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ВСТУП
Вивчення курсу «Захист інформації» є важливим чинником
формування професійної культури дипломованих спеціалістів. Ця
дисципліна є складовою частиною комплексу документознавчих дисциплін.
Реконструкція загальної картини становлення та розвитку захисту
інформації в Україні має виключне значення для прогнозування поступу
галузі.
Сьогодні в Україні, у зв'язку з входженням у світовий інформаційний
простір, швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення
комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Створюються локальні й
регіональні обчислювальні мережі, великі території охоплені мережами
сотового зв'язку, факсиміальний зв'язок став доступний для широкого кола
користувачів. Системи телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, промислові, торгові й соціальні сфери. У зв'язку з цим різко зріс інтерес широкого кола користувачів до проблем захисту інформації. Захист
інформації – це сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм
для попередження заподіяння збитку інтересам власника інформації.
Тривалий час методи захисту інформації розроблялися тільки державними
органами, а їхнє впровадження розглядалося як виключне право тієї або
іншої держави. Проте в останні роки з розвитком комерційної і підприємницької діяльності збільшилося число спроб несанкціонованого доступу до
конфіденційної інформації, а проблеми захисту інформації виявилися в центрі уваги багатьох учених і спеціалістів із різноманітних країн. Наслідком
цього процесу стало зростання потреби у поширенні знань щодо організаційно-правового аспекту захисту інформації, у т.ч. в документах різного
рівня.
Предметом навчальної дисципліни «Захист інформації» є
врегульований нормативними актами комплекс суспільних відносин,
об’єктом яких є інформація, у тому числі щодо доступу до інформації,
захисту інформації, регулювання інформаційних відносин у сфері масової
інформації, у сфері державної таємниці, комерційної таємниці та
персональних даних тощо. Місце навчальної дисципліни в навчальному
процесі визначається її комплексним характером, тісним зв’язком з
комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних
дисциплін.
Зазначимо, що важливе підґрунтя у формуванні системи захисту
інформації в Україні було закладено в УСРР. Саме в цей період прийнято
низку нормативно-правових актів, спрямованих на створення спеціально
уповноважених органів, які займалися захистом різних видів інформації в
державі. У ході формування національної системи захисту інформації після
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1991 р. в державі була прийнята низка нормативно-правових актів,
направлених на формування національної системи захисту інформації. У
цей період були прийняті Закони України «Про інформацію», «Про
державну таємницю», «Про державну статистику», «Про науково-технічну
інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про
Національну програму інформатизації», «Про основи національної безпеки
України» тощо. У цьому контексті особливу роль у 1990-х роках приділено
складанню системи охорони державної таємниці.
Складовою частиною вивчення курсу «Захист інформації» є
самостійна підготовка студентами певних матеріалів, питань, завдань з
кожної теми навчального курсу. Взагалі для вивчення програмного
матеріалу в повному обсязі важливу роль грає самостійна робота студента.
Слід також пам’ятати, що самостійна робота є обов’язковою та
необхідною при підготовці до семінарських занять, для виконання
контрольних завдань, для складання іспиту з навчальної дисципліни. Тому
до самостійної роботи необхідно приступати з першого дня навчального
семестру.
Специфіка вивчення курсу «Захист інформації» полягає в тому, що
багатий зміст опановується за нормативною програмою у стислий строк. Це
потребує від студентів великої відповідальності, самоорганізації та
самоконтролю. Згідно з навчальними планами певна частина часу вивчення
курсу – це самостійна робота студентів. Тому студент повинен із самого
початку ознайомитись з програмою і планами семінарських занять з
дисципліни, наведеним списком навчальної літератури, переліком основних
питань для іспиту, тематикою рефератів. Після цього студент повинен
приступити до систематичної праці з літературою і конспектуванню
кожного питання певної теми семінарського заняття, написанню реферату.
Бажано також законспектувати головний зміст питань для іспиту, виписати
найважливіші терміни, поняття з курсу й засвоїти їхній смисл та значення.
На аудиторних заняттях з дисципліни «Захист інформації» кожен
студент повинен активно виявити свої знання і навички, уміння
спілкуватися та висловлювати свою думку на високому культурному рівні.
А все це стає можливим тільки за умови наполегливої самостійної роботи
студента. Слід підкреслити, що самостійна робота повинна мати
систематичний та плановий характер, а результати цієї роботи мають бути
закріплені у письмовій формі.
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ТЕМА 1

Охорона державної таємниці в Україні
у 90-х рр. ХХ ст.
План
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів охорони
державної таємниці
2. Забезпечення контролю за режимом секретності в органах
державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях
3. Забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення
міжнародного співробітництва
Рекомендована література: 1, 7, 10, 14, 15, 16, 29, 34, 35, 36, 46, 50,
54, 55, 56, 58.
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів охорони
державної таємниці
Забезпечення охорони державної таємниці в Україні в 90-х рр. XX ст.
було покладено на Держкомсекретів України – спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони державної таємниці,
діяльність якого здійснювалася у період з 1993 до середини 1999 років.
З метою реалізації державної політики національної безпеки України у
сфері охорони державної таємниці в травні 1993 р., відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 327, було
створено спеціально уповноважений центральний орган державної
виконавчої влади – Держкомсекретів України.
Уже через рік у травні 1994 р. в складі Держкомсекретів України,
згідно з Положенням про Держкомсекретів України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 458, було
утворено колегію Держкомсекретів України.
Колегія Держкомсекретів України була утворена як постійно діючий
колегіальний дорадчий орган у складі Держкомсекретів України. До складу
колегії Держкомсекретів України, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 458, входили Голова
Держкомсекретів України, який її очолював, його заступники за посадами
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та інші посадові особи Держкомсекретів України. Затвердження членів
колегії Держкомсекретів України здійснювалося в персональному порядку
Кабінетом Міністрів України.
Колегія Держкомсекретів України розглядала питання щодо:
 програм і планів заходів зі здійснення політики держави щодо
охорони державної таємниці у сферах оборони, економіки України, її
міжнародних відносин, безпеки та правопорядку;
 розробки концептуальних основ державної політики, охорони
державної таємниці, створення й удосконалення системи охорони
державної таємниці, її організаційної і правової основи;
 організаційного та методичного керівництва системою охорони
державної таємниці України та забезпечення її функціонування;
 забезпечення контролю за режимом секретності в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях, незалежно від форми власності;
 організації взаємодії з державними експертами з питань таємниць,
надання їм методичної допомоги в здійсненні покладених на них функцій
щодо охорони державної таємниці;
 здійснення керівництва уповноваженими Держкомсекретів України
на місцях, надання їм практичної допомоги у вирішенні покладених на них
завдань,
стану
службової
діяльності
структурних
підрозділів
Держкомсекретів України та заходів щодо її вдосконалення;
 розробки й обговорення проектів законів України, указів і
розпоряджень Президента України і нормативних актів Кабінету Міністрів
України, які готувались Держкомсекретів України;
 роботи з кадрами, організації підготовки спеціалістів для роботи у
сфері охорони державної таємниці тощо.
На початку своє діяльності колегія Держкомсекретів України
визначала, що станом на 1994 рік нової ефективної системи охорони
державної таємниці не існувало, а старою не можливо було користуватися.
Прийнята низка нових нормативно-правових актів України: Закон
України «Про інформацію», Постанова Кабінету Міністрів України від 20
серпня 1993 р. № 658 «Про запобігання відтоку таємної інформації під час
користування системами електронної пошти», Постанова Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 149 «Про заходи щодо
забезпечення обслуговування органами внутрішніх справ об'єктів,
залучених до виконання важливих оборонних програм», тільки частково
окреслили питання захисту охорони державної таємниці. Крім цього, в
основному, діяли нормативні акти колишнього СРСР, відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545 «Про
8

порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства
Союзу СРСР».
Основним документом, який безпосередньо регламентував порядок
охорони державної таємниці, у той час була «Інструкція із забезпечення
режиму секретності в міністерствах, відомствах, на підприємствах, в
установах і організаціях СРСР» № 0126 від 1987 р.
Фахівцями Держкомсекретів України за відповідними рішеннями
колегії було безпосередньо розроблено та забезпечено введення в дію цілої
низки загальнодержавних нормативно-правових актів, зокрема: Закону
України «Про державну таємницю»; Указу Президента України від 23
квітня 1994 р. № 185/94 «Про Положення про державного експерта з питань
таємниць»; Постанову Кабінету Міністрів від 29 квітня 1994 р. № 278 «Про
затвердження Положення про порядок і механізм формування та
опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю»;
Постанову Кабінету Міністрів від 15 червня 1994 р. № 414 «Про види,
розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка
передбачає доступ до державної таємниці»; Постанову Кабінету Міністрів
України від 20 червня 1994 р. № 426 «Про затвердження Положення про
порядок і умови надання органам державної виконавчої влади,
підприємствам, установам і організаціям дозволу на здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, та про особливий режим цієї
діяльності»; Постанову Кабінету Міністрів від 16 листопада 1994 р. № 779
«Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками,
діяльність яких пов'язана з державною таємницею»; Постанову Кабінету
Міністрів» від 30 липня 1996 р. № 878 «Про затвердження Положення про
порядок надання, скасування та переоформлення допуску громадян України
до державної таємниці»; Постанову Кабінету Міністрів від 4 серпня 1995 р.
№ 609 «Положення про режимно-секретні органи в міністерствах,
відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах
державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в
установах і організаціях»; Постанову Кабінету Міністрів України від 22
травня 1996 р. № 558 «Про затвердження Інструкції про порядок охорони
державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є
власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих
іноземців і проведення роботи з ними».
З метою запобігання витоку секретної інформації Держкомсекретів
України в 1997 р. розроблено та затверджено Указом Президента України
від 13 травня 1997 р. № 423/97 «Положення про порядок оформлення
дозволів за розпорядженнями Президента України на передачу іншій
державі інформації, що становить державну таємницю, та матеріальних
носіїв такої інформації», а також Указом Президента України від 1
листопада 1997 р. № 1229/97 «Положення про порядок підготовки
9

