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ТЕМА 2. Кримінально-правові засоби охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах. Основи 

кримінально-правової кваліфікації злочинів.  
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності та засіб 
охорони державної таємниці і конфіденційної інформації в економічній та 
фінансовій сферах.  

2. Поняття кримінальної відповідальності. Основи кримінально-правової 
кваліфікації. Формула кваліфікації. Склад злочину та його ознаки. 

3. Розмежування кримінальної, адміністративної та інших видів юридичної 
відповідальності у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної 
інформації в економічній та фінансовій сферах 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кримінальна та адміністративна відповідальність як види юридичної 
відповідальності, кваліфікація злочинів, склад злочину, об’єкт злочину, 
об’єктивна сторона злочину, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину. 
Стадії злочину. Співучасть у злочині.  

 
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1.Гр. Алфьорова, працівник приватного підприємства по виготовленню цукерок 
у розмові зі знайомим розказала йому про сучасну апаратуру та технології, що 
закупило підприємство, які прискорюють та здешевлюють процеси вироблення 
цукерок. Знайомий розказав про це своїй дружині, а вона – своїй подрузі, а та – 
своїм знайомим. Дайте правову оцінку діянням учасників. Як визначити, чи 
наявні в діяннях фігурантів ознаки злочинів чи правопорушень. 
 
2. Гр. Букін, хворий на шизофренію, намагався в мережі Інтернет знайти 
покупців конфіденційної інформації про збут товарів відомої марки, якою він 
начебто володіє. Як виявилося, інформацію, яку хотів продати конкурентам 
Букін, не віднесено до конфіденційної, а сам Букін на час вчинення діяння був 
неосудним. Дайте правову оцінку діянням Букіна. Як визначити, чи наявні в 
діяннях Букіна ознаки злочинів чи правопорушень. 
 
3. Кім та Лі, громадяни іноземної держави, встановили конфіденційну 
співпрацю з громадянином України Тимофієм, працівником державного 
підприємства «КБ «Южне». За допомогою Тимофія Кім та Лі сфотографували 
цифровим фотоапаратом документи, що містили відомості про процеси у 
паливних баках космічних літальних апаратів. Дайте кримінально-правову 
оцінку діянням учасників. Як визначити, чи наявні в діяннях фігурантів ознаки 
злочинів чи правопорушень. 
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4. Іноземний громадянин Д. прибув в Україну з метою збору відомостей, які 
належали до державної таємниці в сфері оборони. У процесі збору таких 
відомостей він познайомився з громадянкою України М. і закохався в неї. М. 
переконала Д. усю зібрану інформацію передати співробітникам СБУ, що той і 
зробив. Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Д. Відповідь 
поясніть. 
 
5. Громадянин України Ручкін систематично вчиняв крадіжки приватного 
майна. Одного разу, розбивши бокове скло легкового автомобіля 
«Фольксваген», який стояв біля супермаркету, він викрав із салону шкіряний 
портфель, що належав заступнику начальника відділу одного з управлінь при 
Кабінеті Міністрів України Леонідову. У портфелі Ручкін знайшов теку з 
документами, кілька дискет. Документи й дискети містили відомості про 
балансові запаси корисних копалин у надрах у цілому по Україні: алмазів, 
берилію, золота, п’єзооптичної сировини, літію, ніобію, танталу, титану, 
цирконію, скандію, платини, іридію, осмію, паладію. Портфель Ручкін продав, 
а потім через спільних знайомих запропонував представнику промислового 
концерну (громадянину Німеччини Шерману) придбати документи й дискети за 
3 тис. євро. Дайте кримінально-правову оцінку діянням учасників. Як 
визначити, чи наявні в діяннях фігурантів ознаки злочинів чи правопорушень.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти мають навчитися розмежовувати 
елементи складу злочину та адміністративного правопорушення, розуміти 
ознаки елементів складу злочину, їх значення, розмежовувати поняття предмета 
та знаряддя злочину в економічній та фінансовій сферах. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 
1. Розкрийте поняття та сутність правової форми захисту інформації. 

2. Розмежуйте види юридичної відповідальності у сфері охорони інформації: 

адміністративна, цивільно-правова, матеріальна у сфері трудового права, 

дисциплінарна, кримінальна.  

3. Розкрийте поняття кримінальної відповідальності як виду юридичної у сфері 

інформаційного права. Порівняйте із адміністративною, цивільно-правовою, 

дисциплінарною відповідальністю за вчинення неправомірних діянь з 

інформацією.  

4. Розкрийте конституційне визначення способів захисту в інформаційних 

правовідносинах: право на самозахист в інформаційних відносинах; право на 

юридичну допомогу як інституція захисту прав суб’єктів суспільних 

відносин; право на захист через громадські утворення; право на звернення 

до органів державної влади як інституція в захисті інформаційних відносин; 

судовий захист інформаційних відносин.  

