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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Мороз І. С. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної
власності. – Рукопис.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.
Випускна робота присвячена комплексному дослідженню
комерційної таємниці як об’єкту права інтелектуальної власності. Викладено 
визначення комерційної таємниці, її правове регулювання в законодавстві 
України. Наведено способи введення правового режиму комерційної таємниці. 
Проаналізовано види відповідальності за порушення права на комерційну 
таємницю, які закріпленні законодавством України. Описано конкретні форми і 
способи захисту комерційної таємниці на практиці. Проаналізовано судова 
практику захисту порушеного права на комерційну таємницю, зроблено 
висновки та можливі шляхи вдосконалення законодавства правового 
регулювання комерційної таємниці.

Ключові слова: комерційна таємниця, правовий режим комерційної
таємниці, відповідальність за порушення комерційної таємниці, форми захисту
комерційної таємниці.



ANNOTATIONS TO THE GRADUATE WORK

Мoroz I. S. Trade secret as an object of intellectual property rights. –
Manuscript.

Graduation master`s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk Mikhailo
Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social Sciences.
Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

Graduation master`s work is devoted to the comprehensive scientific research 
of trade secrets as an object of intellectual property rights. The definition of trade 
secret, its legal regulation in the legislation of Ukraine is outlined. The ways of 
entering the legal regime of trade secrets are given. The types of liability for violation 
of the right to trade secret, which are enshrined in the legislation of Ukraine, are 
analyzed. Specific forms and methods of protection of trade secrets in practice are 
described. The court practice of protection of the infringed right on a trade secret is 
analyzed, conclusions are made and possible ways of improvement of the legislation 
of legal regulation of a trade secret.

Keywords: trade secrets, legal regime of trade secrets, responsibility for breach
of trade secrets, forms of protection of trade secrets.