міжнародних договорів України про взаємну охорону державних
таємниць».
Що стосується нормативно-правового забезпечення технічного захисту
секретної інформації Держкомсекретів України була розроблена та
затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Концепція
технічного захисту інформації», яка стала фундаментом для розробки
усього спектру нормативних документів у цій галузі. Так, Головним
управлінням технічного захисту інформації Держкомсекретів України
розроблено та подано на затвердження державні стандарти України системи
технічного захисту інформації: ДСТУ 3396.0-96 «Основні положення»;
ДСТУ 3396.1-96 «Порядок проведення робіт»; ДСТУ 3396.2-97 «Терміни та
визначення» тощо. Усього станом на 1998 рік в Україні за участю
Держкомсекретів України було введено в дію близько 60 нормативних актів,
які регулювали відносини у сфері охорони державної таємниці.
Держкомсекретів України безпосередньо видав понад 15 відомчих
нормативно-правових актів, роз'яснень, методик тощо, які були
обов'язковими для виконання в усіх державних органах, підприємствах і
установах, що здійснювали діяльність, пов'язану з державною таємницею.
2. Забезпечення контролю за режимом секретності
в
органах
державної
влади,
місцевого
самоврядування,
підприємствах,
установах
та
організаціях
Указом Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96 було
введено у дію «Типове положення про міністерство та інші центральні
органи державної виконавчої влади». Цим Положенням державні органи
зобов'язали здійснювати контроль за станом охорони державної таємниці як
у центральних апаратах, так і на підпорядкованих їм підприємствах,
установах і організаціях. Указом Президента України від 21 серпня 1995 р.
№ 760/95 на обласні, Київську та Севастопольську міські державні
адміністрації було покладено функції державного контролю за
дотриманням підприємствами, установами й організаціями законодавства
про державну таємницю, незалежно від форм власності.
Згідно з Положенням про державного експерта з питань таємниць,
затвердженим Указом Президента України від 23 квітня 1994 р. № 185/94
повноваження щодо окремих контрольних функцій були покладені на
державних експертів з питань таємниць.
Функція контролю за станом охорони державної таємниці на
підприємствах, в установах та організаціях, яку повинні були здійснювати
керівники всіх рівнів, а також їх режимно-секретних органів (РСО),
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визначалась постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. №
609 «Про затвердження Положення про режимно-секретні органи в
міністерствах, відомствах, уряді Автономної Республіки Крим, місцевих
органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в
установах і організаціях».
Крім того, механізм реалізації контрольних функцій регламентувався
«Інструкцією із забезпечення режиму секретності в міністерствах,
відомствах, на підприємствах, в установах і організаціях СРСР» № 0126 від
1987 р.
Створена у 90-ті рр. ХХ ст. у державі нормативна база таким чином
забезпечувала контроль за станом охорони державної таємниці на всіх
напрямках діяльності, де створювались, використовувались та зберігались
матеріальні носії секретної інформації.
Усі відомства держави здійснювали охорону державної таємниці
відповідно до нормативно-правових актів держави та відомчих
розпоряджень. Контролював їхню роботу у цьому напрямку
Держкомсекретів України.
3. Забезпечення охорони державної таємниці під
час здійснення міжнародного співробітництва
З початку 90-х рр. XX ст. значно розширилися міжнародні зв'язки
України з іншими державами. Тому виникла необхідність, у зв'язку з цим,
подальшого зміцнення правової основи функціонування системи охорони
державної таємниці. Держкомсекретів України спільно з іншими
зацікавленими державними органами здійснював роботу з підготовки
законодавчих та інших нормативних актів у сфері охорони державної
таємниці під час проведення міждержавних відносин.
З розвитком міждержавних відносин України, як незалежної держави,
з'являлась необхідність забезпечення охорони міждержавних секретів,
насамперед, у галузі військово-технічного співробітництва. Вперше така
необхідність виникла у рамках Програми «Партнерство заради миру» з
НАТО. Структури НАТО вимагають від країн, з якими вони співпрацюють,
надійності захисту інформації, якою вони обмінюються.
З цією метою фахівцями Офісу безпеки НАТО було здійснено
вивчення системи охорони державної таємниці в Україні. За їх висновками,
створена система відповідала світовим стандартам.
Підписання Угоди про безпеку між Урядом України і НАТО у березні
1995 р. у м. Брюсселі визначило актуальні питання співробітництва з НАТО
у сфері захисту секретної інформації. Дорученням Президента України
відповідно до статті 4 цієї Угоди Держкомсекретів України було визначено
державним органом, який відповідав за забезпечення охорони інформації з
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обмеженим доступом, обмін якої відбувався в межах співробітництва з
НАТО.
Угоди про взаємний захист секретної інформації, у підготовці яких
брали участь фахівці Держкомсекретів України, були підписані зі
Словацькою республікою, Федеративною Республікою Німеччини, Ізраїлем
(1998 р.); Республікою Узбекистан, Французькою Республікою (1999 р.).
Держкомсекретів України було розглянуто та погоджено проекти угод
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Грузії про
співробітництво між Військово-повітряними силами України та Військовоповітряними силами Грузії та Меморандуму про взаєморозуміння між
міністерством оборони Федеративної
Республіки
Німеччини і
Міністерством оборони України щодо збереження та використання
технічної інформації тощо.
Фахівцями Держкомсекретів України була підготовлена міжурядова
угода зі Словацькою республікою про взаємний захист секретної
інформації.
Значна увага Держкомсекретів України приділялась підготовці Угоди
зі США про взаємний захист секретної інформації. Особливістю її
підготовки було те, що крім цієї угоди одночасно готувались проекти Угод
між міністерством оборони США і Міністерством оборони України та
Міністерством у справах науки і технологій України щодо обміну
інформацією у сфері досліджень та розробок.
Крім участі у підготовці міжнародних угод з питань охорони
державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва,
представники Держкомсекретів України брали участь у засіданнях робочої
групи ради Європи з питань захисту персональних даних у м. Страсбурзі.
За результатами роботи представників Держкомсекретів України у цій групі
розроблено та направлено пропозиції до МЗС України щодо доцільності
приєднання України до «Конвенції про захист прав фізичних осіб у зв'язку з
автоматизованою обробкою персональних даних ради Європи».
Міжнародні договори України про взаємну охорону державних
секретів укладалися від імені України. У випадку коли сторони не доходили
згоди про укладання таких міжнародних договорів від імені держави,
міжнародні договори України про взаємну охорону державних секретів
укладались від імені Кабінету Міністрів України. При цьому контроль за
виконанням зобов'язань, взятих згідно з міжнародними договорами про
взаємну охорону державних секретів, здійснював Держкомсекретів України
відповідно до «Положення про порядок підготовки міжнародних договорів
України про взаємну охорону державних таємниць», затвердженого Указом
Президента України від 1 листопада 1997 р.
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ТЕМА 2

Формування національної системи захисту
інформації в 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.
План
1. Характеристика законодавства України, що визначило систему
захисту інформації з обмеженим доступом
2. Відомчі нормативно-правові акти з питань організації захисту
інформації з обмеженим доступом

Рекомендована література: 1, 2, 5, 8, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 35,
36, 46, 50, 54, 55, 56, 58.
1. Характеристика законодавства України, що визначило систему
захисту інформації з обмеженим доступом
Після проголошення Україною в 1991 р. незалежності розпочалося
формування і системи захисту її інформації. Спочатку створювалася
нормативно-правова база, яка регламентувала створення системи та органів
із захисту інформації з обмеженим доступом. Так, було прийнято низку
нормативно-правових актів, які регулювали суспільні інформаційні
відносини в нашій державі. Зокрема, Закони України: «Про інформацію»,
«Про державну таємницю», «Про державну статистику», «Про науковотехнічну інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих
системах», «Про Національну програму інформатизації», «Про основи
національної безпеки України».
Зазначимо, що саме в Законі України «Про інформацію» розкрито
поняття інформації, цей Закон закріпив право громадян України на
інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності, визначив
інформаційний суверенітет України і розкрив правові форми міжнародного
співробітництва в галузі інформації.
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Так, зокрема, стаття 5 цього закону визначає основні принципи
інформаційних відносин, до яких віднесено:
• гарантованість права на інформацію;
• відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;
• об'єктивність, вірогідність інформації;
• повнота і точність інформації;
• законність одержання, використання, поширення та зберігання
інформації.
Стаття 6 цього закону вперше визначила державну інформаційну
політику як сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з
одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
Головними напрямами і способами державної інформаційної політики
стало:
o забезпечення доступу громадян до інформації;
o створення національних систем і мереж інформації;
o зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних,
правових і наукових основ інформаційної діяльності;
o забезпечення ефективного використання інформації;
o сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню
національних інформаційних ресурсів;
o створення загальної системи охорони інформації;
o сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і
гарантування інформаційного суверенітету України.
У відповідності до зазначеного нормативно-правового акту державну
інформаційну політику розробляють і здійснюють органи державної влади
загальної компетенції, а також відповідні органи спеціальної компетенції.
Визначено у цьому Законі й право громадян на інформацію. У
відповідності до цього нормативно-правового акту всі громадяни України,
юридичні особи й державні органи мають право на інформацію, що
передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та
зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод
і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
Тут слід зазначити, що законодавче закріплення права громадян на
інформацію було значним кроком не лише в правовій розбудові системи
захисту інформації, а й у демократичних завоюваннях посттоталітарного
режиму.
Хоча звичайно, що реалізація права на інформацію громадянами,
юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські,
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи
і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
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Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації,
яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами
України.
Наступним кроком на шляху нормативно-правового закріплення
системи та органів захисту інформації з обмеженим доступом стало
прийняття Закону України «Про державну таємницю», який регулює
суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної
таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та
охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки
України.
Фактично цей закон визначив органи, які стали забезпечувати охорону
одного з найважливіших видів інформації з обмеженим доступом –
державної таємниці. Цим органом стала Служба безпеки України.
Крім того, цей Закон уперше визначив ряд понять, зокрема:
• державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку,
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України, та
які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею,
і підлягають охороні державою;
• віднесення інформації до державної таємниці – процедура
прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про
віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної
таємниці з визначенням ступеню їхньої секретності шляхом обґрунтування
та визначення можливої шкоди національній безпеці України в разі
розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього
Зводу, змін до нього;
• гриф секретності – реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;
• державний експерт з питань таємниць – посадова особа,
уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення
інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки й
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку,
зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування;
• допуск до державної таємниці – оформлення права громадянина на
доступ до секретної інформації;
• доступ до державної таємниці – надання повноважною посадовою
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною
інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та
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провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією
посадовою особою відповідно до її службових повноважень;
• засекречування матеріальних носіїв інформації – введення у
встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ
до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу
секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї
інформації;
• Звід відомостей, що становлять державну таємницю – акт, в якому
зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з
питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим
Законом сферах;
• категорія режиму секретності – категорія, яка характеризує
важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які
зосереджені в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях;
• криптографічний захист секретної інформації – вид захисту, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних
даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту
інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;
• матеріальні носії секретної інформації – матеріальні об'єкти, у тому
числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таємницю,
відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних
рішень, процесів тощо;
• охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових,
інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів,
спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам
її матеріальних носіїв;
• режим секретності – встановлений згідно з вимогами цього Закону та
інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний
порядок забезпечення охорони державної таємниці;
• розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації – зняття в
установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ
до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого
грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям
цієї інформації
• спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, – експертиза, що
проводиться з метою визначення в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
наявності умов, передбачених цим Законом, для провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею;
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• ступіпь секретності («особливої важливості», «цілком таємно»,
«таємно») – категорія, яка характеризує важливість секретної інформації,
ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою;
• технічний захист секретної інформації – вид захисту, спрямований на
забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності
та унеможливлення блокування інформації.
Характеризуючи цей закон, ми приходимо до висновку, що він поклав
правове підґрунтя формуванню системи та органів захисту одного з видів
інформації з обмеженим доступом – державної таємниці.
Ще один нормативно-правовий акт, який сформулював правову основу
системи та органів захисту інформації з обмеженим доступом, став Закон
України «Про державну статистику», який регулює правові відносини в
галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної
статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної
діяльності з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної
інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної
ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.
Оскільки в державних статистичних органах циркулює чимало
інформації, яка може вплинути на національну безпеку України, то,
звичайно, і цей нормативно-правовий акт серйозно сприяв процесу
формування системи та органів захисту інформації з обмеженим доступом.
Адже саме в цьому Законі наведені визначення:
 адміністративні дані – дані, отримані на підставі спостережень,
проведених органами державної влади (за винятком органів державної
статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними
особами відповідно до законодавства та з метою виконання
адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їхньої компетенції;
 державна статистика – централізована система збирання,
опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання
статистичної інформації;
 конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить
до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні,
користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється
виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов;
 статистична інформація (дані) – офіційна державна інформація, яка
характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній,
соціальній та інших сферах життя України та її регіонів.
Звичайно, що важливу роль у системі інформації держави відіграє
науково-технічна інформація. Закон України «Про науково-технічну
інформацію» визначив основи державної політики в галузі науковотехнічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах
науково-технічного, економічного й соціального прогресу країни. Метою
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цього закону стало створення в Україні правової бази для одержання та
використання науково-технічної інформації. Законом регулюються правові
та економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що
виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні науковотехнічної інформації, а також визначаються правові форми міжнародного
співробітництва в цій галузі.
Крім того, цей Закон визначив такі важливі поняття як:

