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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. Порядок віднесення інформації до державної таємниці
в Україні
3. Роль та місце СБ України як спеціально уповноваженого органу державної
влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці.
4. Суть службової інформації та порядок надання відомостям цього статусу
5. Відповідальність за правопорушення у сфері обігу службової інформації
Методичні рекомендації.
1. Необхідно керуючись положеннями джерел 1, 5, 6, 17 та 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, розкривши відмінності між ними
2. Виходячи з положень Закону України “Про державну таємницю” необхідно навести
визначення державної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом, розкрити
зміст ознак цього виду інформації з обмеженим доступом та охарактеризувати порядок
віднесення інформації до державної таємниці, результати якого відображено у
джерелі 11.
3. На основі змісту джерел 2, 4, 7-9 необхідно розкрити права та обов’язки СБ України як
спеціально уповноваженого органу в сфері охорони державної таємниці.
4. На основі джерел 6, 12, 19 та 20 необхідно сформувати визначення службової
інформації, розкрити її місце серед інших видів інформації з обмеженим доступом та
порядок віднесення інформації до службової. Виходячи зі змісту джерел 13-16 навести
загальну характеристику тих даних, які становлять службову інформацію в Україні.
5. Виходячи зі змісту джерел 2, 3, 6, 10, 19-21 потрібно розкрити особливості притягнення
до відповідальності за протиправні діяння, пов’язані із порушеннями порядку обігу
службової інформації в Україні, виділивши проблеми притягнення до юридичної
відповідальності за вказані діяння.
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