5. Розкрийте поняття, підстави та приводи криміналізації діянь у сфері 

інформації. 

6. Розкрийте правові засади охорони державної, комерційної, банківської 

таємниці та персональних даних в Україні: стислий загальний аналіз 

чинного національного законодавства у цій сфері.  
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Індивідуальні завдання до Теми 2: 

1. Зробіть схему елементів складу злочину, де предметом є інформація з 

обмеженим доступом – ст. 231 КК України «Незаконне збирання з метою 

використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю». 

Елементи 

складу 

злочину 

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

2. Заповніть схему видів юридичної відповідальності у сфері охорони 

інформації відносно об’єкта та предмета правової охорони (виду 

інформації): 

Вид 

юридичної 

відповідаль

ності 

Кримінальна  

відповідальні

сть 

Адміністрат

ивна 

відповідаль

ність 

Дисциплін

арна 

відповідал

ьність 

Цивільно

-правова 

відповіда

льність 

Матеріа

льна у 

трудово

му праві 

Вид 

інформації 

 

 

 

 

    

3. Зробіть кримінально-правове визначення інформації як предмету злочину.  

4. Вирішіть тести:  

1. Що таке склад злочину? 

а) це сукупність ознак, за допомогою яких можна злочин відрізнити від 

інших правопорушень; 

б) це суспільно небезпечне діяння, яке передбачене кримінальним законом, 

є винним і караним; 

в) це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і 

суб'єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин. 

2. Назвіть підстави кримінальної відповідальності: 

а) кримінальній відповідальності підлягає особа, яка вчинила протиправне 

діяння; 

б) кримінальній відповідальності підлягає особа, в діях якої і склад 

злочину; 

в) кримінальній відповідальності підлягає особа, яка вчинила умисно чи 

необережно будь-яке протиправне діяння. 

3.Яке співвідношення між злочином і складом злочину? 
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а) поняття злочин характеризує соціальну сутність кримінально-карного 

діяння, а склад злочину розкриває його юридичну структуру, його необхідні 

властивості; 

б) поняття злочин і склад злочину - тотожні, бо характеризують діяння, яке 

об'єктивно має властивість суспільної небезпеки; 

в) злочин - це скоєне в реальному житті суспільно небезпечне, винне, 

протиправне і карне діяння, а склад злочину – це процесуальна форма 

закріплення злочину. 

4. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності. 

а) формальний склад, основний склад; 

б) основний, кваліфікований, матеріальний; 

в) основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, з пом'якшуючими 

обставинами. 

5. Вкажіть види складів злочинів за конструкцією: 

а) основні, кваліфіковані, формальні; 

б) матеріальні, прості, складні; 

в) матеріальні, формальні, усічені. 

6. Залежно від способу описування в законі склади злочинів поділяються 

на: 

а) прості, складні, альтернативні; 

б) прості, особливі, факультативні; 

в) прості, тяжкі, особливо тяжкі. 

7. Злочин з матеріальним складом має місце тоді: 

а) коли обов'язково настали суспільно небезпечні наслідки; 

б) коли створена можливість настання суспільно небезпечних наслідків; 

в) коли суспільно небезпечні наслідки, що настали, є тяжкими. 

8. Злочин з усіченим складом має місце: 

а) коли пропущена хоча б одна стадія попередньої злочинної діяльності 

(приготування або замах); 

б) коли наслідки не настали, незважаючи на те, що винний зробив все від 

нього залежне для їх настання; 

в) коли стадія приготування або незакінченого замаху законом визнається 

закінченим злочином. 

9. Що таке кваліфікація злочину? 

а) це застосування кримінально-правової норми; 

б) це встановлення і юридичне закріплення точної відповідності між 

ознаками вчиненого діяння і ознаками складу злочину, передбаченого 

кримінально-правовою нормою; 

в) це винесення обвинувального вироку і реалізація покарання у 

відповідній виправно-трудовій установі. 

10. Що таке формула кваліфікації? 

а) стаття Особливої частини КК України, яка підлягає застосуванню; 

б) правила, за якими потрібно притягати особу до кримінальної 

відповідальності; 
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в) сукупність цифрових і буквених позначень, які містять вказівку на 

кримінально-правові норми, що підлягають застосуванню. 

 

ТЕМА 3. Поняття, зміст та класифікація інформації з обмеженим 

доступом  
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Загальне поняття та види інформації як об’єкта правового захисту 
(залежно від режиму відображення, від сфери існування, від призначення, 
від стадій виникнення, за стабільністю, за ступенем організованості, за 
порядком доступу). Відкрита інформація та інформація з обмеженим 
доступом.  

