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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Актуальність дослідження такого особливого об’єкту цивільного права, 
як інформація обумовлена складністю визначення підходів щодо даного 
об’єкту та особливістю яка полягає в тому, що вона не може ототожнюватися 
з речовими об’єктами, не в кожному разі вона є об’єктом інтелектуальної дія-
льності, й не може досліджуватися виключно на аналогіях з іншими 
об’єктами, відомими праву. 

Мета даної роботи полягає у з’ясуванні окремих питань, щодо можли-
вості визначення інформації як об’єкта цивільного права, та з’ясувавши спе-
цифічні ознаки, відмежувати інформацію, як об’єкт цивільного права від ін-
ших об’єктів. 

Для того щоб визначити специфічні риси інформації, як об’єкта цивіль-
ного права, необхідно відштовхуватися від визначення «об’єкта» взагалі.  

Існує безліч точок зору щодо визначення поняття «об’єкт». У загально-
му значенні «об’єкт» означає предмет, або все те, нащо направлена певна дія-
льність. Або певне явище, на яке спрямовується дія. Оскільки у загальному 
значенні «об’єкт» являє собою предмет, то йому властиві певні ознаки такі як: 
має матеріальну форму, може бути підставою виникнення відносин.  

Оскільки цивільний кодекс відносить інформацію до об’єктів цивільно-
го права, необхідно визначити її специфічні ознаки, що дозволить відмежува-
ти її від інших об’єктів цивільного права. 

Згідно зі ст. 200 Цивільного кодексу України та законом України «Про 
інформацію» інформацією є будь-які відомості або дані, які можуть бути збе-
режені на матеріальних носіях або відтворені в електронному вигляді.  

Інформації як об’єкту цивільного права притаманні такі ознаки як: вла-
стивість поширення інформації та незалежність від її матеріальних носіїв, 
тобто інформація може вільно поширюватися у просторі та вільно безпереш-
кодно передаватися, незалежно від того, в якій формі вона знаходиться (усно 
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чи відображена на матеріальному носієві) дані ознаки інформації знайшли 
своє відображення в роботах таких вчених як Л. П. Коваленко та В. О. Копи-
лова. Також в даній роботі ми погоджуємося з думкою вченого Є. В. Петрова, 
що інформації як об’єкту цивільного права властиві такі ознаки як: різномані-
тність форми вираження та оборотоздатність. Тобто інформація може мати 
визначену форму (таємна, службова, конфіденційна) та може вільно відчужу-
ватися та переходити від однієї особи до іншої.  

Врахувавши вищенаведені ознаки можна дійти висновку, що інформа-
ція, як об’єкт цивільного права – це нематеріальне благо, що являє собою ре-
зультат діяльності людей, який існує незалежно від її матеріального носія, в 
будь-якій формі, та може виступати предметом майнових і особистих немай-
нових відносин. І має такі специфічні ознаки за якими її віднесено до об’єктів 
цивільного права, а саме: 1) нематеріальне благо; 2) оборотоздатність; 3) різ-
номанітність форм вираження; 4) порушення прав у відносиносинах з приво-
ду інформації тягне за собою відповідальність.  

Як висновок можна сказати, що інформації, як об’єкту цивільного права 
властиві специфічні, притаманні тільки їй ознаки, що відрізняють її від інших 
видів об’єктів цивільного права. Такими специфічними ознаками є: 1) інфор-
мація є нематеріальним благом; 2) підлягає не тільки фізичному, але й мора-
льному старінню; 3) характеризується необмеженою кількістю та можливістю 
її розповсюдження; 4) може бути об’єктом інтелектуальної власності.  

На сьогодні чинним законодавством не закріплено за ким-небудь єди-
ного виключного права на володіння та використання інформації, за винятком 
інформації яка є об’єктом інтелектуальної власності. А на наш погляд таке за-
кріплення має бути. 

Вважаємо визначення правового режиму має стати предметом подаль-
ших наукових досліджень. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Актуальність даної теми зумовлена, насамперед, тими процесами, які 
відбуваються у нашій державі. Зокрема вивчення та дослідження такої кате-
горії як «вогнепальна зброя» зумовлена необхідністю введення даного понят-
тя у сферу цивільно-правових відносин, яке буде задовольняти цивільне пра-
во взагалі. Даному питанню присвячено безліч наукових статей та дисертацій, 


