План семінарського заняття №1 з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З
ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ”
для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент» гр. М-181з
Тема: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
1. Поняття інформації з обмеженим доступом, її види та підстави обмеження
доступу до інформації
2. Поняття та характеристика державної таємниці як виду інформації з
обмеженим доступом
3. Суть службової інформації та порядок надання відомостям цього статусу
4. Правові ознаки комерційної таємниці як виду інформації з обмеженим
доступом.
5. Поняття банківської таємниці та перелік інформації, що становить
банківську таємницю в Україні
6. Поняття персональних даних, конституційно-правові та міжнародноправові основи їх захисту
Методичні рекомендації.
1. Необхідно керуючись положеннями джерел 1-3 та 17 і 18 розкрити причини та
підстави обмеження доступу до інформації, зміст трискладового тесту правомірності
обмеження доступу до інформації та дати визначення інформації з обмеженим
доступом та коротко охарактеризувати особливості кожного із трьох видів інформації
з обмеженим доступом.
2. Виходячи з положень Закону України “Про державну таємницю” необхідно навести
визначення державної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом, розкрити
зміст основної та додаткових ознак цього виду інформації з обмеженим доступом
3. На основі джерел 2, 3, 6, 20 та 21 необхідно сформувати визначення службової
інформації, розкрити її місце серед інших видів інформації з обмеженим доступом та
процесуальний порядок віднесення інформації до службової. Виходячи зі змісту
джерел 7-11 навести загальну характеристику тих даних, які становлять службову
інформацію в Україні.
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4. На основі джерел 12-14 і матеріалів лекції розкрити поняття комерційної таємниці,
властивості цієї інформації та підходів до віднесення інформації до комерційної
таємниці
5. На основі джерел 15, 16 та 22 викласти поняття банківської таємниці та розкрити
перелік інформації, що становить банківську таємницю, порівнявши перелік з
визначенням.
6. На основі джерел 5, 1, 23-25 необхідно розкрити поняття персональних даних, суть
приватності як суспільної цінності, що підлягає правовому захисту, та навести
положення Конституції та джерела 9, якими забезпечується право на недоторканість
приватного життя.
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“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З
ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ”
для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент» гр. М-181з
Тема: СТРУКТУРА СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДАНИХ
1. Система охорони державної таємниці: перелік, ієрархія, розподіл функцій
2. Етапи формування та складові системи охорони комерційної таємниці на
підприємстві
3. Заходи забезпечення охорони банківської таємниці, які реалізовуються
банківською установою.
Методичні рекомендації
1. Необхідно розкрити визначення системи охорони державної таємниці (даліСОДТ), описати структуру усіх трьох рівнів системи, пояснити наявність
взаємозв’язків між цими рівнями виходячи зі змісту джерел 1-4 та 6
2. На основі матеріалів лекції та наукових джерел 10-11 необхідно викласти порядок
створення систем захисту комерційної таємниці, його етапи та ключові аспекти,
які підлягають врахуванню у цьому процесі.
3. На основі джерел 5, 7 та 12 розкрити перелік та порядок реалізації заходів, які
зобов’язані вживати банки для захисту банківської таємниці.
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