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НАУКОВО -ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: 
ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД

У статті розглянуті питання правового регулювання у сфері відносин з приводу науково-технічної інформації 
(НТІ) де пріоритетом є використання інструментарію цивільного права.

Приватне право України на сучасному етапі розвитку знаходися у стані докорінних змін, з метою вдосконален-
ня та оновлення цивільного законодавства. Аналізуючи економічні, соціальні, ідеологічні передумови, виника-
ють підстави стверджувати, про об’єктивну необхідність рекодифікації цивільного законодавства України. При 
цьому слід враховувати зміни в матеріальному праві, у Європейських доктринальних кодифікаціях, збільшення 
об’єктів правового регулювання, наявність тенденцій до уніфікації приватного права. Не стали винятком питання 
поняття, ознак та правового регулювання інформації та її складової – науково-технічної інформації як об’єкту 
цивільних правовідносин. За умови активного розвитку інформаційних технологій, визначення статусу інфор-
мації як немайнового блага, інформатизації всіх сфер суспільного життя ще більше зростає актуальність аналізу 
поняття та ознак інформації та її складових.

Завдяки інформаційному забезпеченню, яке є відправною точкою наукового дослідження, науковці мають 
можливість збирати та оцінювати відомості про наукові досягнення у відповідній галузі а потім починати власні 
удосконалення існуючіх технологій і продуктів. 

Авторами встановлено, що ряд законодавчо-нормативних положень щодо користування інформацією та її 
складовою науково-технічною інформацією потребують більш детального розгляду та узгодження. 

Автори статті вказуть, що завдяки неузгодженості тлумачення поняття «інформація» різних галузей права 
постає проблема поглиблення теоретичних положень, а також вдосконалення норм цивільного права розглядаю-
чи інформацію як специфічний об’єкт.

У статті запропоновано (використовуючи приватноправову концепцію регулювання НТІ) розглянути НТІ 
з трьох позицій: особисте немайнове благо, ознаками якого є невіддільність від особи, невідчужуваність, непо-
рушність, позбавленість майнового змісту; об’єкт права інтелектуальної власності, що має творчий характер, 
новизну, оригінальність та об’єктивну форму вираження; інформаційний продукт (ресурс), характеристиками 
якого є можливість вартісної оцінки та здатність виступати предметом правочинів.

Ключові слова: авторське право, інформація, науково-технічна інформація, нематеріальне благо, право інте-
лектуальної власності, договір, патентне право.

Abdel Fatah A. S., Yunatskyi M. O. SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION AS AN OBJECT OF CIVIL 
LEGAL RELATIONS: LEGISLATIVE AND DOCTRINE APPROACH

The article examines the issue of legal regulation in the field of relations regarding scientific and technical 
information (STI), where the priority is the use of civil law tools.

The private law of Ukraine at the current stage of development is in a state of fundamental changes, with the aim 
of improving and updating civil legislation. Analyzing the economic, social, and ideological prerequisites, there are 
reasons to assert the objective necessity of recodification of the civil legislation of Ukraine. At the same time, one 
should take into account changes in substantive law, in European doctrinal codifications, an increase in objects of legal 
regulation, and the presence of tendencies towards the unification of private law. The issue of the concept, signs and legal 
regulation of information and its component – scientific and technical information as an object of civil legal relations 
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was no exception. Under the conditions of active development of information technologies, determination of the status 
of information as a non-property good, informatization of all spheres of social life, the relevance of the analysis 
of the concept and features of information and its components increases even more.

Thanks to information provision, which is the starting point of scientific research, scientists have the opportunity 
to collect and evaluate information about scientific achievements in the relevant field and then start their own 
improvements to existing technologies and products.

The authors established that a number of legislative and regulatory provisions regarding the use of information 
and its component scientific and technical information require more detailed consideration and coordination.

The authors of the article point out that due to the inconsistency in the interpretation of the concept of "information" 
in different branches of law, the problem of deepening the theoretical provisions, as well as improving the norms of civil 
law, considering information as a specific object, arises.

The article proposes (using the private law concept of STI regulation) to consider STI from three positions: personal 
non-property good, the characteristics of which are inseparability from the person, inalienability, inviolability, 
lack of property content; an object of intellectual property law that has a creative character, novelty, originality 
and an objective form of expression; an information product (resource), the characteristics of which are the possibility 
of value assessment and the ability to act as the subject of transactions.