науково-технічна інформація – це документовані
або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення
науки, техніки й виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідноконструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської
діяльності;

науково-інформаційна діяльність – це сукупність
дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і
держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні,
аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні;
інформаційні ресурси науково-технічної інформації – це
систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації
(книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативнотехнічна
документація,
промислові
каталоги,
конструкторська
документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науковотехнічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших
носіях;
довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих
первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для
задоволення інформаційних потреб;
довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих
вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел;
інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність
інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації,
наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм,
організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками
яких укладено договори про їхнє спільне використання;
аналітично-синтетична обробка науково-технічної інформації – це
процес обробки інформації шляхом аналізу і синтезу змісту документів з
метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації,
оцінки, співставлення та узагальнення;
інформаційний ринок – це система економічних, організаційних і
правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів,
технологій, продукції та послуг.
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У зв'язку з розвитком сучасних інформаційно-телекомунікаційних
систем і збільшенням циркуляції інформації в автоматизованих системах
постало питання належного юридичного оформлення – поширення та
використання її через ці засоби. Тому метою Закону України «Про захист
інформації в автоматизованих системах» стало встановлення основ
регулювання правових відносин щодо захисту інформації в
автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян
України та юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права
власника інформації на її захист, а також встановленого чинним
законодавством обмеження на доступ до інформації.
Саме тому цей Закон вперше визначив, що є:
• автоматизована система (АС) – система, що здійснює автоматизовану
обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їхньої обробки
(засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури,
програмне забезпечення;
• інформація в АС – сукупність усіх даних і програм, які
використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного
представлення;
• обробка інформації – вся сукупність операцій (збирання, введення,
записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація),
що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів,
включаючи обмін по каналах передачі даних;
• захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і
правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника
інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією;
• несанкціонований доступ – доступ до інформації, що здійснюється з
порушенням встановлених в АС правил розмежування доступу;
• розпорядник АС – фізична або юридична особа, яка має право
розпоряджання АС за угодою з її власником або за його дорученням;
• персонал АС – фізичні особи, яких власник АС або уповноважена
ним особа чи розпорядник АС визначили для здійснення функцій
управління та обслуговування АС;
• користувач АС – фізична або юридична особа, яка має право
використання АС за угодою із розпорядником АС;
• порушник – фізична або юридична особа, яка навмисно чи
ненавмисно здійснює неправомірні дії щодо АС та інформації в ній;
• витік інформації – результат дій порушника, внаслідок яких
інформація стає відомою (доступною) суб'єктам, що не мають права
доступу до неї;
• втрата інформації – дія, внаслідок якої інформація в АС перестає
існувати для фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на
неї в повному чи обмеженому обсязі;
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• підробка інформації – навмисні дії, що призводять до перекручення
інформації, яка повинна оброблятися або зберігатися в АС;
• блокування інформації – дії, наслідком яких є припинення доступу
до інформації;
• порушення роботи АС – дії або обставини, які призводять до
спотворення процесу обробки інформації.
Доповнює вище проаналізований нормативно-правовий акт Закон
України «Про Національну програму інформатизації». Так, зокрема, він
визначає, наприклад, що інформаційний суверенітет держави – здатність
держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави
з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування
національної безпеки держави.
У цьому Законі визначені також поняття:
• база даних – іменована сукупність даних, що відображає стан
об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;
• база знань – масив інформації у формі, придатній до логічної і
смислової обробки відповідними програмними засобами;
• геоінформаційні системи – сучасні комп'ютерні технології, що дають
можливість поєднати модельне зображення території (електронне
відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з
інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки,
економічні показники тощо);
• засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини,
програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні
системи або їхні окремі елементи, інформаційні мережі й мережі зв'язку, що
використовуються для реалізації інформаційних технологій;
• інформатизація – сукупність взаємопов'язаних організаційних,
правових,
політичних,
соціально-економічних,
науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення,
розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та
інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної
обчислювальної та комунікаційної техніки;
• інформаційна послуга – дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів
інформаційними продуктами;
• інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки,
що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук
інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно
від місця їхнього розташування;
• інформаційний продукт (продукція) – документована інформація,
яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів;
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• інформаційний ресурс – сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);
• інформаційний суверенітет держави – здатність держави
контролювати й регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою
додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування
національної безпеки держави;
• локалізація програмних продуктів – приведення програмних
продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами
України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і
правилами, що діють в Україні;
• нерезиденти – юридичні особи, суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва
тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють
відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні
особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, створені за участю
юридичних і фізичних осіб;
• окреме
завдання
–
комплекс
проектів
інформатизації,
взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом
виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей;
• проект інформатизації – комплекс взаємопов'язаних заходів, як
правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, використанням
певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та
інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених
інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації та
інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і
показникам якості;
• резиденти – юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності,
що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України.
Закон України «Про основи національної безпеки України» – це ще
один нормативно-правовий акт, який теж зробив вагомий внесок у правове
підґрунтя формування системи та органів захисту інформації. Цей закон,
зокрема, серед іншого визначає загрози національній безпеці в
інформаційній сфері:
• прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до
інформації;
• поширення засобами масової інформації культу насильства,
жорстокості, порнографії;
• комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;
• розголошення інформації, яка становить державну та іншу,
передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є