2. Поняття за зміст публічної інформації. 
3. Поняття інформації з обмеженим доступом та її види (конфіденційна, 

таємна, службова інформація). 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
публічна інформація, інформація з обмеженим доступом, конфіденційна, 
таємна, службова інформація. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3: 

1. Проаналізуйте практику Європейського суду з прав людини, що стосується 

захисту прав особи в інформаційно-правовій сфері та розкрийте зміст 

міжнародно-правових гарантій реалізації права на доступ до інформації. 

2. Розкрийте правові проблеми класифікації інформації з обмеженим доступом 

в різних законодавчих актах.  

3. Право на пошук та отримання документованої інформації із державних 

інформаційних ресурсів.  

4. Розкрийте поняття свободи доступу до інформації.  

5. Правове регулювання доступу до інформації, що є власністю держави.  

6. Правове забезпечення інформаційної безпеки у мережі Інтернет.  

7. Розкрийте зміст конфіденційної інформації, що знаходиться у власності 

держави та не знаходиться у її власності.  

8. Розкрийте види конфіденційної інформації (персональні дані, таємниця 

особистого життя, комерційна таємниця, інформація про споживачів 

телекомунікаційних послуг, у сфері господарської (підприємницької) 

діяльності, «ноу-хау» (таємниця виробництва). 

9. Розкрийте поняття та види таємної інформації (державна таємниця, 

банківська таємниця, професійні таємниці, таємниця досудового 

розслідування), розмежуйте її із конфіденційно інформацією. 

10. Розкрийте зміст службової інформації та її види (податкова таємниця, 

таємниця нарадчої кімнати, інформація військового характеру, що не є 

державною таємницею)  
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Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Відповідно до ЗУ «Про інформацію» розкрийте поняття доступу до 

інформації. 

2. Розкрийте ознаки інформації з обмеженим доступом. 

3. Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розкрийте правові 

основи обмеження доступу до інформації. 

4. Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» визначте, яка 

інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

5. Відповідно до ЗУ «Про інформацію» визначте, яка інформація не може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

6. Розкрийте поняття та види конфіденційної інформації як виду інформації з 

обмеженим доступом. 

7. Розкрийте поняття таємної інформації як виду інформації з обмеженим 

доступом. 

8. Розкрийте поняття та види службової інформації як виду інформації з 

обмеженим доступом 

9. На прикладі наведеної схеми та ЗУ «Про інформацію» прокоментуйте 

складнощі класифікації інформації з обмеженим доступом. Наведіть свої 

приклади можливих правопорушень у сфері різних видів інформації. 
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ТЕМА 4. Поняття, ознаки державної таємниці як таємної інформації 

в економічній та фінансовій сферах. Політика держави щодо державної 

таємниці. 

 

 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Поняття державної таємниці, організаційно-правові методи охорони 

державної таємниці. Державна таємниця в економічній та фінансовій 
сферах: ознаки та зміст.  

2. Політика держави щодо визначення переліку інформації, що віднесена до 
державної таємниці. Відомості, які не можуть відноситися до державної 
таємниці. 

3. Допуск та доступ громадян до відомостей, що становлять державну 
таємницю. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державна таємниця, секретна інформація, режим державної таємниці, 
розголошення державної таємниці, організаційно-правові методи охорони 
державної таємниці, доступ та допуск до державної таємниці.  

 
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Після розголосу в ЗМІ інформації про завищену заробітну платню керівника 
державної нафтовидобувної компанії, той видав наказ, яким заборонив 
працівникам підприємства давати будь-які коментарі представникам засобів 
масової інформації, що стосуються діяльності компанії, без особистої 
вказівки на те самого директора або його першого заступника. Своє рішення 
він мотивував тим, що будь-яка інформація про роботу державної 
нафтовидобувної компанії є державною таємницею. Надайте юридичну 
оцінку такої заборони. 

 
2. Запитувач звернувся до розпорядника інформації – Міністерства екології та 

природних ресурсів за отриманням інформації щодо об’єкта, який є одним з 
найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища у його 
регіоні – металургійного комбінату «СТАН 2500» у м. Дніпрі. Відповідь на 
даний запит було отримано запитувачем через 10 днів із формальним 
зазначенням, що з інформацією про забруднення природного середовища 
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті міністерства, а будь-яка інша 
інформація про металургійну промисловість становить державну таємницю і 
тому не може бути розголошена. Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії 
суб’єкта владних повноважень при наданні відповіді на інформаційний 
запит? 

 
3. Працівник канцелярії суб’єкта владних повноважень – Міністерства 

інфраструктури Соколова, отримавши конверт із грифом «цілком таємно», 
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розпечатала його, проставила реєстраційний вхідний номер та поклала 
документ у загальну кореспонденцію, до якої мають доступ усі працівники 
зазначеного органу. Проаналізуйте ситуацію, визначте правомірність дій 
Соколової. 
 

4. Громадянин Прохоренко, який має доступ до державної таємниці в сфері 
економіки, загубив диск, на якому зберігалися відомості науково-технічного 
характеру, які становлять державну таємницю. Випадково його знайшов 
шахрай Зубков, який зрозумів зміст інформації та продав його знайомому 
іноземцю, а той вивіз диск за кордон. Проаналізуйте дії Прохоренка та 
інших осіб, надайте їм правову оцінку. 
 