Key words: copyright, information, scientific and technical information, intangible good, intellectual property 
right, contract, patent law.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку суспільства характеризується зростанням 
ролі та значення науково-технічної інформації 
(НТІ). Без якої неможливий інноваційний розви-
ток економіки, впровадження науково-технічно-
го прогресу. В суспільстві відбувається постійний 
приріст НТІ, її накопичення та оновлення. Тому 
НТІ сприяючи взаємодії економіки, соціальної 
сфери та виробництва набуває особливе місце 
в житті суспільства.

Звісно, що на сьогодні не можна заперечува-
ти комплексність правового регулювання сфери 
інформаційних відносин. Тут мають своє засто-
сування норми різних галузей права, проте пріо-
ритетність у застосуванні, безумовно, належить 
інструментарію права цивільного. Йдеться про 
розуміння інформаційних відносин як відносин 
приватноправових, а самої інформації, в тому чис-
лі, науково-технічної, як оборотоздатного об’єкта 
цивільного права.

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного 
суспільства в умовах науково-технічного прогресу 
призвів до того, що без науково-технічної інфор-
мації не можливо створювати та впроваджувати 
новітні технології, здійснювати наукові та техніч-
ні відкриття, застосовувати інноваційні методи 
роботи у будь-яких галузях економіки. На сьо-
годні науково-технічна інформація постає одним 
із найбільш вживаних об’єктів зобов’язальних 
і речових правовідносин, що проявляється в про-
цесі формування та виконання різноманітних 
договорів (договори купівлі-продажу НТІ, дого-
вори передачі НТІ). Тому з’явилась потреба тео-
ретичного розкриття питання місця НТІ в систе-
мі об’єктів цивільного права, визначення її ознак 
та специфічних рис, що дохзволить розглянути її 
окремо від інших об’єктів цивільного права.

Як об’єкт цивільних правовідносин НТІ є склад-
ною за своїм змістом правовою категорією та має 
відповідні специфічні ознаки, що в свою чергу 
впливає на поведінку об’єкта у цивільному обороті. 
Так, профільний Закон України «Про науково-тех-

нічну інформацію» [1] зазначає на належність 
НТІ до об’єктів права інтелектуальної власності, 
об’єкту товарних відносин, забезпечує стемати-
зацію такої інформації та гарантії власників НТІ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під 
час підготовки матеріалу статті враховані відповід-
ні доробки таких науковців, як Атаманова Ю.Є., 
Бєляков К.І., Дзера О.В., Колос В.В., Коханов-
ська О.В., Кудрявцева С.П. Кузнєцова Н.С.,  
Неколяк Р. В., Марущак А.І., Підопригора O.A. 
та інші. При цьому слід зазначити необхідність 
вдосконалення як правового регулювання питан-
нь, визначення науково-технічної інформації як 
об’єкту цивільних правовідносин (законодавчий 
рівень), так і її подальших наукових досліджень 
(доктринальний рівень).

Метою статті є з’ясувати специфіку науко-
во-технічної інформації як складової категорії 
«інформація» та дослідити її як комплексний 
об’єкт цивільних прав, врахувавши специфіку її 
ознак та форм вираження.

Виклад основного матеріалу. Науково-тех-
нічна інформація (НТІ) належить до специфіч-
них видів інформації, маючи власні особливос-
ті характерні ознаки правового регулювання.  
Зважаючи на те що науково-технічна інформація 
розглядається, і як творча, і як наукова діяль-
ність та швидко поширюється, завдяки сучасним 
технологіям з’являється необхідність її регулю-
вання та захисту. Вважаємо доцільним для ґрун-
товного дослідження НТІ з’ясувати основні аспек-
ти поняття «інформація». 

Так, на міжнародному рівні вперше право  
на інформацію зазначено у ст. 19 Загальної 
декларації прав людини [2] та продубльовано 
у ч. 2 ст. 34 Конституції України: «кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовува-
ти і поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб на свій вибір» [3].

Визначення категорії інформація закріплено 
у деяких нормативно-правових актах. Відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інфор-
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мація це будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відо-
бражені в електронному вигляді [4]. А у Цивіль-
ному кодексі України (ч. 1 ст. 200) визначено 
інформацію як будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді [5]. Але одне 
з найбільш де талізованих визначень категорії 
інформації містититься у ст. 1 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», де зазна-
чено: «відомості в будь-якій формі та вигляді, на 
будь-яких носіях (у тому числі листування, кни-
ги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органі-
грами, малюнки, схеми тощо), фотографії, голо-
грами, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові 
записи, бази даних комп’ютерних систем або пов-
не чи часткове відтворення їх елементів), пояс-
нення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи 
документовані відомості» [6].

