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ДЕРЖАВНОЇ, СЛУЖБОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ ТАЄМНИЦІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
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ТЕМА № 1. ТАЄМНИЦЯ ЯК ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Передумови виникнення та розвитку інституту таємниці. Загальна 

характеристика законодавства у сфері охорони та захисту таємниці.  Поняття, види 

та ознаки інформації. Інформація з обмеженим доступом : поняття, ознаки, 

класифікація. Таємниця як режим інформації з обмеженим доступом. Проблеми 

співвідношення понять «охорона» та «захист» таємниці.  

 

ТЕМА № 2. ПРАВОВА ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ  

 

Державна політика щодо державної таємниці. Зарахування інформації до 

державної таємниці. Інформація, що не належить до державної таємниці. Державні 

експерти з питань таємниць, їх права та обов’язки. Порядок зарахування інформації 

до державної таємниці. 

Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Зміна ступеня 

секретності інформації та скасування рішення про зарахування її до державної 

таємниці. 

Допуск громадян до державної таємниці. Відмова у наданні допуску до 

державної таємниці.   

Відповідальність за порушення  законодавства про охорону службової 

таємниці. 

 

ТЕМА № 3. ПРАВОВА ОХОРОНА СЛУЖБОВОЇ ТАЄМНИЦІ  

 

Службова таємниця як об’єкт правової охорони. Поняття та ознаки службової 

таємниці.  

Відомості, які становлять службову таємницю. Суб’єкти права на службову 

таємницю. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону службової 

таємниці. 

 

ТЕМА № 4.  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ  

 

Історико-правові аспекти становлення правового режиму комерційної 

таємниці. Поняття, правова природа та ознаки комерційної таємниці. Відомості, які 



становлять комерційну таємницю. Законодавство України про комерційну 

таємницю. 

Суб’єкти права на комерційну таємницю. Поняття та зміст права на 

комерційну таємницю. Права та обов’язки власника комерційної таємниці. 

Виникнення та припинення прав на комерційну таємницю. 

Правова охорона та захист права на комерційну таємницю. Здійснення права 

на захист комерційної таємниці. 

 

ТЕМА № 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 

 

Поняття банківської таємниці. Перелік відомостей, що становлять банківську 

таємницю.  

Суб’єкти, які мають право ознайомлюватися з банківською таємницею. Рівні 

зберігання банківської таємниці працівниками банку.  

Право банку надавати загальну інформацію, що становить банківську 

таємницю, іншим банкам при наданні кредитів, банківських гарантій.  

Коло суб’єктів, які мають право одержувати банківську інформацію про стан 

справ клієнтів банку без їхньої згоди. 

 

ТЕМА № 6. ТАЄМНИЦЯ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ. ІНШІ ВИДИ ТАЄМНИЦЬ 

 

Поняття та юридична природа таємниці приватного життя. Інші види 

таємниць. Правовий режим адвокатської таємниці. Правовий режим банківської 

таємниці. Правовий режим медичної таємниці. Правовий режим нотаріальної 

таємниці. Правовий режим таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 

та іншої кореспонденції. Правовий режим таємниці усиновлення (удочеріння). 

 

ТЕМА № 7. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТАЄМНИЦЬ 

ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 

Поняття захисту таємниць особистого життя людини. Судовий захист 

таємниць особистого життя людини. Позасудовий захист таємниць особистого 

життя людини.  
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