5. Заступник керівника центрального органу виконавчої влади, 
проаналізувавши створену в процесі діяльності документацію, прийняв 
рішення щодо віднесення даних відомостей до державної таємниці, про що 
підписав відповідний наказ. Визначте порядок віднесення відомостей до 
державної таємниці. Чи правомірні дії даної посадової особи? 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти мають навчитися розмежовувати 
інформацію, яка має ознаки державної інформації від тієї, яка не є державною 
таємницею, розуміти ознаки інформації, яка не може бути віднесена до 
державної таємниці у тому числі в економічній і фінансовій сферах.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4: 
1. Розкрийте поняття і види інформації, яка може бути віднесена до державної 

таємниці. 

2. Виділіть етапи порядку віднесення інформації до державної таємниці. 

3. Визначте процедуру засекречування інформації. 

4. Дайте загальну характеристику охорони державної таємниці. 

5. Чим відрізняється допуск від доступу громадян до відомостей, що 

становлять державну таємницю. 

6. Розкрийте організаційно-правові методи охорони державної таємниці. 

7. Розкрийте види інформації, що становить державну таємницю, у сфері 

оборони, у сфері економіки, науки і техніки, у сфері зовнішніх відносин, у 

сфері державного безпеки і охорони правопорядку. 

8. Відповідно до ЗУ «Про державну таємницю» розкрийте відомості, що не 

можуть бути віднесені до державної таємниці. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

11 Оформіть у вигляді блок-схеми відомості, що відносяться до державної 

таємниці, і такі, що не можуть бути віднесені до державної таємниці.  

12 Визначте схематично порядок віднесення інформації до державної таємниці 

із зазначенням строку, протягом якого діє рішення про віднесення 

інформації до державної таємниці, та порядку засекречування інформації. 

13 Надайте визначення таступних термінів, продовжуючи фразу:  
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Державна таємниця − вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері 

оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки 

та охорони правопорядку, розголошення яких може … 

Віднесення інформації до державної таємниці – це процедура прийняття 

(державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії 

відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням 

ступеня... 

Гриф секретності − реквізит матеріального носія секретної інформації, що 

засвідчує… 

Допуск до державної таємниці − оформлення права громадянина на… 

Доступ до державної таємниці − надання повноважною посадовою особою 

дозволу громадянину на ознайомлення з.... 

Засекречування матеріальних носіїв інформації − введення у встановленому 

законодавством порядку обмежень на … 

Охорона державної таємниці − комплекс організаційно-правових, 

інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на... 

 

ТЕМА 5. Кримінально-правовий захист державної таємниці в 

економічній та фінансовій сферах. 

 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність як види 

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони 
державної таємниці. 

2. Кримінальна відповідальність за посягання на державну таємницю як 
злочини у сфері національної безпеки - ч. 1 ст. 111 – державна зрада, ст. 
114 КК України – шпигунство. 

3. Кримінальна відповідальність за посягання на державну таємницю як 
злочини у сфері охорони державної таємниці – ст. 328 – розголошення 
державної таємниці, ст. 329 – втрата документів, що містять державну 
таємницю, ст. 422 КК України - розголошення відомостей військового 
характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи 
матеріалів, що містять такі відомості.  

4. Розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері 
охорони державної таємниці – ст. 212-2 КУпАП  - порушення 
законодавства про державну таємницю. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кримінально-правовий захист державної таємниці, шпигунство, державна 
зрада, розголошення державної таємниці за відсутності ознак державної 
зради та шпигунства.  
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Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

 
1. Порушуючи інструкцію щодо забезпечення державної таємниці, 

конструктор заводу Совченко брав документи, що містили державну 
таємницю, для роботи з ними вдома. Одного разу, перебуваючи в стані 
сп’яніння, він загубив папку з такими документами. Кларова підібрала папку 
і показала своєму синові, який навчався в ДДУВС. Ознайомившись зі 
змістом документів, останній відніс знахідку до поліції. 
 

2. Аспірант Лазарєв, вихваляючись перед своїм колишнім шкільним 
товаришем Суховим успіхами в науці, пояснив йому принцип роботи і 
накреслив схему побудови приладу, що було державною таємницею. 
Відомості невдовзі використала одна з іноземних фірм на шкоду інтересам 
України. Виявилось, що Сухов був її агентом. Лазарєв цього не знав. 
 