Так, відповідно до ЦК інформвція відносить-
ся до нематеріальних благ, до яких законодав-
цем віднесені також результати творчої діяль-
ності (ст. 199 ЦК) і особисті немайнові блага 
(ст. 201 ЦК). Віднесення цих об’єктів до окремої 
групи можливо пояснити особливістю їх правової 
природи та відсутністю у них матеріального змі-
сту. Це є причиною особливого правового регулю-
вання відносин, що пов’язані з їх використанням 
та захистом [5].

Отже, при визначенні інформації застосовуєть-
ся концепція «інформація – відомості». Доктри-
нально цим підходом не зовсім задовольняються 
потреби юридичної науки та практики.

Тому, по-перше, – право на інформацію зазна-
чається як особисте немайнове право фізичної 
особи, передбачене ст. 302 ЦК України, а по-дру-
ге, – інформація визначена як об’єкт договірних 
відносин маючи певну вартість, та постає у яко-
сті товару.

Слід зазначитти, що одна з найважливіших 
ознак інформації є її оборотоздатність, тобто мож-
ливість надання прав на інформацію іншим осо-
бам на підставі цивільно-правових договірних 
зобов’язань [7, с. 61]. 

Охорона інформації як особистого немай-
нового блаао здійснюється відповідно до норм 
ст. 201 і Книги 2 ЦК України. А як результат інте-
лектуальної та/або творчої діяльності відповідно 
до норм ст. 199 і Книги 4 ЦК України.

Теорія цивільного права України дещо інакше 
визначає поняття «інформація» від законодав-
чих визначень. Наприклад, Петров Є.В. зазна-
чає, що інформація – це результат, продукт знань 
та діяльності людини, орієнтований на створення 
нових відомостей або зняття відомостей з інших 
об’єктів матеріального або духовного світу, для 
об’єднання цих відомостей у певний продукт або 
товар, необхідний для суспільства [8, с. 157].

Один з провідних дослідників НТІ, Коханов-
ська О.В., у своїх працях зазначає, що: «... інфор-
мація – це нематеріальне благо особливого роду, 
яке проявляється як особисте немайнове благо, 
як результат впли ву на людину та інших суб’єк-
тів та об’єктів права, як результат інтелектуаль-
ної творчої діяльності і як відомості про осіб, події 
та явища, предмети, об’єкти і процеси незалежно 
від форми їх представлення [9, с. 176, 10].

Для ґрунтовного дослідження природи, сут-
ності та особливостей НТІ, пропонується розгля-
нути цю категорію в якості об’єкту інформацій-
ного права, об’єкту цивільного права та об’єкту 
права інтелектуальної власності (об’єкту патент-
ного права). Така методика пов’язана з необхід-
ністю окреслення чіткого механізму у правово-
му регулюванні НТІ, та розуміння відповідних 
норм, які можна застосовувати за різних обставин 
щодо НТІ у випадку колізії правових норм. Важ-
ливим також, є необхідність розмежування НТІ 
від інших суміжних об’єктів, а саме інших видів 
інформації та відповідних об’єктів права інтелек-
туальної власності. 

Досліджуючи питання НТІ у інформаційно-
му забезпеченні наукової і науково-технічної 
діяльності слід розглянути Закон України «Про 
науково-технічну інформацію» [1] як такий, що 
регулює правові відносини доволі специфічної 
наукової сфери – науково-технічної, визначаючи 
основи державної політики в галузі НТІ, та вста-
новлюючи порядок її формування та реалізації за 
для науково-технічного, соціального та економіч-
ного прогресу країни. Мета цього Закону є фор-
мування в країні правової бази щодо одержання 
та використання НТІ. 

Регулюванню цим Законом підлягають не тіль-
кі правові, а і інші відносини (в т.ч. економічні) 
між громадянами, юридичними особами, держа-
вою в процесі створення, поширення, одержання 
та використання НТІ.