21

власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних
інтересів суспільства і держави;
• намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом
поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.
Цивільний кодекс України (стаття 1. Відносини, що регулюються
цивільним законодавством) теж регулює відносини у сфері обігу інформації
з обмеженим доступом. Цивільним законодавством регулюються особисті
немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні
папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні й
нематеріальні блага.
Господарський кодекс України (стаття 88. Права і обов'язки учасників
господарського товариства) визначає:
Учасники господарського товариства мають право: одержувати
інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство
зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про
фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії,
протоколи зборів органів управління товариства тощо.
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є
охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України,
прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого
правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі точного й неухильного додержання Конституції і
законів України, повага до прав, честі й гідності інших громадян, до правил
співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед
суспільством.
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність (стаття 212-2. Порушення законодавства
про державну таємницю; стаття 212-3. Порушення права на інформацію);
Кримінальний кодекс України (стаття 329. Втрата документів, що містять
державну таємницю; стаття 330. Передача або збирання відомостей, що
становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави).
Низка нормативно-правових актів Президента, Уряду теж направлені
на формування системи та органів захисту інформації з обмеженим
доступом. Зокрема це Укази Президента України: «Про порядок здійснення
криптографічного захисту інформації в Україні» від 22 травня 1998 р. №
505/98 (Положення визначає порядок здійснення криптографічного захисту
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інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (може
завдати) шкоди державі, суспільству або особі); «Про технічний захист
інформації в Україні» від 27 вересня 1999 р. № 1229/99 (Положення
визначає правові та організаційні засади технічного захисту важливої для
держави, суспільства й особи інформації, охорона якої забезпечується
державою відповідно до законодавства. Технічний захист інформації
здійснюється щодо органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органів управління Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених згідно із законодавством України,
відповідних підприємств, установ, організацій).
Постанови Кабінету Міністрів України: «Концепція технічного
захисту інформації в Україні» від 8 жовтня 1997 р. № 1126. (Ця Концепція
визначає основи державної політики у сфері захисту інформації інженернотехнічними заходами. Технічний захист інформації (далі – ТЗІ) є складовою
частиною забезпечення національної безпеки України).
Концепція має забезпечити єдність принципів формування і
проведення такої політики в усіх сферах життєдіяльності особи,
суспільства та держави (соціальній, політичній, економічній, військовій,
екологічній, науково-технологічній, інформаційній тощо) і служити
підставою для створення програм розвитку сфери ТЗІ); «Про затвердження
Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах»
від 16 листопада 2002 р. № 1772. Порядок увів у обіг такі поняття:
 інформаційна система – організаційно-технічна система обробки
інформації за допомогою технічних і програмних засобів;
 комплексна система захисту інформації – сукупність організаційних,
інженерно-технічних заходів, засобів і методів технічного та
криптографічного захисту інформації;
 несанкціоновані дії – доступ або спроба такого доступу до
державних інформаційних ресурсів у інформаційних та телекомунікаційних
системах без відповідно оформленого власником або уповноваженою ним
особою дозволу, вірусне ураження, вчинення інших дій, які можуть
призвести до порушення цілісності, доступності та конфіденційності цих
ресурсів;
 телекомунікаційна система – сукупність технічних і програмних
засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання
(випромінювання) або приймання сигналів, знаків, звуків, рухомих чи
нерухомих зображень або іншим способом).
Низка інших Постанов Уряду були направлені на забезпечення
формування системи захисту інформації в Україні. Це зокрема: «Про деякі
питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою» від 13
березня 2002 р. № 281 (Уповноважити Департамент спеціальних
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телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
здійснювати управління захистом інформації в автоматизованих системах
відповідно до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих
системах»); «Державна програма створення, розвитку та забезпечення
функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку» від 11
жовтня 2002 р. № 1520; «Інструкція про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави» від 27 листопада 1998 р. № 1893. (Ця Інструкція визначала
обов'язковий для всіх центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності порядок обліку, зберігання, використання та знищення
документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави.) Переліки конфіденційної інформації, що є власністю держави і
якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»,
розробляються і вводяться в дію міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи
розпорядженні яких перебувають ці відомості.
У разі потреби на державних підприємствах, в установах і організаціях
з урахуванням особливостей їхньої діяльності розробляються та за
погодженням з міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, до сфери управління якого вони належать, вводяться в дію переліки
конкретних видів документів у відповідній сфері діяльності.
Отже, після проголошення Україною незалежності протягом 1991-2005
рр. було прийнято низку нормативно-правових актів, які заклали підвалини
для формування становлення та розвитку системи та органів захисту
інформації в Україні.
2. Відомчі нормативно-правові акти з питань організації захисту
інформації з обмеженим доступом
Вагомий внесок в нормотворчий процес складання системи та органів
захисту інформації в Україні було зроблено і Службою безпеки України,
оскільки саме на цей орган виконавчої влади покладено забезпечення
охорони одного з видів інформації з обмеженим доступом – державної
таємниці. Протягом зазначеного періоду були прийняті: «Інструкція про
порядок забезпечення режиму безпеки, що повинен бути створений на
підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють підприємницьку
діяльність у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації,
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що є власністю держави», затверджену Наказом Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України 22 жовтня
1999 р. № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада
1999 р. за № 817/4110 (визначив конкретні вимоги щодо режиму безпеки,
який повинен бути створений при проведенні робіт з криптографічного
захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави); «Положення
про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації»,
затвердженого Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації СБУ від 22 грудня 1999 р. № 61,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2000 р. за №
10/4231 (визначає правові та організаційні засади контролю за
функціонуванням системи технічного захисту інформації, який
здійснюється згідно з Положенням про технічний захист інформації в
Україні, затвердженим Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. №
1229/99); «Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту
інформації»,
затвердженого
Наказом
Департаменту
спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ від 29 грудня 1999 р.
№ 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2000 р. за №
40/4261 (Державна експертиза у сфері технічного захисту інформації
проводиться з метою оцінки захищеності інформації, яка обробляється або
циркулює в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, системах
зв'язку, приміщеннях, інженерно-технічних спорудах тощо та підготовки
обґрунтованих висновків для прийняття відповідних рішень); «Порядок
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади», затверджений Наказом Державного
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України 25 листопада 2002
р. № 327/225, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня
2002 р. за № 1021/7309 (визначив процедуру інформаційного наповнення
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади (далі – Єдиний веб-портал).
Здійснення інформаційного наповнення має на меті інтеграцію до Єдиного
веб-порталу веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів
виконавчої влади).
Таким чином, протягом 1991-2005 рр. фактично було сформовано
національну систему захисту інформації. Це, перш за все, видно із
прийнятої низки нормативно-правових актів, а також створених органів, які
безпосередньо займаються захистом інформації в межах держави на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
Система захисту інформації в нашій державі складає комплекс
організаційно-правових,
інженерно-технічних,
криптографічних
та
оперативно-розшукових
заходів,
спрямованих
на
запобігання
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розголошенню інформації з обмеженим доступом та втратам її
матеріальних носіїв.
Забезпечення охорони найважливішого виду інформації здійснює
Служба безпеки України і, відповідно, два її підрозділи – охорона
державної таємниці та департамент спеціальних телекомунікаційних
систем захисту інформації. У міністерствах, на підприємствах, в установах
та організаціях усіх форм власності створені відповідно режимно-секретні
органи, на які покладено ці функції.
У міністерствах, на підприємствах в установах та організаціях усіх
форм власності, де не циркулює державна таємниця, а є інші види
інформації з обмеженим доступом – банківська, адвокатська, комерційна,
лікарська, персональні дані тощо, створені підрозділи, які займаються
захистом інформації. Створена в державі нормативно-правова база
допомагає їм у забезпеченні захисту інформації. Звичайно, що у зв'язку з
розвитком інформаційних технологій буде удосконалюватися і система
захисту інформації.

ТЕМА 3

Правове регулювання доступу до публічної
інформації
План
1. Доступ до публічної інформації
2. Плата за послуги з надання публічної інформації
3. Правові підстави відмови громадянам у доступі до публічної
інформації
4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права
громадян на доступ до публічної інформації

Рекомендована література: 1, 3, 18, 27, 29, 34, 53, 54-58, 65, 75, 76,
82, 83, 87, 94, 102, 103, 104.

Основні терміни та поняття: публічна інформація, публічна
інформація у формі відкритих даних, запит на інформацію, оприлюднення
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інформації, звернення громадян, розпорядник публічної інформації,
інформація з обмеженим доступом, службова інформація, реєстр публічної
інформації.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Публічна інформація
– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень. Відносини щодо доступу до публічної інформації
врегульовує Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13
січня 2011 р. № 2939-VI, який набрав чинності з 9 травня 2011 р. Метою
прийняття Закону є забезпечення прозорості й відкритості суб’єктів
владних повноважень та створення механізмів реалізації права кожного на
доступ до публічної інформації шляхом: визначення режиму доступу до неї,
а саме – виключних підстав обмеження доступу до інформації,
встановленням відповідальності за відмову чи відстрочку у наданні
інформації, встановленням для Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини додаткових гарантій у межах повноважень, визначених
Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини», для забезпечення реалізації права на доступ до інформації,
встановленням максимально коротких строків для розгляду запитів на
інформацію тощо. На виконання Закону Президент України підписав укази
від 05 травня 2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації» та від 05 травня 2011 р.
№ 548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до
публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом
України». Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного
права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію. Публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень Публічна інформація є відкритою,
крім випадків, встановлених Законом.
Також слід зазначити, що положення даного закону не поширюються
на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень
при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень
громадян, які регулюються спеціальним законодавством. Рівноправність,
незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак Доступ до інформації забезпечується
шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: – в
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офіційних друкованих виданнях; – на офіційних веб-сайтах в мережі
Інтернет; – на інформаційних стендах; – будь-яким іншим способом; 2)
надання інформації за запитами на інформацію. Обмеження доступу до
інформації здійснюється лише при дотриманні сукупності наступних
вимог: – виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя; – розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам; – шкода від оприлюднення такої інформації переважає
суспільний інтерес в її отриманні. Інформація з обмеженим доступом має
надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її
раніше. Необхідно звернути особливу увагу на те, що не може бути
обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами,
володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним
майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання
цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та
найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При
дотриманні вимог, передбачених Законом, зазначене положення не
поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації
може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони,
розслідуванню чи запобіганню злочину.
Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про
доходи осіб та членів їхніх сімей, які: а) претендують на зайняття чи
займають виборну посаду в органах влади; б) обіймають посаду
державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування
першої або другої категорії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не
документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для
ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Видами інформації з обмеженим доступом є:
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та
яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням
відповідно до передбачених ними умов. Розпорядники інформації, які
володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за
згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої
згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини.
Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується
відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може
завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається
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інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю,
таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
До службової може належати така інформація: 1) що міститься в
документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу
службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням
контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом
прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю
рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної
таємниці. Документам, що містять інформацію, яка становить службову
інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Також
слід зазначити, що перелік відомостей, що становлять службову
інформацію, який складається органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у
тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути
обмеженим у доступі. Основні зобов’язання щодо реалізації права громадян
на доступ до публічної інформації Закон покладає на розпорядників
публічної інформації. З їх правами та обов’язками необхідно ретельно
ознайомитися. До таких розпорядників належать:
 суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші
державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади
Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні
управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є
обов’язковими для виконання;
 юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих
бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації
щодо використання бюджетних коштів;
 особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів
владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання
освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно
інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
 суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на
ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є
природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання
товарів, послуг та цін на них.;
 суб’єкти господарювання, які володіють: 1) інформацією про стан
довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та
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безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес
(суспільно необхідною інформацією).
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», розпорядники інформації зобов’язані:
1) оприлюднювати інформацію, передбачену вказаним Законом та
іншими законами;
2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому
володінні;
3) вести облік запитів на інформацію;
4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами
чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них,
фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії
інформації тощо;
5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати
відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та
оприлюднення інформації;
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію,
а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої
інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» приділяє значну
увагу реалізації так званого «пасивного» доступу громадян до інформації,
що може бути реалізований завдяки її оприлюдненню.
Така форма доступу до інформації розглядається, зокрема, і як один із
чинників, спрямований на запобігання проявам корупції. Необхідно
ознайомитися із переліком відомостей, які, відповідно до Закону,
підлягають обов’язковому оприлюдненню. Слід з’ясувати, на кого
законодавство покладає обов’язок здійснювати таке оприлюднення та
відповідальність за його порушення, види та обсяг такої відповідальності.
Для реалізації основних положень Закону України «Про доступ до
публічної інформації» було прийнято значну кількість підзаконних
нормативних актів, якими, зокрема, визначається примірна форма запиту на
інформацію (постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р.
№ 583), граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію (постанова Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2011 р. № 740) тощо. Зі змістом основних положень
таких актів необхідно ознайомитися. Крім того, на реалізацію вимог Закону
спрямована значна кількість відомчих нормативних актів.
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ТЕМА 4

Правові засади інформаційної безпеки

План
1. Поняття та види інформаційної безпеки. Її сутність
2. Основні види загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин
3. Правові аспекти захисту інформації. Особливості захисту
інформації в автоматизованих системах

Рекомендована література: 7, 8, 13, 17, 25, 29, 33, 39, 42, 46, 73, 74,
82, 84, 87, 92, 94, 97, 98, 102.

