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ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Визначення інформації, її види та галузі. 

2.  Державна інформаційна політика та головні напрями її реалізації. 

3. Права та обов’язки учасників інформаційних відносин. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
інформаційна політика, види та галузі інформації, права та обов’язки учасників 

інформаційних відносин. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття оволодіти основними понятійними та 
термінологічними знаннями щодо інформаційних відносин, вміти їх 
розмежовувати від суміжних понять, що використовуються в інших галузях 
знань, вміти орієнтуватися у взаємних правах та обов’язках учасників 
інформаційних відносин.  
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Інформація в житті держави та суспільства. 

2. Класифікація інформації в українському законодавстві. 

3. Актуальність розуміння впливу інформації та комунікації на сучасне 

суспільне життя. 

4. Пріоритет у застосуванні органами публічної влади інформаційного ресурсу.  

5. Місце масової інформації, визначеної у механізмі публічної влади згідно 

Закону України „ Про інформацію.” 

6. Права та обов’язки учасників інформаційних відносин. 

7. Які відомості відносяться до таємних в галузі ОРД. 

8. Основні принципи інформаційних відносин. 

9. Суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин.  

10. Інформаційна діяльність, її види та напрями. 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  
1. Підгодовувати доповідь на тему: «Порядок отримання підприємством 

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею». 

2. Підгодовувати доповідь на тему: «Порядок розсекречування таємних 

документів». 

3. Підгодовувати доповідь на тему: «Порядок продовження терміну дії рішення 

про віднесення інформації до державної таємниці». 

4. Підгодовувати доповідь на тему: «Порядок підготовки документів щодо 

надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без  

громадянства». 

5. Скласти есе на тему: «Інформація і знання: співвідношення понять». 

6. Підгодовувати доповідь на тему: «Інформація як об’єкти цивільно-правових 

відносин». 

7. Підгодовувати есе на тему: «Інформаційна революції: поняття, етапи та 

бачення суспільством». 
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ТЕМА 2. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, 

ДОСТУП 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

План 

1. Поняття публічної інформації. 

2. Поняття доступу до публічної інформації. Принципи забезпечення доступу 

до публічної інформації.. 

3. Розпорядники публічної інформації. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
публічна інформація, доступ до публічної інформації, принципи забезпечення 

доступу до публічної інформації. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття оволодіти основними понятійними та 

термінологічними знаннями щодо публічної інформації, вміти визначати 

критерії віднесення інформації до «публічної інформації», складати запит на 

доступ до публічної інформації, вміти обґрунтовувати відповідь про відмову у 

наданні інформації за запитом, вміти визначати повноваження розпорядників 

публічної інформації. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Конфіденційна інформація. Таємна інформація. Службова інформація.  

2. Порядок віднесення публічної інформації до інформації з обмеженим 

доступом. 

3. Право власності на інформацію.  

4. Режим доступу до інформації та його види. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація, доступ до 

публічної інформації, віднесення публічної інформації до інформації з 

обмеженим доступом, режим доступу до інформації. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття орієнтуватися у критеріях віднесення публічної 

інформації до інформації з обмеженим доступом, вміти обґрунтовувати 

відповідь про відмову у наданні інформації за запитом, вміти визначати 

повноваження розпорядників публічної інформації. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Визначте місце права на свободу інформації у системі конституційних прав 

та свобод людини і громадянина.  

2.Основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють суспільні відносини 

пов’язані з віднесення інформації до державної та службової таємниці. Загальна 

характеристика 

3. Назвіть вимоги до прозорості інформації.  

4. Розкрийте сутність поняття «публічна інформація».  

5. Охарактеризуйте визначення правової категорії «доступ до публічної 

інформації», яке подане у Законі України «Про доступ до публічної 

інформації».  
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6. Набуття чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»: 

передумови, причини та мета. 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Підготуйте письмові відповіді на наведені питання. 

1. Визначте суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації.  

2. Перелічіть обов’язки розпорядників інформації.  

3. Яка інформація підлягає оприлюдненню розпорядниками і у який спосіб?  