Відповідно до ст. 2 вище зазначеного Закону 
під об’єктом відносин у сфері НТІ розуміють як 
вітчизняну, так і зарубіжну НТІ. Вона охоплює 
отримувані результати в процесі дослідно-кон-
структорської, науково-дослідної, виробничої, 
проектно-технологічної та громадської діяльно-
сті, що зафіксовані у формі, яка б забезпечувала б 
їх використання, відтворення та поширення. 

Звичайно, НТІ як один із видів інформації 
(ст. 10 ЗУ «Про інформацію»), має відповідно і її 
загальні ознаки (послідовність, системність, уні-
версальність, масовість, невичерпність, селектив-
ність, якість, здатність до трансформації або обме-
ження). 

На думку автора, Марущака А.І., юридичною 
властивостю інформації є її здатність бути захи-
щеною у судовому порядку. Так, вчений звернув 
увагу на те, що за допомогою цієї ознаки є можли-
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вість підтвердження того, що інформація дійсно 
виступає як об’єкт цивільних прав та може бути 
охарактеризована ознакою оборотоздатності [11].

До особливих ознак НТІ відносять те, що вона 
отримується під час дослідження закономірностей 
об’єктивної дійсності, що базується на практиці, 
і об’єктивізується у певній формі. Тому до науко-
вої інформації відносяться і результати господар-
ської, і виробничої практики. Наукова інформа-
ція є логічною і такою, що адекватно відображає 
закономірності об’єктивного світу і використову-
ється в суспільно-історичній практиці [12]. 

Автори погоджуються з даною позицією, 
оскільки НТІ як результат пізнання різних явищ 
багатогранною, залишаючись при цьому логічною 
та об’єктивною.

Науковці Кудрявцева С.П. та Колос В.В. визна-
чили деякі особливості НТІ, серед інших видів 
інформаціїї:

 – спрямовується на здійснення інформатизації 
суспільства використовуючи інформаційні про-
дукти та послуги, а також впливає на інформацій-
не забезпечення відповідних кадрів що здійсню-
ють наукові дослідження;

 – відповідна інформація накопичується із ча-
сом, та залишається актуальною на різних етапах 
життя суспільства, формуючи архіви та бібліотеч-
ні фонди;

 – НТІ з одного боку задовольняє комерційні 
інформаційні потреби (видання, книги, моногра-
фії тощо), а також в якості суспільного надбання 
(вільні у доступі бібліотечні фонди) забезпечує 
відповідні потреби суспільства у вільному доступу 
до інформації;

 – Інтернаціональність НТІ [13, с. 6]. Автори 
цілком погоджуються з позицією науковцію щодо 
сформованих особливих ознак НТІ.

НТІ, як об’єкт цивільних правовідносин слуш-
но вписується до видової характеристики подібних 
об’єктів, вмістивши в собі як складові особистих 
немайнових та майнових відносин, так і складо-
ві абсолютних та/або відносних правовідношень, 
а також складові виключних майнових право-
відносин та/або зобов’язальних правовідносин.

До наведеної приватноправової концепції 
НТІ у складі інформаційних відносин відповідає 
характеристика інформації у трьох напрямках:  
1) в якості особистого немайнового блага; 2) у фор-
мі результату творчої або інтелектуальної діяльно-
сті (як об’єкт виключних прав); 3) в якості інфор-
маційного продукту, ресурсу, документу, тобто 
об’єкту, який можливо використати як інформа-
ційний товар або як предмет будь-яких правочи-
нів, враховуючи особливості і специфіку його як 
об’єкту особливого роду [14, с. 34]. Далі розгля-
немо кожен з цих напрямків класифікації НТІ. 

Віднесення НТІ до особистих немайнових прав 
дає змогу визначити наступні її характеристики 

як: невідчужуваність, непорушність, невідділь-
ність від особи, належність творцю, безстроковий 
та абсолютний характер. Тому (як зазначолося 
вище) захист такої НТІ в розумінні немайнового 
права описаний у нормах Книги 2 ЦК України 
(як особисте немайнове благо).

Наведений напрямок достатньо досліджено 
в цивільній науці, але слід додати, що особливо-
го значення при цьому мають такі характеристи-
ки НТІ, як її збереження у визначеному вигляді 
та право на недоторканність інформації (немож-
ливість зміни чи будь-якої іншої дії не уповнова-
женими на те особами).