3. Головний інженер одного з заводів Климов, не встигнувши на роботі 
вивчити матеріали, пов’язані з виробництвом нових видів стратегічного 
палива, взяв їх додому. Коли він ознайомився з матеріалами, до його кімнати 
зайшов співробітник інституту Калачов. Климов залишив матеріали на столі, 
прикривши їх газетою. Під час бесіди йому зателефонували, і він вийшов з 
кімнати. Калачов зазирнув у документи, що лежали під газетою, і, 
дізнавшись про новий вид стратегічного палива, «по секрету» розповів про 
це своїй дружині. Кваліфікуйте дії Климова та Калачова. 

 
4. Представник однієї із західних туристичних компаній М. займався 

фотографуванням різних промислових об’єктів України. Дані фотографії він 
збирався передати за винагороду Д., завдання якого виконував. Про те, що 
Д. був співробітником розвідувальних органів М. не знав. Чи мають дії М. 
склад злочину? 
 

5. Агент іноземної спецслужби громадянин США, С., отримав завдання 
здобути документ з розробками стратегічної економічної інформації, який 
переправляється дипломатичною поштою. З цією метою йому вдалось 
таємно заволодіти портфелем кур’єра, в якому, як він вважав, повинен бути 
цей документ. Проте його в портфелі не виявилось. Не знайшовши 
можливості викрасти документ, агент почав стежити за співробітником 
посольства. Обманним шляхом він примусив Т. сісти в автомобіль та вивіз 
його з міста. Поселивши Т. на дачі свого знайомого, агент намагався 
примусити його розказати місцезнаходження документа, погрожуючи вбити 
дитину. Т. повідомив, що документ знаходиться у його колеги Р. Під час 
нападу на Р. агента було затримано та викрито. Кваліфікуйте дії винних. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти мають навчитися здійснювати 
кримінально-правову кваліфікацію відповідних діянь, розмежовувати злочини, 
в яких предметом є відомості, що становлять державну таємницю, проти основ 
національної безпеки і у сфері охорони державної таємниці, надавати 
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характеристику діянням винних осіб із зазначенням відповідної формули 
кваліфікації.  

Завдання для самостійної роботи до Теми 5: 
1. Розкрийте особливості предметів злочинів у сфері охорони державної 

таємниці. 

2. Розкрийте ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 111, 114 КК України у 

вигляді схеми: 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ч.1 ст. 111  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 114 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

3. Розкрийте ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 328, 329, 422 КК України. 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 328 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 329 КК 

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 
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України  

Ознаки  

 

 

 

   

 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 422 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

4. Розкрийте ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 

212-2 КУпАП. 

 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Проаналізуйте сучасну кримінально-правову політику держави у сфері 

охорони державної таємниці. 

2. Опишіть, як розмежувати кримінальну, адміністративну та дисциплінарну 

відповідальність у сфері охорони державної таємниці. 

3. Зробіть кримінально-правове порівняння злочинів, передбачених ст.ст. 111, 

114 КК України, якщо вони мають однаковий предмет – відомості, що 

становлять державну таємницю. 

4. На сайті МВС ознайомтеся зі статистичною інформацією про злочини, 

пов’язані із державною таємницею: у сфері національної безпеки та охорони 

державної таємниці та у вигляді діаграми зробіть порівняння за останні 5 

років. 

 

ТЕМА 6. Конфіденційна інформація як вид інформації з обмеженим 

доступом в економічній та фінансовій сферах. Банківська та комерційна 

таємниця. Професійна та інші таємниці. Персональні дані. 

 

 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Конфіденційна інформація як вид інформації з обмеженим доступом в 

економічній та фінансовій сферах. Види конфіденційної інформації. 
2. Комерційна таємниця, банківська таємниця: поняття та ознаки.  
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3. Персональна інформація. Таємниця особистого життя. Поняття, ознаки, 
розмежування з іншими видами конфіденційної інформації. 

4. Інші види таємної інформації (професійні таємниці, таємниця досудового 
розслідування, податкова таємниця, таємниця нарадчої кімнати), 
розмежування із державною таємницею та іншими видами конфіденційної 
інформації. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
конфіденційна інформація, банківська таємниця, комерційна таємниця, 
персональні дані, таємниця особистого життя, професійні таємниці, 
таємниця досудового розслідування, податкова таємниця.   

 
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

 

1. Юрист Жаров, працюючи в юридичній компанії «Правіс» помічником 

генерального директора, у вільний від роботи час несанкціоновано 

отримував доступ до програм, що перебували в обмеженому доступі, та 

постійно користувався ними. Інформацію, отриману в базах даних, Жаров 

часто використовував не за призначенням, продаючи її своїм клієнтам. При 

цьому внаслідок несанкціонованого втручання Жарова в названі програми в 

них стали виникати збої. Власники інформаційних ресурсів встановили 

причини збоїв програмних продуктів та поставили вимогу вжити відповідні 

міри заходів щодо Жарова. Дайте інформаційно-правову оцінку діям 

Жарова.  