4. Що таке трискладовий тест та як його застосовувати у повсякденній роботі?  

5. У чому різниця між зверненням громадянина, запитом/вимогою суб’єкта 

владних повноважень та запитом на інформацію?  

ТЕМА 3. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Активний аспект доступу до публічної інформації.  

2. Пасивний аспект доступу до публічної інформації. Регулювання активного і 

пасивного доступу  

3. Поняття та ознаки комерційної таємниці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
активний аспект доступу до публічної інформації, пасивний аспект доступу до 

публічної інформації, комерційна таємниця. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти визначати та розмежовувати активний та 

пасивний аспекти доступу до інформації, обґрунтовувати відповідь про відмову 

у наданні інформації за запитом, вміти визначати повноваження розпорядників 

публічної інформації. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Права та обов’язки громадян у сфері доступу до публічної інформації.  

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

3. Права та обов’язки суб’єктів права власності на комерційну таємницю. 

Повноваження власника відомостей, що становлять комерційну таємницю. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: права та 

обов’язки громадян у сфері доступу до публічної інформації,  оскарження 

рішень, комерційна таємниця, відомості, що становлять комерційну таємницю. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розмежовувати взаємні права та обов’язки 

учасників правових відносин щодо публічної інформації, вміти складати скаргу 

на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
1.Принципи забезпечення доступу до публічної інформації.  

2. Поняття активного і пасивного доступу до публічної інформації.  

3. Назвіть види інформації з обмеженим доступом.  

4. Що включає у себе поняття «конфіденційна інформація»?  
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5. Чим визначається порядок доступу до таємної інформації?  

6. Охарактеризуйте особливості доступу до інформації про особу.  

7. Визначте суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації.  

8. Перелічіть обов’язки розпорядників інформації.  

9. Яка інформація підлягає оприлюдненню розпорядниками і у який спосіб? 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Підготуйте письмові відповіді на наведені питання. 

1. Що робить структурний підрозділ, відповідальний за доступ до публічної 

інформації, та як організувати його роботу?  

2. Охарактеризуйте основні кроки по організації роботи з публічною 

інформацією в органах державної влади. 

3. Хто здійснює контроль у сфері забезпечення доступу до публічної 

інформації?  

4. Як організувати спеціальне місце в органі влади для отримання публічної 

інформації?  

5. Що таке запит на інформацію і як він оформляється?  

6. Строки розгляду запитів на інформацію.  

7. Плата за надання інформації. 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Зміст міжнародної інформаційної діяльності. 

2. Міжнародні стандарти «Принципи законодавства про свободу інформації. 

Право громадян на доступ до інформації». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
міжнародна інформаційна діяльність, міжнародні стандарти, принципи 

законодавства про свободу інформації. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти визначати зміст міжнародної 

інформаційної діяльності, орієнтуватися в принципах законодавства про 

свободу інформації, визначати їх зміст. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Загальній декларації прав людини (1948).  

2. Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966).  

3. Міжнародні стандарти «Принципи законодавства про свободу інформації.  

Право громадян на доступ до інформації».  

4. Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 18.06.2009;  

5. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(ратифікована Законом України № 832-XIV від 06.07.99 р.). 

6. Порядок міжнародного співробітництва у галузі інформації. 

7. Експорт та імпорт інформаційної продукції (послуг). 

Про доступ до офіційних документів”, Рекомендація Rec (2002) 2 Комітету 

Міністрів Ради Європи від 21.02.2002;  
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8. «Про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних 

органів», Рекомендація № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи від 

25.11.1981;  

9. Про доступ громадськості до інформації, що є в розпорядженні державних 

органів, і свободу інформації”, Рекомендація № 854 (1979) Парламентської 

Асамблеї Ради Європи;  

10. «Про право на недоторканість приватного життя», Резолюція № 1165 (1998) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи; 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Скласти доповідь на тему:  

1. Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювань і 

Документи міжнародної організації, зокрема:  