Автори погоджуються з думкою Кохановської 
О.В. щодо того, що інформація як особисте немай-
нове благо належить до найважливіших, невід-
чужуваних, природних, притаманних людині від 
народження благ – разом з благом життя, здо-
ров’я тощо. Тому не можна допускати навіть тер-
мінологічних неточностей у цій сфері. Так, особи-
стим немайновим благом не можна ні «володіти», 
ні «користуватися», ні «розпоряджатися» [15].

У цивілістичній науці наявна дискусія з при-
воду належності НТІ до об’єктів права інтелекту-
альної власності. Наприклад, Стефанишин Н.М. 
вважає, що потрібно чітко окреслити критерії, 
яким мають відповідати всі об’єкти права інте-
лектуальної власності, і такі критерії імператив-
но закріпити у главі 35 ЦК загальні положення 
про право інтелектуальної власності, зокрема 
статті 420 Цивільного Кодексу України шляхом 
внесення у дану статтю відповідних змін, а для 
інших об’єктів, зокрема для засобів індивідуа-
лізації учасників цивільного обороту, товарів 
і послуг та нетрадиційних об’єктів необхідно ще 
й визначити їх легітимацію шляхом звернення 
до відповідних державних органів. Об’єктами 
права інтелектуальної власності є нематеріальні 
об’єкти [16, с. 112-113]. Виходячи з даної пози-
ції, якщо визнати НТІ як дані, що закріплені на 
матеріальних носіях, то вона, таким чином, може 
набути уречевлюваної форми тобто ознак матері-
ального об’єкта (в якості об’єкта права власності).

При аналізі НТІ як об’єкта права інтелекту-
альної власності, її ознак та властивостей, варто 
зазначити про наявну у цивільному законодав-
стві презумпцію – «результат інтелектуальної 
діяльності вважається створеним творчою пра-
цею, якщо не доведено інше». Яка застосовується 
також у судовій практиці.

Науковці Атаманова Ю.Є. та Підопригора 
O.A. зазначають, що безперечно НТІ є продуктом 
інтелектуальної, творчої роботи і тому може бути 
результатом інтелектуальної діяльності, але за 
умови, коли за своїм характером вона є результа-
том творчої, інтелектуальної діяльності, є інфор-
мацією, що передає зміст певного новітнього нау-
ково-технічного досягнення [17, с. 262; 18, с. 132].
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Погоджуючись з позицією Кохановської О.В. 
[15, c. 151], яка аналізує норми цивільного пра-
ва щодо регулювання НТІ не тільки як «загаль-
нообов’язкового формально визначеного правила 
поведінки», але і як специфічний інформаційний 
об’єкт та/або об’єкт творчості (авторського права).

Аналізуючи загальнотеоретичні засади особли-
востей інформаційних об’єктів права та окремих 
об’єктів права інтелектуальної власності можливо 
зробити висновок, що відомості, тобто інформація 
або НТІ можуть потрапити під захист охоронних 
норм авторського права або ж норм права промис-
лової власності. 

Розглядаючи третій пункт класифікації при-
ватноправової концепції НТІ слід звернути увагу на 
Розділі IV Закону України «Про науково-технічну 
інформацію» (який має назву «Ринок науково-тех-
нічної інформації»). Де вже під самим терміном 
«ринок» розуміється товарний і, власне, речовий 
характер окремих відносин, пов’язаних з НТІ. 
Відповідно, в даному розділі  (ст. 13) НТІ розгляда-
ється вже в якості об’єкту товарних відносин [1].

Наступна стаття цього ж Закону (ст. 14) зазна-
чає, що «органи науково-технічної інформації, під-
приємства, організації, громадяни, що здійснюють 
науково- інформаційну діяльність і вільно реалі-
зують свою інформаційну продукцію та інформа-
ційні послуги, є товаровиробниками, які беруть 
участь у створенні ринку на загальних підставах 
незалежно від форм власності» [1]. Таким чином, 
у випадку, коли НТІ входила до складу відповідної 
інформаційної продукції, вона в свою чергу набуває 
характерних рис товару, а суб’єктами її створен-
ня стають товаровиробники. У таких обставинах 
змінюється характер правовідносин, що виникли 
з приводу НТІ, і мова йде вже не про право на НТІ, 
а про майнове право на відповідну науково-техніч-
ну інформаційну продукцію.

У ст. 16 Закону України «Про НТІ» йдеться про 
відносини між виробником і споживачем НТІ. 