 

2. Редактор газети «За здоровий спосіб життя» з метою здійснення щомісячного 

моніторингу зловживання населенням тютюновими виробами та 

алкогольними напоями вирішив провести соціальне опитування трьох мереж 

супермаркетів міста Запоріжжя, про що надіслав власникам закладів 

відповідний запит. У запиті містились такі запитання: який обсяг тютюнових 

та алкогольних виробів було реалізовано супермаркетом протягом останнього 

місяця, як касир-продавець визначає вік покупця даних виробів, як 

підвищення цін на дані вироби впливає на обсяг продажів. Керівники цих 

супермаркетів відмовили у запиті, посилаючись на те, що ці відомості є 

комерційною таємницею. Проаналізуйте ситуацію, дайте правову оцінку діям 

керівників супермаркетів та редактора.  
 

3. Співробітник ТОВ «Миттєва лотерея» Савенков, котрий мав доступ до 

комерційної таємниці товариства та узяв на себе відповідні зобов’язання 

щодо нерозголошення таємниці шляхом підписання відповідного положення, 

з метою отримання винагороди у розмірі 5000 доларів США від 

підприємства-конкурента ТОВ «Фортуна» надав даному товариству копії 

документів, що містили інформацію, яка становила комерційну таємницю. 

Проаналізуйте ситуацію. Визначте коло інформаційних правовідносин та 
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кваліфікуйте дії Савенкова. 

 

4. Громадянка Малова М. звернулася до Міністерства охорони здоров’я за 

отриманням статистичних даних, наданих Міністерству закладами охорони 

здоров’я щодо стану захворюваності населення та поширення епідемії грипу 

протягом останнього тижня. Розпорядник інформації повідомив запитувача, 

що дана інформація віднесена ним до інформації з обмеженим доступом, а 

тому не має можливості задовольнити цей запит. Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте коло інформаційних відносин та вкажіть правові підстави 

віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом. Чи правомірні 

дії розпорядника? 
 
5. Працівник кадрової служби центрального органу виконавчої влади Гуртова 

на прохання свого знайомого журналіста Мосійчука, який працював над 

написанням статті щодо відповідності кадрового складу державних 

службовців вимогам чинного законодавства, надавала відомості про освіту 

та трудовий стаж працівників даного органу. Проаналізуйте ситуацію. 

Визначте правомірність дій названих осіб. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти мають навчитися розмежовувати 
конфіденційну інформацію від інформації, яка має ознаки державної таємниці у 
тому числі в економічній і фінансовій сферах, знати класифікацію 
конфіденційної інформації.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6: 
1. На основі нормативно-правових актів у сфері інформації визначте 

підстави віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом. 
2.  У чому полягає різниця між поняттями «державна таємниця», «службова 

таємниця» та «професійна таємниця»?  
3. У чому полягає проблема визначення поняття «службова таємниця» в 

національному законодавстві? 
4.  Проаналізуйте поняття «комерційна таємниця» та визначте критерії 

(ознаки), за якими інформація (відомості) можуть бути віднесені до 
комерційної таємниці.  

5. Наведіть приклади видів комерційної таємниці та визначте правовий 
режим їх охорони.  

6. Визначте, які відомості не можуть становити комерційної таємниці 
відповідно до чинного законодавства. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1. Проаналізуйте наукові підходи щодо визначення поняття «професійна 

таємниця», виділіть види професійної таємниці.  

2. Визначте, якими нормативно-правовими актами встановлюються правові 

режими за кожним видом професійної таємниці із обов’язковим посиланням 
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на норму даного нормативно-правового акта. Відповідь оформіть у вигляді 

таблиці. 

3.  Вирішіть ситуацію: працівник міністерства, опрацьовуючи відповідь на 

лист, який містив гриф «ДСК» (для службового користування), 

використовував власний робочий комп’ютер, а також зробив копію даного 

документа для підшивки в архів. Проаналізуйте дії зазначеної особи, 

визначте порядок роботи із документами, які містять службову інформацію. 

 

ТЕМА 7. Кримінально-правовий захист конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах.  
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, 

матеріальна у трудовому праві відповідальність як види юридичної 
відповідальності за правопорушення у сфері охорони конфіденційної 
інформації. 

2. Кримінально-правова охорона комерційної та банківської таємниці, 

інсайдерської інформації. Ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 231, 232, 

232-1, 232-2 КК України. 

3. Кримінально-правовий захист інших видів конфіденційної інформації. 

Загальна характеристика складів злочинів, передбачених ст.ст. 132, 145, 

176, 177, 330, 361, 361-2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 387 КК України. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кримінально-правовий захист конфіденційної інформації, комерційна 
таємниця, банківська таємниця, інсайдерська інформація.  
 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

 
1. Громадянка Чередніченко звернулася до Фонду соціального захисту 

інвалідів із інформаційним запитом, в якому просила надати інформацію 
щодо складу комітету з конкурсних торгів із проведення тендерних 
процедур. Через місяць нею була отримана відповідь про відмову у 
задоволенні інформаційного запиту, в зв’язку із тим, що дана інформація 
віднесена Фондом до службової таємниці. Чередніченко, вважаючи, що її 
право на доступ до публічної інформації було грубо порушено, звернулась із 
позовом до суду. Дайте правовий аналіз ситуації. 