“Право громадськості знати. Принципи законодавства про свободу інформації”, 

Модельний закон про свободу інформації;  

“Про доступ до офіційних документів”, Рекомендація Rec (2002) 2 Комітету 

Міністрів Ради Європи від 21.02.2002;  

“Про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів”, 

Рекомендація № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи від 25.11.1981; 

Про доступ громадськості до інформації, що є в розпорядженні державних 

органів, і свободу інформації”, Рекомендація № 854 (1979) Парламентської 

Асамблеї Ради Європи;  

“Про право на недоторканість приватного життя”, Резолюція № 1165 (1998) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи;  

2. Практика Європейського суду з прав людини. Закони про доступ (свободу) 

до інформації зарубіжних країн. 

3. Поняття інформаційного суверенітету України, шляхи та способи його 

забезпечення. 

4. Правові норми допуску громадян України до державної таємниці. 

5. Порядок комплектування спеціалістами режимно-секретних органів 

підприємств. 

ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА РЕЖИМУ 

СЕКРЕТНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ СЛУЖБОВОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В ОРГАНАХ 

НПУ. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють суспільні відносини 

пов’язані з віднесення інформації до державної та службової таємниці. Загальна 

характеристика. 

2. Структура Закону України «Про державну таємницю». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
віднесення інформації до державної та службової таємниці, законодавчі та 

нормативні акти, які регулюють суспільні відносини пов’язані з віднесення 
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інформації до державної та службової таємниці, режим секретності, державна 

таємниця. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти визначати режим доступу до інформації, 

що містить державну таємницю, орієнтуватися в законодавстві, що регулює 

відносини в сфері обігу інформації, яка містить державну таємницю. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Загальні положення забезпечення режиму секретності в органах НПУ.  

2. Визначення термінів. 

3. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: режим 

секретності, особливості забезпечення режиму секретності в органах 

Національної поліції України, порядок віднесення інформації до державної 

таємниці. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати режим доступу до інформації, що 

створюється в процесі діяльності Національної поліції України, вміти 

застосовувати критерії віднесення інформації до державної таємниці. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

1. Поняття режиму секретності. 

2. Повноваження державного експерта з питань секретів. 

3. Поняття ступеня секретності. Ступені таємності інформації, що становлять 

державну таємницю. 

4. Конфіденційна інформація, що є власністю держави. 

5. Правила віднесення відомостей до режиму секретності. 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
Підготуйте письмові відповіді на наведені питання. 

1. Дати визначення поняття режиму секретності та назвати основні 

заходи, якими повинен забезпечуватися режим секретності в в органах 

Національної поліції України. 

2. Вказати якими законами України і відомчими нормативними актами 

визначається правова основа режиму секретності в органах НПУ. 

3. Вказати  в чому полягає різниця між конфіденційною інформацією і 

таємною. Обґрунтувати свою відповідь посилаючись на ст. 30 Закону України 

„Про інформацію”. 

4. Дати визначення поняття державна таємниця, виходячи з положень 

Закону України „Про державну таємницю”. 

5. Визначити порядок віднесення інформації до державної таємниці. 

Вказати як розподіляється інформація за ступенями таємності. 

6. Вказати в чому полягає сутність порядку засекречування носіїв 

інформації. 

7. Визначити терміни засекречування інформації, що складають державну 

таємницю. Вказати, з якого моменту обчислюється присвоєння відповідного 

грифу. 
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8. Визначити на яких підставах здійснюється допуск до державної 

таємниці. 

9. Вказати, що передбачає надання допуску до державної таємниці. 

10.Назвати форми допуску до державної таємниці та вказати строки дії 

допусків Ф.1, Ф.2, Ф.3. 

11.Вказати за наявності  яких підстав не надається допуск до державної 

таємниці. 

12.Вказати на який термін обмежується особам які мали допуск до 

державної таємниці право виїзду на постійне місце проживання в іноземну 

державу. 

13.Вказати в яких випадках змінюються форми допуску особам в процесі 

їх службової діяльності. 