Основні терміни та поняття: національна безпека, національні
інтереси, інформаційна безпека, інформація як об’єкт правового захисту,
контроль, інформаційна загроза, інформаційна війна, інформаційний
тероризм, захист інформації, правовий захист, технічний захист,
криптографічний захист.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Інформаційна безпека
останнім часом стала одним із найважливіших напрямів інформаційної
діяльності. Важливість цього напряму зумовлена низкою чинників.
Передусім це ключова організаційно-управлінська та регулятивноконтрольна функція інформаційного чинника в сучасному суспільстві. Але
пропорційно до збільшення ролі цього чинника зростають і можливі
суспільно-небезпечні наслідки від протиправного втручання в інформаційні
відносини і процеси. Крім того, в умовах сучасних глобалізаційних
тенденцій Україна має бути спроможною адекватно відповідати на всі
виклики та небезпеки, пов’язані з розбудовою глобального інформаційного
суспільства. Інформаційна безпека – це стан захищеності життєво
важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність
інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив;
негативні
наслідки
застосування
інформаційних
технологій;
несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності,
конфіденційності та доступності інформації (п. 13 розділу ІІІ Закону).
Державна інформаційна політика передбачає, зокрема, удосконалення
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правового регулювання інформаційних відносин. Для підвищення
ефективності розвитку інформаційного суспільства Основні засади
розвитку визначають, наприклад, створення цілісної системи законодавства,
гармонізованого
з нормами
міжнародного права,
кодифікацію
інформаційного законодавства. Ефективність державної інформаційної
політики не вичерпується наявністю відповідної стратегічної програми,
оскільки мають бути створені й інші передумови – організаційні,
технологічні, фінансові та ін. Особливе місце серед них належить
інформаційному праву України, норми якого мають забезпечити реалізацію
інформаційної функції держави.
Тривалий час у вітчизняному законодавстві не було визначення
інформаційної безпеки. Зокрема, в Законі «Про основи національної
безпеки України» вживається лише загальний термін «національна безпека»
(ст. 1), яка визначена як «захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація
реальних та потенційних загроз національним інтересам». А питання
інформаційної безпеки розглядається в цьому Законі як певні аспекти
національних інтересів та національної безпеки в інформаційній сфері. Цим
же Законом виділено три об’єкти національної та, відповідно,
інформаційної безпеки (ст. 3), до яких належать:
 людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;
 суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні,
інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє
природне середовище і природні ресурси;
 держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна
цілісність і недоторканість.
У законодавстві України визначено також багато аспектів
інформаційної безпеки з питань інформатизації та розвитку інформаційного
суспільства. Так, поняття інформаційної безпеки міститься в Законі України
«Про Концепцію національної програми інформатизації». Згідно п. 3
розділу VI Концепції, «Інформаційна безпека є невід’ємною частиною
політичної, економічної, оборонної та інших складових національної
безпеки» . Проте цей Закон дещо інакше, ніж Закон «Про основи
національної безпеки України», визначає класифікацію об’єктів
інформаційної безпеки. Так, уже в п. 3 розділу VI визначається об’єктами
інформаційної безпеки названо:
 інформаційні ресурси;
 канали інформаційного обміну і телекомунікації;
 механізми забезпечення функціонування телекомунікаційних систем
і мереж;
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 інші елементи інформаційної інфраструктури країни.
Характерною ознакою українського законодавства в галузі безпеки є
наявність значних запозичень із законодавства Російської Федерації. Це,
зокрема, стосується концептуальних положень про формування системи
напрямів державної діяльності для захисту інформаційної безпеки на
основі класифікації можливих загроз національним інтересам в
інформаційній сфері. Наприклад, багато норм Закону «Про основи
національної безпеки України» та Концепції (основ державної політики)
національної безпеки України, що передувала йому, запозичено із закону
Російської Федерації «Про безпеку» . Доцільність подібних запозичень
може викликати сумніви. Адже в нинішній редакції Закон України «Про
основи національної безпеки України» має переважно декларативний
характер. Зокрема, він не визначає конкретних механізмів захисту
національної безпеки, залишаючи реалізацію цих завдань у сфері
проведення державної політики загалом; по-друге, не створює чітких
критеріїв оцінювання стану національної безпеки та ефективності
діяльності з її захисту. Недоцільним, зокрема, є формування системи
напрямів державної діяльності із захисту інформаційної безпеки на основі
класифікації можливих загроз національним інтересам в інформаційній
сфері, як це зроблено у більшості національних нормативно-правових актів
та концепцій із цих питань. Адже такі категорії як «інтереси» і «загрози», є
мінливими та суб’єктивними, ступінь їхньої захищеності важко оцінювати.
А правове регулювання вимагає стабільності та наявності чітких критеріїв
оцінювання відповідності закону, ефективності захисту тощо. Крім того,
побудова правового регулювання на основі емпіричної концепції
«можливих загроз» створює ризик перетворення питань інформаційної
безпеки на певну «гумову категорію», яка може використовуватися не для
реального захисту держави, суспільства та окремої людини, а для
обґрунтування гаслами захисту цієї безпеки таких дій, як порушення
законодавства з боку державних органів, утиски свободи слова і прав
людини тощо. Загалом же захисту інформаційної безпеки можна визначити
як складну систему, що складається з комплексу векторів державної
політики і зумовлена специфікою об’єктів інформаційної безпеки.
В інформаційній безпеці слід виділити три комплекси питань, які
диференціюються відповідно до природи правових норм, що становлять їх
нормативно-правову базу: 1) інформаційна безпека людини і суспільства,
яка ґрунтується, передусім на нормах природного права і вимірюється
ступенем свободи від втручання держави та інших осіб, можливостями
самореалізації та самовизначення; 2) інформаційна безпека держави, що
ґрунтується на позитивному праві і пов’язана із застосуванням обмежень,
заборон, жорсткою регламентацією. Невід’ємним елементом її є сила
державного примусу; інформаційна безпека суб’єктів підприємницької
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діяльності, яка насамперед має бути визначена законодавством з питань
захисту конкуренції, регулювання економіки тощо.
Комплекс питань інформаційної безпеки людини й суспільства має такі
вектори:
 забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина;
 захист людини від неправомірного інформаційного втручання;
 забезпечення національної, культурної і духовної ідентичності від
неправомірного втручання;
 забезпечення дієздатних правових та організаційних механізмів
захисту відповідних прав та ін.
Комплекс питань інформаційної безпеки держави охоплює такі вектори
державної діяльності:

захист та обмеження обігу інформації з метою безпеки;

захист інформаційної інфраструктури держави;

безпека розвитку інформаційної сфери держави;

захист національного інформаційного ринку;

запобігання інформаційному тероризму та інформаційній
війні, використання інформаційної зброї;
Комплекс питань інформаційної безпеки суб’єктів підприємницької
діяльності включає такі вектори:
o
захист комерційної таємниці;
o
забезпечення захисту комерційної інформації
органами державної влади;
o
державний контроль за засобами захисту власної
інформаційної
безпеки,
які
використовуються
комерційними
підприємствами;
o
дотримання безпечних параметрів інформаційних
послуг та їх продуктів.
Отже, державно-правовий механізм інформаційної безпеки є системою
органів державної влади загальної і спеціальної компетенції, задіяних у
процесі формування та реалізації політики інформаційної безпеки,
внутрішні й зовнішні ролі та відносини якої регулюються системою
правових норм і принципів.

ТЕМА 5
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Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця

План
1. Основні джерела права інтелектуальної власності
2. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського
права
3. Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її
захисту
4. Комерційна таємниця

Рекомендована література: 34, 76, 82, 87, 92, 94, 100, 101, 102, 106,
107.

Основні терміни та поняття: право власності на інформацію,
науково-технічна інформація, науково-технічні ресурси, науковоінформаційна діяльність, комп’ютерна інформація, інтелектуальна
власність, авторське право, промислова власність, винахід, корисна модель,
промисловий зразок; комерційна таємниця.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми Зміст поняття
«інтелектуальна власність» (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) – у
найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат
інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій
та інших галузях. Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну
власність, базується на праві кожного володіти, користуватися і
розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які,
будучи благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть
використовуватися іншими особами лише за узгодженням із ними, крім
випадків, визначених законодавством. Поняття «інтелектуальна власність»
виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними
особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки,
виробництва, мистецтва і літератури. Творчість характерна для всіх видів
діяльності людини: технічної, художньої, літературної, наукової,
виробничої. Умовно ми можемо виділити два види творчості: духовну
(література, мистецтво, наука, виконавська майстерність, звукозапис, радіо,
телебачення) та науково-технічну (корисні моделі, промислові зразки, знаки
35