 
2. Приватна нотаріальна контора з метою вдосконалення існуючих баз даних 

запросила програміста Зотова внести системні зміни до комп’ютерних баз 
даних «Правочини з нерухомістю» та «Спадщина». Програміст Зотов 
виконав дану роботу, але після перезавантаження системи було виявлено, 
що вся інформація, яка містилась в цих базах даних, знищена. Нотаріус 
звернувся в правоохоронні органи із заявою про порушення кримінального 
провадження щодо Зотова. Проаналізуйте ситуацію та кваліфікуйте дії 
Зотова. 
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3. У програмі «Слідство ведуть екстрасенси», яка транслюється на одному із 

центральних каналів країни, було показано сюжет розслідування справи про 
самогубство неповнолітньої дитини. В даному сюжеті ведучим та 
учасниками програми було розголошено персональні дані дитини (прізвище, 
ім’я, вік), вказано школу, в який навчалась дівчинка, місце проживання 
(будинок та квартира). Крім того, в сюжеті було продемонстровано 
фотографію дитини, розказано про останній день її життя та наведено 
міркування щодо причин самогубства дівчинки. Мати дівчинки, яка є її 
законним представником, не давала згоду редакції передачі на 
розповсюдження інформації про цю трагедію та звернулася до суду за 
захистом порушених прав. Дайте правову оцінку ситуації.  

 
4. При прийомі на роботу інженера Авдєєва адміністрація наполягала на 

підписанні з працівником зобов’язання про нерозголошення інформації, що 
становить комерційну таємницю. При цьому Авдєєва не ознайомили з 
переліком такої інформації, адже він має вищу освіту, є інженером і має сам 
розуміти, яка інформація є конфіденційною. Авдєєв у свою чергу 
наголошував, що підписувати нічого не буде, адже якщо йому не відомо про 
те, які відомості належать до комерційної таємниці даного підприємства, то, 
відповідно, він не несе відповідальності за їх розголошення. Дайте правову 
оцінку ситуації. 

 
5. Працівник Приватбанку Копитов, маючи доступ до інформації по рахункам 

клієнтів банку, збирав та копіював інформацію про персональні дані 
клієнтів, на рахунках яких завжди є великі суми коштів. Дані бази даних від 
продавав знайомому, який у подальшому їх використовував для 
пограбування квартир клієнтів банку. Сам Копитов в розкраданнях участі 
ніколи не брав. Дайте кримінально-правову кваліфікаці діянь винних осіб. 

 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Закройщик текстильної фабрики Іванов у приватній розмові з дизайнером 
Петровим дізнався про розробку нового ряду моделей, що були представлені 
на показі мод у Мілані з авторськими змінами дизайнера, які той показав 
Іванову на фотографіях. Особливо цікавими виявилися моделі суконь з 
комбінованими матеріалами – шкірою і мереживом. Цю інформація про 
товари, які плануються для впровадження у пошив нової колекції одягу він 
за винагороду розповів конкурентам, надав власні ескізи. Конкуренти 
першими пошили колекцію і випустили її на ринок. Дайте кримінально-
правову кваліфікаці діянь винних осіб. 
 

2. Сторожук у себе вдома обладнав майстерню з ремонту радіотелевізійної 
апаратури, в якій тривалий час надавав послуги клієнтам за договірними 
цінами. Пізніше він почав також широко практикувати записи пісень у 
виконанні популярних зарубіжних і вітчизняних співаків (не питаючи в них 
дозволу): чисті касети купував у магазинах, а, записавши з допомогою 
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наявної у нього апаратури пісні, продавав касети на речовому ринку. Чи є дії 
Сторожука кримінально караними? 

 
3. .Гр. Алфьорова, працівник приватного підприємства по виготовленню 

цукерок у розмові зі знайомим розказала йому про сучасну апаратуру та 
технології, що закупило підприємство, які прискорюють та здешевлюють 
процеси вироблення цукерок. Знайомий розказав про це своїй дружині, а 
вона – своїй подрузі, а та – своїм знайомим на ринку. Невдовзі плітки про те, 
зо скоро цукерки стануть набагато дешевшими, дійшли до головного 
директора підприємства. Дайте правову оцінку діянням учасників.  
 

4. Гр. Ромашенко намагався в мережі Інтернет знайти покупців конфіденційної 
інформації про збут товарів відомої марки, якою він начебто володіє. Дайте 
правову оцінку діянням Ромешнка. Розмежуйте злочини у сфері охорони 
комерційної таємниці із шахрайством(ст. 190 КК України ).  