Складіть структурно-логічну схему: «Поняття, сутність, призначення та 

правове регулювання режиму секретності. Доступ та допуск громадян до 

секретних робіт та документів». 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ, ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ ТА РОЗСЕКРЕЧУВАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Термін дії рішення 

про віднесення інформації до державної таємниці. 

2. Форми допуску до державної таємниці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
підрозділи НПУ, форми допуску, рішення про віднесення інформації до 

державної таємниці, режимно-секретні підрозділи. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти діяти згідно порядку віднесення 

інформації до державної таємниці, визначати відповідну форму допуску 

виходячи із обсягу повноважень та оброблюваної інформації. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Порядок допуску громадян до державної таємниці. 

2. Обов’язки і обмеження для працівників НПУ допущених до роботи з 

таємними документами. 

3.Обов’язки співробітників ОВС України по забезпеченню режиму таємності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підрозділи НПУ, форми допуску, рішення про віднесення інформації до 

державної таємниці, режимно-секретні підрозділи. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати права та обов’язки працівників 

НПУ, допущених до роботи з державною таємницею. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
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1. Основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють суспільні відносини 

пов’язані з віднесення інформації до державної та службової таємниці. Загальна 

характеристика. 

2. Структура Закону України „Про державну таємницю”  

3. Загальні положення забезпечення режиму секретності. Визначення термінів. 

4.Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці. 

5. Режим доступу до інформації. 

6. Порядок доступу до державної таємниці. 

7. Вимоги, які пред’являються до осіб котрі мають допуск до роботи з 

документам особливої важливості, цілком таємно, таємно. 

8. Порядок допуску співробітників НПУ до державної таємниці. 

9. Форми допуску до державної таємниці 

10. Порядок ведення секретного діловодства. 

Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Підготувати доповіді на теми: 

1. Порядок збереження таємних документів в органах НПУ. 

2. Основні вимоги, які пред’являються до режиму таємності. 

3. Хто має допуск до режимних приміщень. 

4. Правила, яких необхідно дотримуватись при роботі з таємними документами. 

5. Які документи включають в себе таємне діловодство. 

Підготувати письмові відповіді на наведені питання: 

1. Вхідні документи, порядок їх оформлення. 

2. Вихідні документи порядок їх оформлення. 

3. Основні правила складання і оформлення таємних документів. 

4. Які матеріали секретного характеру знищуються без складання акту. 

5. Забезпечення в навчальному закладі системи МВС України. 

6. Забезпечення режиму таємності в підрозділах НПУ. 

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТАЄМНИХ РОБІТ В 

ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці. 

Надання дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею в системі НПУ. 

2. Органи, що проводять діяльність, пов’язану з державною таємницею, їх 

функції, права та обов’язки. Режимно–секретні підрозділи НПУ. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: дозвіл 

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею в системі НПУ, 

надання дозволу, режимно-секретні підрозділи. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти застосовувати вимоги щодо оформлення 

дозволу на провадження діяльності, пов’язаної із державною, орієнтуватися у 

повноваженнях режимно-секретних підрозділів НПУ. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 
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1. Порядок ведення секретного діловодства в органах НПУ.  

2. Порядок зберігання та знищення секретних документів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

секретне діловодство в органах НПУ, зберігання та знищення секретних 

документів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти оформлювати службову документацію 

відповідно до вимог секретного діловодства НПУ. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Практичні заходи забезпечення охорони державної таємниці в органах НП 

України. 

2. Категорії працівників органів НП України на яких покладені спеціальні 

обов’язки по забезпеченню режиму таємності, характер цих обов’язків. 

3. Порядок проведення службових розслідувань по фактах порушення вимог 

режиму таємності. 

4. Види відповідальності працівників органів НП України за порушення ЗУ 

„Про державну таємницю”. 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Підготувати доповіді на теми: 

1. Обов’язки та права режимно–секретних підрозділів НПУ по забезпеченню 

режиму таємності. 

2. Які обов’язки покладаються на РСП. 

3. Контроль за дотриманням режиму таємності в системі НПУ. 