Так частина 1 статті в якості основного доку-
мента, регламентуючого відносини між вироб-
ником і споживачем інформації, вказує контр-
акт (договір). Згідно ст. 7 цього ж закону, якщо 
споживач НТІ одержав від особи, якій належать 
права на цю інформацію, або через посередника 
інформацію, що не відповідає умовам договору 
між ними, він має право вимагати безоплатного 
усунення недоліків у погоджений строк [1].

Науковці Дзера О.В. та Кузнєцова Н.С. зазна-
чають, що під НТІ можна розуміти усі результати 
здійснення науково-дослідної, дослідно-конструк-
торської, проектно-технологічної, виробничої 
та громадської діяльності, коли вони зафіксова-
ній у об’єктивній формі, котра дозволяє їх віль-
но поширювати. У статті 2 Закону України «Про 
НТІ» проголошує, що «науково-технічна інфор-
мація є суспільним надбанням», а в статті 6 ця 

сама інформація «визнається об’єктом права влас-
ності». За таких умов вчені схильні дотримува-
тися тієї позиції, за якою інформація має все- 
таки ознаки об’єкта майнових і немайнових прав, 
оскільки і надалі в статті 7 міститься норма, за 
якою «споживач науково-технічної інформації 
несе відповідальність за додержання прав власни-
ка цієї інформації. Він не має права передати одер-
жану науково-технічну інформацію третій особі, 
якщо це не обумовлено договором між власником 
і споживачем науково- технічної інформації» [19]. 

В цьому контексті однією із особливих ознак 
НТІ постає її здатність набувати роль предмета 
відповідних цивільних договорів. Отже, за певних 
умов НТІ може використовуватись як повноцін-
ний об’єкт зобов’язальних і майнових правовідно-
син (договори передачі НТІ, договори купівлі-про-
дажу НТІ), маючи свою вартість.

Автори погоджуються з думкою Коссака В.М., 
що результатом науково-технічної творчості 
постають ті ж самі корисні моделі, винаходи, про-
мислові зразки, які в свою чергу підпадають під 
охорону патентного права. А щодо тих об’єктів, 
які залишаються за межами поняття «промисло-
ва власність», то їх охорона здійснюється автор-
ським правом [20, с. 14]. 

Висновки. НТІ є складним за змістом об’єктом 
цивільного права. Тому підсумовуючи слід зазна-
чити на необхідності застосувати комплексного 
підходу до поняття НТІ, розглянувши її з як скла-
дову різних галузей права. Пропонується НТІ роз-
глянути як особисте немайнове благо; результат 
творчої та/або інтелектуальної діяльності (тобто 
об’єкт виключних прав); інформаційний продукт, 
використовуваний в якості товару. 

При належній кваліфікації відносин щодо НТІ 
слід у кожному випадку звертати увагу на наяв-
ності чи відсутності у НТІ ознак об’єкта прав інте-
лектуальної власності, і якщо вони присутні, то 
чи мають вони основний чи допоміжний характер. 
Відповідно суттєвість цих характеристик прояв-
ляється у визначенні норм, застосовуваних у від-
носинах щодо НТІ. 

Для розкриття специфіки НТІ як об’єкта 
інформаційного права, слід зазначити такі при-
таманні їй ознаки: специфічний правовий режим 
НТІ, коли вільний доступ до неї можливий тіль-
ки з урахування законодавчих обмежень; надан-
ня НТІ певної форми та її запис на матеріальному 
носії є моментом її створення; можливість збере-
ження НТІ за суб’єктом, який її передає; тиражу-
вання НТІ, яке впливає на комерційну цінність 
інформації, та не завжди на її корисність для 
суб’єкту, якому належать права на неї.

З розвитком інформаційних технологій, поя-
вою нових сфер застосування і обміну інформа-
цією (наприклад інтернет), об’єктивно виникає 
значна кількість дискусійних питань пов’язаних 
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з регулюванням відносин у інформаційній сфері, 
подальшим розвитком доктрини цивільного пра-
ва та підвищенням рівня використання цивіль-
но-правових норм. Тому перспективою подаль-
ших наукових досліжень в інформаційній сфері 
є розгляд її в корпоративних відносинах, відноси-
нах інтелектуальної власності тощо.

Окрім того, існує потреба в розширенні 
міжнародного співробітництва у даній сфері.  
Це надасть змогу подолати нерівності та прога-
лини у можливостях доступу до наукових даних 
та інформації для розвитку на національному 
та глобальному рівнях.
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