 
5. Журналістка Петриченко від свого знайомого інформатора дізналася 

інформацію про річний оборот відомого в Україні комерційного банка та 
його сукупні доходи. Знаючи, що банк намагається приховати дану 
інформацію, вона все одно її опублікувала. Представники банку звернулися 
до поліції з повідомленням про вчинений журналісткою злочин – 
розголошення банківської таємниці. Надайте правовий аналіз даній ситуації. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: студенти мають навчитися здійснювати 
кримінально-правову кваліфікацію відповідних діянь, розмежовувати злочини, 
в яких предметом є відомості, що становлять конфіденційну інформацію: 
комерційну таємницю, банківську таємницю, інші види таємної інформації, 
надавати характеристику діянням винних осіб із зазначенням відповідної 
формули кваліфікації.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7: 

5. Розкрийте особливості предметів злочинів у сфері охорони конфіденційної 

інформації. 

6. Розкрийте ознаки злочинів, передбачених 231, 232, 232-1, 232-2 КК України. 

у вигляді схеми: 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 231 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  
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Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 232 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 232-1 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Ознаки  

 

 

 

   

 

Елементи 

складу 

злочину, 

передбаченого 

ст. 232-2 КК 

України  

Об’єкт  Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивна 

сторона 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1 Проаналізуйте сучасну кримінально-правову політику держави у сфері 

охорони конфіденційної інформації. 

2 Опишіть, як розмежувати кримінальну, адміністративну та дисциплінарну 

відповідальність у сфері охорони комерційної та банківської таємниці. 

3 На сайті МВС ознайомтеся зі статистичною інформацією про злочини, 

пов’язані із банківською та комерційною таємницею, та у вигляді діаграми 

зробіть порівняння за останні 5 років. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1 Розкрийте зміст понять «право на інформацію», «право власності на 

інформацію», «доступ до інформації». 

2 Визначте міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на 

інформацію та на доступ до інформації. 

3 Охарактеризуйте національне законодавство, що гарантує право громадян на 

доступ до інформації. 

4 Порівняйте поняття та основні ознаки інформаційного запиту та звернення 

громадянина до суб’єкта владних повноважень. 
5 Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності та засіб 

охорони державної таємниці і конфіденційної інформації в економічній та 
фінансовій сферах.  

6 Поняття кримінальної відповідальності.  
7 Основи кримінально-правової кваліфікації.  
8 Формула кваліфікації.  
9 Склад злочину та його ознаки. 

10 Розмежування кримінальної, адміністративної та інших видів юридичної 

відповідальності у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної 

інформації в економічній та фінансовій сферах 
11 Поняття за зміст публічної інформації. 
12 Поняття інформації з обмеженим доступом та її види (конфіденційна, 

таємна, службова інформація). 

13 Розкрийте поняття і види інформації, яка може бути віднесена до державної 

таємниці. 

14 Виділіть етапи порядку віднесення інформації до державної таємниці. 

15 Визначте процедуру засекречування інформації. 

16 Дайте загальну характеристику охорони державної таємниці. 

17 Чим відрізняється допуск від доступу громадян до відомостей, що 

становлять державну таємницю? 

11. Суспільна небезпека розголошення державної таємниці. 

18 Суб’єктивна сторона злочину, що передбачає відповідальність за 

розголошення державної таємниці. 

19 Умови притягнення до кримінальної відповідальності за втрату документів, 

що містять державну таємницю. 

20  Що розуміють під розголошення державної таємниці? 

21 Що розуміють під тяжкими наслідками при розголошення державної 

таємниці? 

22 В чому полягає суспільна небезпека передачі або збирання відомостей, що 

становлять конфіденційну інформацію? 

23 Дайте визначення поняттю «інформація з обмеженим доступом». 

24 На які види поділяються інформація з обмеженим доступом? 

25 Дайте визначення поняттю «таємна інформація». Які відомості можна 

віднести до таємної інформації? 

26 Дайте визначення поняттю «комерційна таємниця». Які відомості не можна 

віднести до комерційної таємниці? 
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27 Проаналізуйте поняття «службова таємниця» та «професійна таємниця». 

Визначте схожі та відмінні риси. 

28 Надайте поняття банківської таємниці. 

29 Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність як види 

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці. 
30 Конфіденційна інформація як вид інформації з обмеженим доступом в 

економічній та фінансовій сферах. Види конфіденційної інформації. 
31 Комерційна таємниця, банківська таємниця: поняття та ознаки.  
32 Персональна інформація. Таємниця особистого життя. Поняття, ознаки, 

розмежування з іншими видами конфіденційної інформації. 
33 Інші види таємної інформації (професійні таємниці, таємниця досудового 

розслідування, податкова таємниця, таємниця нарадчої кімнати), 
розмежування із державною таємницею та іншими видами конфіденційної 
інформації. 

 
 

 
Начальник  
навчально-методичного відділу     Ю.І. Тюря 