4. В якому разі здійснюються позапланові перевірки і ким. 

5. Що є об’єктом перевірки? 

6. Які права надаються комісії в разі виявлення грубих порушень режиму 

таємності. 

7. Відповідальність працівників НПУ за порушення режиму таємності. 

ТЕМА 8. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЩОДО 

ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Державна політика щодо державної таємниці. Основні організаційно-правові 

заходи щодо охорони державної таємниці. 

2. Охорона державної таємниці в органах НПУ. 

3. Пропускний режим. 

4. Доступ громадян до державної таємниці.  

5. Обов’язки громадянина щодо збереження державної таємниці.  

6. Обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної таємниці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державна політика щодо державної таємниці, державна таємниця, пропускний 

режим, збереження державної таємниці. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вміти визначати порядок та мету пропускного 
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режиму, вміти оформлювати службову документацію, щодо забезпечення 

пропускного режиму. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Основні завдання та права режимно-секретних органів. 

2. Шляхи забезпечення захисту інформації в АС (автоматизованих системах). 

3. Вимоги і правила щодо захисту інформації, яка є власністю держави. 

4. Державне управління захистом інформації в АС. 

5. Організація роботи з працівниками підприємства щодо захисту інформації в 

автоматизованих системах. 

6. Організація роботи служби безпеки підприємства щодо захисту комерційної 

інформації. 

7. Охорона державної таємниці в органах НПУ.  

8. Порядок здійснення пропускного режиму та його призначення. 

9. Обов’язки співробітників НПУ по забезпеченню режиму секретності. 

10. Контроль за додержанням вимог режиму секретності в системі МВС 

України. 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Скласти доповідь на тему:  

1. Основні практичні заходи, які здійснюються в ОВС з метою забезпечення 

охорони державної таємниці. 

2. Основні умови, за яких можлива реалізація режиму таємності в ОВС. 

3. Основні правила, які регламентують порядок входу і виходу осіб з режимно-

секретного об’єкту. 

4. Сутність призначення пропускного режиму. 

5. Порядок отримання дозволу відряджених осіб на режимну територію. 

6. Обов’язки осіб, які мають доступ до режиму секретності при їх виїзді за 

кордон виходячи з вимог ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і 

в’їзду в Україну громадян України». 

7. Основні вимоги щодо обмеження свободи інформаційної діяльності. Згідно з 

вимог законів України «Про інформацію» і «Про державну таємницю»  

8. Основні обов’язки керівників підрозділів НПУ по забезпеченню режиму 

секретності. 
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таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 
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7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

12. Право інтелектуальної власності [текст]: Акад.курс : підручник для студ. 

вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський 

та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. –К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 

2007. –696 с. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 
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5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

12. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання / 

Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 424с.  

13. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в 

країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та 

державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новиков О.В., 

Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. 

14. Право інтелектуальної власності [текст]: Акад.курс : підручник для студ. 

вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський 

та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. –К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 

2007. –696 с. 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
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11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

12. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання / 

Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 424с.  

13. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в 

країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та 

державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новиков О.В., 

Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. 

14. Право інтелектуальної власності [текст]: Акад.курс : підручник для студ. 

вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверськийта 

ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. –К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 

2007. –696 с. 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

12. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання / 

Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 424с.  

13. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в 

країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та 

державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новиков О.В., 

Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. 

14. Право інтелектуальної власності [текст]: Акад.курс : підручник для студ. 

вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський 

та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. –К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 

2007. –696 с.  
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15. Долженков О.Ф., Клюєв О.М., Пчолкін В.Д., Юнаков М.М. Режим 

таємності в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник / Під заг. ред. 

акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, професора Бандурки О.М. – Харків-

Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2005.- 112 с. 

16. Меживой В.П., Пекарський С.П., Рижков Е.В. Режим таємності  //   

Електронний навчально-практичний посібник для курсантів та слухачів 

навчальних закладів системи МВС: Донецьк ДЮІ - 2009  

17. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові 

аспекти / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. : 

монографія. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. cправ, 2000. – 368 с. 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

12. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання / 

Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 424с.  

13. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в 

країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та 

державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новиков О.В., 

Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. 

14. Право інтелектуальної власності [текст]: Акад.курс : підручник для студ. 

вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський 

та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. –К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 

2007. –696 с.  

15. Долженков О.Ф., Клюєв О.М., Пчолкін В.Д., Юнаков М.М. Режим 

таємності в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник / Під заг. ред. 
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акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, професора Бандурки О.М. – Харків-

Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2005.- 112 с. 

16. Меживой В.П., Пекарський С.П., Рижков Е.В. Режим таємності  //   

Електронний навчально-практичний посібник для курсантів та слухачів 

навчальних закладів системи МВС: Донецьк ДЮІ - 2009  

17. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові 

аспекти / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. : 

монографія. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. cправ, 2000. – 368 с. 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України Про внесення змін до Закону України „Про державну 

таємницю” // Відомості Верховної Ради, 1999, №49, ст. 428. 

3. Закон України „Про інформацію” 22.10.1992р. 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості 

Верховної Ради, 2011, № 32, ст.314 

5. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”// Відомості 

Верховної Ради України. –1992.-№22.-Ст.303. 

7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

8. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

правопорушення законодавства про державну таємницю” 21.10.1999р. 

9. Закон України « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 

872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281  

10. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

11. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання / 

Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 424с.  

12. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в 

країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Дати визначення „режиму секретності”. Вказати, що вивчає даний курс. 

2. Визначити мету вивчення курсу „Робота інформації з обмеженим доступом”. 

Вказати, в чому полягає  діяльність режимно-секретних підрозділів по наданню 

допуску до державної таємниці. 

3. Вказати, яка інформація може бути віднесена до Державної таємниці та 

якими нормативно-правовими документами це регламентовано. 

4. В чому полягають обов’язки та обмеження працівників МВС, які мають 

доступ до роботи з Державною таємницею. 

5. Охарактеризувати діяльність режимно-секретних підрозділів НПУ по 

наданню допуску до державної таємниці. 

6. Визначити порядок надання, відміни допуску до Державної таємниці, 

призупинення його дії. 

7. В чому полягає діяльність РСП НПУ по наданню допуску до Державної 

таємниці . Вказати форми допуску до Державної таємниці. 

8. Назвати основні вимоги, які пред’являються до режиму секретності. Вказати, 

яка категорія працівників системи НПУ має допуск до роботи з таємними 

документами.  

9. Вказати, які обов’язки і обмеження мають працівники системи МВС України 

допущені до роботи з таємними документами. 

10. Визначити, які документи включають в себе секретне діловодство. 

11. Вказати, яку відповідальність несе працівник НПУ за порушення режиму 

секретності. 

12. Вказати яка категорія документів відносяться до службового користування. 

13. Визначити які відомості забороняється відносити до державної таємниці, 

чому? Аргументуйте свою відповідь, посилаючись на норму  ст.11 п.1 Закону 

України „ Про державну таємницю”. 

14. Вказати, якою нормативно-правовою базою регламентується  режим 

секретності. 

15. Які відомості відносяться до таємних в галузі оперативно-розшукової 

діяльності. 

16. Охарактеризуйте діяльність режимно-секретного підрозділу НПУ по 

наданню допуску до державної таємниці. 

17. Визначити прядок збереження таємних документів в НПУ. 

18. Вказати основні вимоги, які пред’являються до режиму секретності, 

вказати, якою нормативно-правовою базою це регламентовано. 

19. Використовуючи знання нормативно-правових документів, які 

регламентують режим секретності в НПУ, вказати основні вимоги, які 

пред’являються до роботи з таємними документами. 

20. Вказати, яка категорія працівників НПУ має допуск до режимних 

приміщень, яким правовим документом  це регламентовано. 

21.Визначити порядок та правила, яких необхідно дотримуватись при роботі з 

таємними документами. 