для товарів і послуг, селекційні досягнення, знаки обслуговування,
інформаційна продукція). Усі зазначені результати творчої діяльності
об’єднані поняттям інтелектуальної власності. Із цього загального поняття
інтелектуальної власності міжнародно-правові документи окремо
виділяють промислову власність, до якої належать винаходи, корисні моделі
тощо. Інші об’єкти інтелектуальної власності, які залишилися поза межами
поняття промислової власності, становлять групу результатів творчої
діяльності, що охороняється авторським правом. Отже, інтелектуальну
власність за нормами європейського законодавства поділяють на авторське
право і суміжні права та патентне право. Спільною ознакою авторських і
патентних прав є те, що їх об’єктами виступають результати творчої
діяльності людини. Авторським правом регулюються відносини, які
виникають у процесі створення та використання літературних, музичних і
художніх творів, витворів кінематографії, наукових праць, серед яких
необхідно виділити комп’ютерні програми та бази даних. Інститутом
суміжних прав регулюються відносини, пов’язані зі створенням і
використанням результатів творчої діяльності (наприклад, виконавська
діяльність артистів, фонограми, відеограми тощо). Патентне право – це
сукупність правових норм, що виникають у зв’язку зі створенням та
використанням об’єктів наукової-технічної творчості – раціоналізаторських
пропозицій, промислових зразків, корисних моделей тощо. Промислова
власність – збірний термін, характерний для законодавства низки країн і
міжнародних угод. Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю
розуміють не результат інтелектуальної діяльності людини, як такий, а
право на цей результат. На відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких,
що можна відчути на дотик, наприклад книги, автомобіль, право не можна
відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є нематеріальним
об’єктом. Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то що є об’єктом
власності? Об’єктом власності є право на результати інтелектуальної
діяльності людини. Це право має подвійну природу. З одного боку, творець
(автор) нематеріального об’єкта власності й творець матеріального об’єкта
власності мають подібні права власності, тому що право на результат
творчої діяльності забезпечує його власникові виняткову можливість
розпоряджатися цим результатом на свій розсуд, а також передавати іншим
особам, тобто воно подібне до права власності на матеріальні об’єкти
(майнове правом). З іншого боку, поряд з майновим правом існує певне
духовне право творця на результат творчої праці, так зване право автора.
Тобто автор має сукупність особистих немайнових прав, що не можуть
відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових
прав. Іншими словами, якщо майнове (економічне) право на результат
творчої праці може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в
обмежене чи необмежене користування), то немайнове право автора
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невіддільне від творця і не може бути передано іншій особі. Таким чином,
право інтелектуальної власності є сумою тріади майнових прав (права
володіти, права користуватися, права розпоряджатися) та немайнових прав
(право на авторство, право на недоторканість твору тощо).
Отже, поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному
розумінні – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні
відносини у процесі створення і використання результатів інтелектуальної,
творчої діяльності. У суб’єктивному розумінні – особисті немайнові й
майнові права особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності,
визначені Цивільним кодексом та іншим законом. Особисті немайнові права
невіддільно пов’язані з тією людиною, яка створила твір. Така людина має
право, щоб її ім’я зазначалося на примірниках твору, який він створив. А
якщо автор хоче залишитися невідомим, він може заборонити згадувати
своє ім’я під час використання твору. Автор твору має право обрати
псевдонім та вимагати зазначення його на творі. Також автор може
вимагати, щоб твір залишався без змін – у тому вигляді, як його написав
автор. Такі особисті немайнові права зберігаються за автором твору все
життя і не можуть бути продані іншим людям. Усі ці права належать людині
з того моменту, коли створено твір чи винахід. Майнові права автора твору
– це права на використання твору; а також право на дозвіл або заборону
використання твору іншими особами. Тобто Ви можете дозволити або
заборонити іншим людям передруковувати результати дослідження, яке
проведено, а також переробляти його якимось чином. Маєте право
повністю володіти та розпоряджатись своїми авторським твором з 14 років.
Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої діяльності
взаємозалежні та найтіснішим чином переплетені, утворюючи нерозривну
єдність. Право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його
здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Кваліфікуючими
ознаками поняття «інтелектуальна власність» є:
– об’єктом інтелектуальної власності визнається лише такий результат
творчої діяльності, який відповідає встановленим вимогам закону;
– надання результату інтелектуальної діяльності правової охорони
відповідно до чинного законодавства;
– право інтелектуальної власності є абсолютним (виключним),
обмежене певним строком.
Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права
інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншими
законами. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права
надає широкі можливості для охорони таких об’єктів інтелектуальної
діяльності, як твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, корисні
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моделі, промислові зразки, сорти рослин, комерційні таємниці (ноу-хау),
торговельні марки, зазначення походження товарів, комерційні
найменування. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України «кожен має
право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності». З урахуванням цього конституційного
положення всі результати інтелектуальної, творчої діяльності людини
отримали назву «об’єкти інтелектуальної власності», або «інтелектуальна
власність», а правовий інститут, що їм присвячено, – «право
інтелектуальної власності». Разом із тим, результатами інтелектуальної,
творчої діяльності людини вважаються не предмети матеріального світу –
речі, а ідеї, думки, міркування, образи, символи тощо, тобто нематеріальні
об’єкти. Матеріальні носії, у яких містяться результати інтелектуальної,
творчої діяльності не є об’єктами права інтелектуальної власності, вони є
об’єктами речових прав, зокрема права власності. Так, ст. 419 Цивільного
кодексу розрізняє право інтелектуальної власності та право власності: 1.
Право інтелектуальної власності й право власності на річ не залежать одне
від одного. 2. Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ. 3. Перехід права власності на річ
не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності.
Спільні ознаки:
– права інтелектуальної власності як і право власності є абсолютними
(«Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його
здійсненні, крім випадків, передбачених законом», ч. 3 ст. 418 ЦК);
– суб’єкт права інтелектуальної власності, як і суб’єкт права власності,
має право вчиняти щодо належних йому результатів інтелектуальної,
творчої діяльності будь-які дії, не заборонені законом; у той же час він
може заборонити всім іншим особам вчиняти ці дії без його дозволу.
Відмінності між правом інтелектуальної власності та правом
власності:
 зміст права інтелектуальної власності складають майнові та особисті
немайнові права, зміст права власності полягає лише в майнових
правомочностях;
 неможливість застосування правомочності володіння до об’єктів
права інтелектуальної власності;
 можливість перебування об’єктів права інтелектуальної власності в
користуванні одразу великої або невизначеної кількості осіб;
 збереження змісту права інтелектуальної власності (можливість
використання) після відчуження цих прав. Тому об’єктом права
інтелектуальної власності може бути тільки той творчий результат, що
відповідає вимогам чинного законодавства. Поняття «результати
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інтелектуальної діяльності» охоплює низку конкретних результатів: твори у
галузі науки, літератури і мистецтва, об’єкти суміжних прав; виконання
фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, об’єкти
промислової власності, винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
селекційні досягнення, інформація, компонування інтегральних мікросхем,
раціоналізаторські пропозиції, комерційні найменування, торговельні
марки, географічне походження товарів та інші результати інтелектуальної
діяльності, що можуть приносити користь людям. Перераховані об’єкти вже
є об’єктами правової охорони, оскільки вони визнані державою такими.
Але далеко не всі результати інтелектуальної діяльності є об’єктами права
інтелектуальної власності. Останніми можуть бути лише ті результати, що
одержали правову охорону.
Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною в тому
розумінні, що вона загалом чи в певній формі та сукупності її складових
невідома та недоступна для осіб, які зазвичай мають справу з видом
інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну
цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо
збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю
інформацію. Таке визначення поняття містить ст. 505 Цивільного кодексу
України. Згідно зі ст. 36 Господарського кодексу України комерційна
таємниця – це інформація суб’єкта господарювання, пов’язана з
виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою
діяльністю, що не є державною таємницею і розголошення якої може
завдати шкоди його інтересам. Комерційною таємницею можуть бути
відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та
іншого характеру, крім тих, які відповідно до закону не можуть належати до
такого виду таємниці. Не можуть бути комерційною таємницею: 1)
установчі документи та документи, які надають право займатися
підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 2)
інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 3) дані,
необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших
обов’язкових платежів; 4) відомості про кількісний склад працюючих, їхню
заробітну плату загалом та за професіями й посадами зокрема, а також
наявність вільних робочих місць; 5) документи про сплату податків і
обов’язкових платежів; 6) інформація про забруднення навколишнього
природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію
продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення
законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; 7)
документи про платоспроможність; 8) відомості про участь посадових осіб
підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях
та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; 9)
відомості, які відповідно до чинного законодавства підлягають
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оголошенню. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію
комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

ТЕМА 6

Правовий режим інформації з обмеженим
доступом

План
1. Поняття та види інформації з обмеженим доступом
2. Правовий режим державної таємниці
3. Склад і принципи формування відомостей, що становлять державну
таємницю. Віднесення відомостей до державної таємниці
4. Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних
таємниць. Банківська таємниця
Рекомендована література: 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82, 84, 87, 92, 94,
102.
Основні терміни та поняття: таємна інформація, конфіденційна
інформація, державна таємниця, банківська таємниця, комерційна
таємниця, професійна, службова таємниця, адвокатська таємниця.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. На рівні дефініції
поняття інформації з обмеженим доступом у чинному законодавстві
відсутнє, тому узагальнено під такою можна розуміти відомості
конфіденційного або таємного характеру, правовий статус яких
передбачений законодавством України, які визнані такими відповідно до
встановлених юридичних процедур і право на обмеження доступу до яких
надано власнику таких відомостей. Подібне визначення базується, зокрема,
на положеннях ст. 21 Закону «Про інформацію», за якими громадяни,
юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною
за власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового,
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виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує
передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до
неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють
для неї систему (способи) захисту. Інформація з обмеженим доступом за
своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну та таємну. При
цьому слід наголосити, що неповнота, непослідовність і суперечність
правових норм щодо інформації з обмеженим доступом, зумовлює різні
підходи в спеціальній, зокрема навчальній, літературі до визначення
системи відомостей, що утворюють таку інформацію. Особливо це
стосується кваліфікуючих ознак як конфіденційної, так і таємної
інформації. Конфіденційна інформація, за ст. 21 (ч. 2) Закону України «Про
інформацію», – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ
до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням
(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. За
суб’єктами конфіденційну інформацію можна поділити на таку, яка:
‒ є власністю держави (службова інформація);
‒ перебуває у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних чи юридичних осіб.
Для збереження інформації, що є власністю держави і знаходиться в
користуванні органів державної влади чи органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ, тобто
надано статус конфіденційної.
Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв
інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом
Міністрів України. Відповідні відносини регулюються «Інструкцією про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»
(затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №
1893, зі змінами і доповненнями). Ознаками конфіденційної інформації, що
знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних чи юридичних осіб, є: 1) відомості професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержані за
власні кошти, 2) відомості, які є предметом професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не
порушують передбаченої законом таємниці; 3) власники таких відомостей
(як визначено, громадяни та юридичні особи) мають право самостійно
визначати режим доступу до таких відомостей, що передбачає
встановлення належності інформації до категорії конфіденційної та системи
її захисту. Винятком є інформація комерційного і банківського характеру, а
41