22. Вказати, ким організовується і здійснюється секретне діловодство у 

підрозділах з незначним обсягом секретних документів. 
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23. Вкажіть, як здійснюється облік документів при організації діловодства, яка 

номенклатура справ розробляється. 

24. Як здійснюється реєстрація всіх документів, за винятком документів взятих 

на інвентарний облік. 

25. В залежності від наявності яких відомостей визначається ступінь 

секретності форм облікової документації. 

26. Які відомості відображається в журналах обліку, щодо руху документів з 

моменту їх одержання? Який порядок ведення записів у журналах обліку? 

27. Дати визначення терміну „конспірація”. До яких негативних наслідків може 

призвести порушення конспірації при здійсненні ОРД. 

28. Що визначає процедура оформлення „Допуску до державної таємниці”? 

29. Вказати неодмінні умови забезпечення належного стану режиму секретності 

в ОВС. 

30. Які закони України та підзаконні акти встановлюють єдиний порядок 

забезпечення охорони державної таємниці? 

31. Визначити сутність правової основи системи курсу „ Робота інформації з 

обмеженим доступом ”. 

32. Назвати основні завдання курсу „Робота інформації з обмеженим 

доступом”. 

33. В чому полягає загальна характеристика правових питань і основних засобів 

забезпечення „ Роботи інформації з обмеженим доступом ”. 

34. Яким чином здійснюється відмежування витрат на здійснення діяльності, 

пов’язаною з державною таємницею, визначити джерело фінансування? 

35.Вказати яка інформація може бути віднесена до державної таємниці? 

36. Назвати ступені секретності за якими конкретні відомості можуть бути 

віднесені до державної таємниці. 

37. Які відомості забороняється відносити до державної таємниці? 

38. Яка інформація не відноситься до державної таємниці? 

39. Визначити процедуру оформлення права громадянина на доступ до 

секретної інформації. 

40. Які форми допуску до державної таємниці встановлюється в залежності від 

ступеня таємності інформації? 

41. Назвати форми допуску до державної таємниці і дати характеристику 

кожній з них. 

42. Визначити терміни дії допусків до державної таємниці. 

43. Які підрозділи в системі МВС України здійснюють процедуру надання 

громадянам України допуску до державної таємниці, визначити їх функції та 

повноваження. 

44. В якому разі особа призначається на посаду, функції якої будуть пов’язані з 

допуском до державної таємниці? 

45. З якого віку надається допуск до державної таємниці курсантам, слухачам 

навчальних закладів системи МВС? 

46. Назвати підстави згідно яких особа набуває права допуску до державної 

таємниці. 
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47. Назвати причини згідно яких особі може бути відмовлено у наданні допуску 

до державної таємниці. 

48. Вказати, які зобов’язання приймає на себе особа, яка перевіряється на 

предмет надання її допуску до державної таємниці. 

49. Вказати в який спосіб здійснюється скасування раніше наданого допуску до 

державної таємниці. 

50. Вказати ким приймається рішення про скасування допуску до державної 

таємниці. 

51. Протягом якого терміну зберігається допуск до державної таємниці тим 

співробітниками, які звільняються з НПУ. 

52. Визначити порядок, згідно якого здійснюється знищення і відновлення 

форми допуску до державної таємниці. 

53. Назвати та надати обґрунтовану характеристику обставини згідно яких не 

проводиться переоформлення працівниками НПУ допуску до державної 

таємниці. 

54. Вказати в чому полягають обмеження працівників системи МВС України 

допущених до роботи з державної таємниці. Визначити обов’язки, які 

покладаються на них. 

55. Дайте обґрунтовану відповідь чому не дозволяється вести переговори з 

таємних питань по незахищених каналах зв’язку? 

56. Назвати нормативні документи, що регламентують режим секретності в 

системі МВС України. 

57. Якими умовами праці повинні бути забезпечення працівники, що мають 

допуск до державної таємниці? 

58. Яким нормам повинно відповідати режимне приміщення, що 

використовується для таємних робіт? 

59. Яким чином працівники ОВС можуть передавати таємні документи один 

одному? Обґрунтуйте свою відповідь. 

60. Чому особі, допущеної до державної таємниці необхідно здавати паспорт 

громадянина України на час поїздки за кордон? 

61. Чи має право особа допущена до державної таємниці брати участь в 

об’єднаннях, діяльність яких не підлягає легалізації? 

62. Чи може бути відмовлено особі у наданні допуску до державної таємниці в 

разі повідомлення недостовірних фактів про себе? 

63. Чи може зашкодити в наданні допуску до державної таємниці громадянину  

наявність у нього особистих зв’язків з особами причетними до протиправної 

діяльності іноземних держав або іноземних організацій? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

64. Якою статтею ЗУ „Про державну таємницю” обумовлено вік по досягненні 

якого надається доступ до державної таємниці. 

65. Якими статтями КК України передбачені покарання кожного службовця 

рядового і начальницького складу за розголошення державної таємниці? 

66. Визначити порядок проведення службових розслідувань за фактами 

розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших 

порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці. 
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67. Визначити дії  керівника підприємства, установи, організації у разі 

виявлення факту розголошення секретної інформації або втрати її матеріальних 

носіїв. 

68. Визначити порядок оформлення результатів службового розслідування 

щодо обставин розголошення державної таємниці, втрати матеріального носія 

секретної інформації або іншого порушення режиму таємності. 

69. В чому полягає порядок забезпечення режиму секретності у зв’язку з 

виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск до 

державної таємниці. 

70. Визначити  основні правила поводження з секретними документами і 

виробами  в умовах відрядження. 

71. Визначити основні вимоги щодо порядку проведення нарад з 

використанням секретної інформації. 

72. Вказати функції бібліотек  секретних видань і секретної науково-технічної 

документації. 

72. Визначити порядок доступу до державної таємниці у зв’язку з проведенням 

секретних кіно -, відео -, фото знімальних робіт згідно з вимогами розділу №5 

Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях. 

73. Вказати в чому полягають особливості розмноження секретних документів і 

видань у друкарнях. 

74. Порядок здійснення розмноження секретних документів. Вказати підстави 

згідно яких здійснюється розмноження секретних документів. 

75.Назвати правила поводження з шифротелеграмами на підприємствах, в 

установах, організаціях, які не мають шифрувальних підрозділів. 

76 Визначити порядок підготовки і передачі секретних документів на архівне 

зберігання. 

77. Вказати в чому полягають особливості роботи із секретними розпорядчими 

документами. Хто може надати дозвіл на ознайомлення із секретними 

розпорядчими документами. 

78. Визначити особливості поводження із секретними мобілізаційними 

документами 

79. Назвати особливості роботи з документами з грифом секретності 

„Особливої важливості.” 

80. Визначити порядок друкування секретних документів. 

81. Вказати хто надає дозвіл на виготовлення та облік копій секретних 

документів і витягів з них. 

82. Вказати порядок ведення обліку, оформлення, зберігання та видачі робочих 

зошитів, спецблокнотів, окремих аркушів паперу, робочих папок, 

спецпортфелів і спецваліз. 

83. Назвати види обліку секретних документів. 

84. Вказати мету запровадження пропускного режиму на підприємства, 

організації, установи. Що передбачає  пропускний режим. 
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85. Визначити функції та порядок дії режимних приміщень для проведення 

секретних робіт. 

86. Вказати порядок здійснення засекречування та розсекречування 

матеріальних носіїв інформації. 

87. Визначити порядок віднесення інформації до державної таємниці. Хто 

приймає рішення про віднесення категорії інформації або окремої інформації до 

державної таємниці з установленням ступеня її секретності. 

88. Вказати порядок надання доступу до державної таємниці іноземцям та 

особам без громадянства. 

89. В який термін, ким і на підставі яких законодавчих документів здійснюється 

перевірка громадян щодо надання допуску до державної таємниці. 

90. Вказати хто має відповідні повноваження для здійснення контролю за 

правомірністю надання громадянам доступу до державної таємниці. 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу     Ю.І. Тюря 

 

 