також відомості, правовий режим яких встановлено Верховною Радою за
поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології,
банківських операцій, податків тощо), а також інформація, приховування
якої може становити загрозу життю і здоров’ю людей; 4) можливість
притягнення до юридичної відповідальності у випадку незаконного
розголошення чи використання. Конфіденційною відповідно до
законодавства може бути статистична та медична інформація, інформація
про особу (персональні дані) тощо. За наведеними вище ознаками до
конфіденційної інформації можна зарахувати відомості з обмеженим
доступом, що становлять таємницю:
 адвокатську;
 банківську;
 комерційну;
 лікарську;
 листування,
телефонних
розмов,
телеграфної
та
іншої
кореспонденції;
 нарадчої кімнати суддів;
 нотаріальних дій;
 приватного життя (сімейну та особисту таємниці);
 усиновлення та ін.
Банківська таємниця – інформація щодо діяльності та фінансового
стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту
(ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність»). Законодавство
зобов’язує банки забезпечувати збереження банківської таємниці шляхом:
1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить
банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з
документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних
засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та
інших носіїв інформації: 4) застосування застережень щодо збереження
банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і
угодах між банком і клієнтом. Службовці банку при вступі на посаду
підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники
та службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з
вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала
відомою їм при виконанні своїх службових обов’язків. Приватні особи та
організації, які при виконанні своїх функцій або наданні послуг банку
безпосередньо чи опосередковано отримали конфіденційну інформацію,
зобов’язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на
свою користь чи на користь третіх осіб. У разі заподіяння банку чи його
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клієнту збитків шляхом витоку інформації про банки та їх клієнтів з
органів, уповноважених здійснювати банківський нагляд, збитки
відшкодовуються винними органами. Особа, яка має право на збереження у
таємниці обставин свого особистого чи сімейного життя, сама в змозі на
власний розсуд визначити межі можливого ознайомлення з ним інших осіб.
Вона має можливість не розголошувати обставин свого особистого (чи
сімейного) життя, а також вимагати нерозголошення їх від інших осіб, що з
ними ознайомлені. За визначенням ч. 7 ст. 30 Закону «Про інформацію» до
таємної належить така інформація, що містить відомості, які становлять
державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої
завдає шкоди особі, суспільству і державі. Державна таємниця є різновидом
таємної інформації, яку становлять відомості, розголошення яких може
завдати шкоди національній безпеці України і які визнані в порядку,
встановленому Законом України «Про державну таємницю», у сфері:
оборони; економіки, науки і техніки; зовнішніх відносин; державної
безпеки та охорони правопорядку.
Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять
державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до
чинного законодавства.
У сфері оборони державною таємницею є інформація про: 1) зміст
стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового
управління про підготовку і проведення військових операцій, стратегічне і
мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші
показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію,
бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку,
озброєння і матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України та
інших військових формувань; 2) напрями розвитку окремих видів
озброєння військової і спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні
характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науководослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов’язані з розробленням
нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх
модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються
в інтересах оборони країни; 3) сили і засоби цивільної оборони України,
можливості населених пунктів, регіонів і окремих об’єктів для захисту,
евакуації і розосередження населення, забезпечення його життєдіяльності
та виробничої діяльності об’єктів народного господарства у воєнний час
або в умовах надзвичайних ситуацій тощо.
У сфері економіки, науки і техніки до державної таємниці належить
інформація про: 1) мобілізаційні плани і мобілізаційні потужності
господарства України, запаси та обсяги постачання стратегічних видів
сировини і матеріалів, а також зведені дані про номенклатуру та рівні
накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, розміщення і фактичні
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запаси державного резерву; 2) використання транспорту, зв’язку,
потужностей інших галузей в інтересах забезпечення безпеки держави; 3)
плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного замовлення для
забезпечення потреб оборони та безпеки; 4) плани, обсяги та інші
найважливіші характеристики добування, виробництва та реалізації
окремих стратегічних видів сировини і продукції; 5) державні запаси
дорогоцінних металів монетарної групи, коштовного каміння, валюти та
інших цінностей, а також операції, пов’язані з виготовленням грошових
знаків і цінних паперів, їх зберіганням, охороною і захистом від
підроблення, обігом, обміном або вилученням з обігу, та про інші заходи
фінансової діяльності держави; 6) наукові, науково-дослідні, дослідноконструкторські та проектні роботи, на базі яких можливе створення
прогресивних технологій, нових видів виробництва, продукції та
технологічних процесів, що мають велике оборонне чи економічне
значення або істотно впливають на зовнішньоекономічну діяльність та
національну безпеку України тощо.
У сфері зовнішніх відносин до державної таємниці належить
інформація про: 1) директиви, плани, вказівки делегаціям і посадовим
особам з питань зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки; 2)
військове, науково-технічне та інше співробітництво України з іноземними
державами, якщо розголошення відомостей про це завдаватиме шкоди її
національній безпеці; 3) експорт та імпорт озброєння, військової і
спеціальної техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції тощо.
У сфері державної безпеки та охорони правопорядку: 1) особовий
склад органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; 2) засоби,
зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне
забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової
діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на
конфіденційній основі з органами, що проводять таку діяльність; про склад
і конкретних осіб, які є негласними штатними працівниками органів, які
здійснюють оперативно-розшукову діяльність; тощо.
Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за
ступенями секретності: «особливої важливості», «цілком таємно» і
«таємно» лише за умови, що вони належать до цих категорій, і їх
розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України.
Віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня секретності та
розсекречування здійснює державний експерт із питань таємниць
відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».
Особливими видами інформації з обмеженим доступом є службова та
професійна таємниці. Службова таємниця – узагальнена назва
відомостей, розголошення яких забороняється чинним законодавством, які
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стали відомими і якими користуються у процесі та при виконанні своїх
службових обов’язків у державних органах та органах місцевого
самоврядування службові особи.
Чинне законодавство України не дає чіткого визначення поняття
службової таємниці. На цій підставі до такого роду відомостей включають
інформацію з обмеженим доступом про діяльність державних органів,
органів місцевого самоврядування. Під службовою таємницею
пропонується розуміти сукупність відомостей, що не підлягають
розголошенню, перебувають у розпорядженні певної посадової особи
органу влади та які їй (особі) необхідні для ефективного здійснення
покладених державою функцій. Ознаками інформації, яка становить
службову таємницю, на підставі чинного законодавства є:
o це є службова інформація;
o одержання, використання, поширення і зберігання її здійснюється
посадовими особами, які є державними і муніципальними службовцями у
зв’язку з виконанням ними службових обов’язків відповідно до закону;
o режим такої інформації, який визначає порядок віднесення
інформації до службової таємниці та її розсекречення, порядок захисту,
зберігання, передання та доступу до неї, встановлюється спеціальними
нормативно-правовими актами;
o за недотримання встановленого правового режиму службової
таємниці винні притягаються до спеціальної юридичної відповідальності.
Професійна таємниця – узагальнена назва відомостей (переважно, з
обмеженим доступом), зміст яких відомий особі у зв’язку з виконанням
нею професійної діяльності і розголошення яких заборонено. До ознак
професійної таємниці належать:
 виконання професійних обов’язків, при яких певній особі стають
відомі конфіденційні відомості;
 особа не є службовою (посадовою) особою;
 інформація стосується приватного життя особи;
 особа, якій у силу її професії була довірена інформація, зобов’язана
за законом забезпечити її охорону, не розголошувати відповідні відомості:
 за недотримання правового режиму професійної таємниці винні
притягуються до встановленої законодавством юридичної відповідальності.
Професійною таємницею є також відомості, що становлять предмет
адвокатської, лікарської, нотаріальної таємниці; таємниці рахунків та
вкладів, листування, телефонних розмов, телеграфних та інших
повідомлень, що передаються засобами зв’язку; таємниці усиновлення,
голосування; відомості, про які дізналися судді при розгляді кримінальних
справ у судовому засіданні, та ін.
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Судді, наприклад, зобов’язані не розголошувати таємницю нарадної
кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які
вони дізналися під час розгляду справи в закритому судовому засіданні (ст.
б Закону «Про статус суддів»). За Законом України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 червня 2001 р.
професійну таємницю становлять матеріали, документи, інші відомості про
фінансовий, майновий стан юридичних осіб, якими користуються під час та
у зв’язку з виконанням своїх обов’язків посадові особи державних органів,
що залучаються до здійснення відповідних функцій, і які забороняються
розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення (ст. 1).

ТЕМА 7

Правовий режим інформації про особу.
Захист персональних даних

План
1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при
виробництві, передачі й споживанні персональних даних
2. Правові засади роботи з персональними даними. Права суб’єкта
персональних даних. Права й обов’язки власника щодо роботи з масивами
персональних даних
3. Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних даних
Рекомендована література: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82, 84, 87, 92, 94,
102.

Основні терміни та поняття: персональні дані, база персональних
даних, володілець персональних даних, обробка персональних даних,
розпорядник персональних даних, суб’єкт персональних даних, третя особа
(стосовно персональних даних), Уповноважений ВРУ з прав людини.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Ст. 32 Конституції
України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя.
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Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту
та прав людини. Законом України від 6 липня 2010 р. Україна ратифікувала
Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї. Цим самим
Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити дотримання прав і свобод
людини, зокрема, права на недоторканність приватного життя,
передбаченого статтею 8 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та гарантованого статтею 32 Конституції України.
З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 Конституції
України, та визначення механізмів його реалізації, для запровадження
реальних механізмів реалізації взятого на себе зобов’язання Верховною
Радою України 1 червня 2010 р. було прийнято Закон України «Про захист
персональних даних», який набув чинності 1 січня 2011 р. і став
основоположним актом національного законодавства у сфері захисту
персональних даних. Предметом правового регулювання Закону є
правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх
обробки. Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці
восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована. Але законодавством України не
встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є
персональними даними, задля можливості застосування положень Закону
до різноманітних ситуацій, у тому числі при обробці персональних даних в
інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних,
що можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в технологічній,
соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя. Наприклад,
відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України громадянин при
укладенні трудового договору зобов’язаний подати паспорт або інший
документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених
законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію),
про стан здоров’я та інші документи.
У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться в паспорті
або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я та інших
документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються
володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів
про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази
персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з
працівником на підставі трудового договору (контракту). Таким чином,
інформація про найманих працівників є базою персональних даних,
47

оскільки, особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про
освіту зберігаються та обробляються роботодавцем. Поняття «база
персональних даних» визначене абзацом другим статті 2 Закону, відповідно
до якого база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих
персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек
персональних даних. З огляду на це база персональних даних є
упорядкованою сукупністю логічно пов’язаних даних про фізичних осіб: –
що зберігаються та обробляються відповідним програмним забезпеченням,
є базою персональних даних в електронній формі; – що зберігаються та
обробляються на паперових носіях інформації, є базою персональних даних
у формі картотек. Картотекою персональних даних є будь-який
структурований масив персональних даних, що є доступним з визначеними
критеріями, незалежно від того, чи є такий масив централізованим,
децентралізованим або розділеним на функціональних або географічних
засадах Такі дані мають бути структуровані за визначеними критеріями, що
стосуються фізичних осіб, щоб забезпечити легкий доступ до відповідних
персональних даних. Варто зазначити, що, виходячи з положень статті 2
Закону, персональні дані одночасно можуть бути упорядковані і в
електронній формі, і в формі картотек. Ураховуючи зазначене, можна
зробити висновок, що: БПД має складатися із сукупності персональних
даних, які мають бути іменованими та впорядкованими; відомості (їх
сукупність) про фізичну особу мають бути такими, щоб на їх підставі
можна було ідентифікувати відповідну особу; БПД може вестися в
електронній (автоматизованій) системі або у вигляді картотеки.
Водночас аналізуючи правову природу приватних даних на підставі
вимог закону, можна наголосити, що: відомості є інформацією в розумінні
Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію»;
інформація може існувати у вигляді відомостей або даних, які можуть бути
як збережені на матеріальних носіях, так і відображені в електронному
вигляді, що, відповідно, свідчить про можливість отримання приватних
даних з листів, книг, ілюстрацій, фотографій особи, кінофільмів, звукових
записів тощо; інформація про фізичну особу як різновид інформації (тобто
приватні дані) є сукупністю документованих відомостей або публічно
оголошених відомостей про таку особу; публічною інформацією є
відображена або задокументована будь-якими засобами чи на будь-яких
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
обов’язків або є у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації (зокрема, ст. 1 Закону України «Про
доступ до публічної інформації»); інформацією з відкритих джерел є
інформація, призначена для громадськості, інформація із зовнішніх джерел
(наукова література, офіційна інформація), що видається засобами масової
інформації чи іншими суб’єктами господарювання; ідентифікація особи є
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засобом її встановлення, що допомагає виділити її з-поміж інших
(наприклад, наявність лише е-mail, належного невизначеній особі, не дає
змоги ідентифікувати її, однак у сукупності з іншими персональними
даними про цю особу за допомогою таких даних особа може бути
встановлена); ідентифікаційними ознаками є унікальні ознаки, притаманні
кожній людині, зокрема: риси обличчя, біометричні характеристики,
особисті коди, шифри, печатки тощо. Із цієї класифікації можна зробити
висновок, що інформація про фізичну особу в будь-якому вигляді,
відображена на будь-яких носіях, за допомогою якої може бути
ідентифікована відповідна особа, є персональними даними. Варто також
наголосити, що міжнародні стандарти у сфері захисту персональних даних
зараховують більшість персональних даних, що обробляються
правоохоронними органами, з огляду на специфіку їх діяльності, до
категорії так званих чутливих персональних даних, зокрема, про расове або
етнічне походження людини, політичні, релігійні та світоглядні
переконання, членство в політичних партіях або професійних спілках тощо.
Наприклад, у Конвенції № 108 (ст. 6) персональні дані, що свідчать про
расову належність, політичні, релігійні чи інші переконання, а також дані,
що стосуються здоров’я або статевого життя, не можуть піддаватись
автоматизованій обробці, якщо внутрішнє законодавство не забезпечує
відповідних гарантій. Це правило також застосовується до персональних
даних, що стосуються засудження в кримінальному порядку. Згідно з
Рекомендацією, термін «персональні дані» охоплює будь-яку інформацію,
що стосується ідентифікованої особи. Також держава – член Ради Європи,
яка ратифікувала Конвенцію № 108, може застосовувати принципи, що
містяться в цій Рекомендації, до персональних даних, які не піддаються
автоматизованій обробці. Зокрема, їх ручна обробка не дозволяється, якщо
це робиться для уникнення положень цієї Рекомендації. У конвенції також
розглянуто основні принципи захисту та обробки персональних даних.
Водночас, важливо з’ясувати, що з точки зору Закону не підпадає під
розуміння бази персональних даних. Відповідно до ст. 25 Закону України
«Про захист персональних даних», дозволяється обробка персональних
даних без застосування положень цього Закону, якщо така обробка
здійснюється: 1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових
потреб; 2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови
забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом
на свободу вираження поглядів. Також, дія цього Закону не поширюється на
відносини щодо отримання архівної інформації репресивних органів.
Особливу увагу при вивченні даної теми необхідно приділити механізму
правомірного, законного збирання персональних даних (у тому числі, з
комерційною метою) та пов’язані з цим питання правового становища
суб’єктів персональних даних. Суб'єктом персональних даних є фізична
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особа, персональні дані якої обробляються (ст. 2 Закону України «Про
захист персональних даних») Особисті немайнові права на персональні
дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»
суб'єкт персональних даних має право: 1) знати про джерела збирання,
місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо
отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,
встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання
доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних
даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про
те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю
персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних
даних; 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на
обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 9)
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства
про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно
обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання
згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати
механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від
автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Слід
зауважити, що у період початкового запровадження в Україні Закону
України «Про захист персональних даних» чимало нарікань викликала
безглузда (на думку багатьох юристів) практика масової реєстрації баз
персональних даних, яку мали здійснювати практично всі без виключення
господарюючі суб’єкти. Враховуючи досвід функціонування системи
захисту персональних даних в Україні, 3 липня 2013 року Верховна Рада
України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту
персональних даних», який набув чинності 1 січня 2014 р. і значно зменшив
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рівень бюрократизації цієї сфери відносин. Цим Законом з метою
забезпечення незалежності уповноваженого органу з питань захисту
персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи про захист
осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних,
повноваження щодо контролю за додержанням законодавства про захист
персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини. Зокрема, процедуру реєстрації баз персональних даних було
замінено повідомленням Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик
для прав і свобод суб’єктів персональних даних. Обробка персональних
даних, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів – це будьяка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка
здійснюється відносно персональних даних про:

расове, етнічне та національне походження;

політичні, релігійні або світоглядні переконання;

членство в політичних партіях та/або організаціях,
професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських
організаціях світоглядної спрямованості;

стан здоров’я;

статеве життя;

біометричні дані;

генетичні дані;

притягнення
до
адміністративної
чи
кримінальної
відповідальності;

застосування щодо особи заходів в рамках досудового
розслідування;

вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України
«Про оперативно-розшукову діяльність»;

вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства;

місцеперебування та/або шляхи пересування особи.
Необхідно ознайомитися з основними підзаконними актами, які
визначають, зокрема, порядок обробки персональних даних, порядком
повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав людини про обробку
персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод
суб’єктів персональних даних, порядком здійснення Уповноваженим
контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних, а
також основними видами та заходами відповідальності за порушення
законодавства щодо захисту персональних даних (у т. ч. згідно з
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відповідними положеннями Кодексу України про
правопорушення та Кримінального кодексу України).

адміністративні

ТЕМА 8

Правове регулювання електронного
документообігу, телекомунікацій та
віртуального середовища Інтернет

План
1. Законодавство України про телекомунікації, державне регулювання
у сфері телекомунікацій
2. Поняття та ознаки електронних документів. Електронний
цифровий підпис
3. Система електронного документообігу та її забезпечення
Рекомендована література: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82, 84, 87, 92, 94,
102.

Основні терміни та поняття: телекомунікації, зв’язок, електронний
документ, електронний документообіг, електронний цифровий підпис,
Інтернет.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Розглядаючи
правовий режим інформаційних ресурсів і доступу до них, варто зважити
на те, що нині найбільш складною є проблема правового регулювання
відповідних аспектів функціонування глобальної світової мережі Інтернет.
Труднощі починалися навіть від того, що протягом тривалого часу не було
чіткого визначення суті цього явища, що для права взагалі є критичним
фактором. Адже брак чітко окресленого предмета регулювання стає
неефективним або взагалі неможливим саме це регулювання. Спроби
сформулювати його були спрямовані насамперед на групування певних
функціональних ознак мережі Інтернет. Наприклад, Інтернет визначали як
універсальну систему об’єднаних мереж, які дають змогу забезпечити
включення будь-яких масивів інформації для надання її користувачам,
надання довідкових та інших інформаційних послуг, а також здійснення
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різних цивільно-правових угод на основі комбінації інформаційнокомунікаційних технологій. Проте подібні йому формулювання не
передбачали головного – можливості чітко окреслити правовий статус цієї
системи та суб’єктів, діяльність яких пов’язана з нею. В українському
законодавстві правове визначення поняття Інтернет міститься в нормах ст. 1
Закону України «Про телекомунікації», згідно з яким Інтернет це
всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана
глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі,
визначеному міжнародними стандартами. На основі цього визначення
можна сформулювати низку ключових ознак мережі Інтернет, що
виражають особливості правового регулювання окремих її функцій. По
перше, Інтернет – це інформаційна система, тобто сукупність
телекомунікаційних мереж і засобів для накопичення, оброблення,
зберігання і передавання даних. Інформаційна система Інтернет має ще дві
додаткові ознаки, якими вона відрізняється від різних спеціалізованих,
закритих, або локальних, інформаційних систем (наприклад, військових,
банківських, локальних комп’ютерних систем і мереж різних установ,
підприємств та організацій). Такими додатковими ознаками є всесвітній
характер доступу, тобто відкритість Інтернет для доступу з будь-якої
можливої точки Світу, де є необхідне обладнання, та загальний характер
доступу, тобто можливість будь-якої особи без додаткових обмежень або
дозволів отримати доступ та користуватися основними послугами Інтернет.
Невід’ємною характеристикою Інтернет є глобальний адресний
простір, тобто сукупність адрес мережі Інтернет, за допомогою яких
впорядковуються і зв’язуються між собою окремі інформаційні ресурси
(Інтернет-сторінки) і користувач дістає можливість переходити від одного
інформаційного ресурсу до іншого. Згідно із Законом України «Про
телекомунікації», адреса мережі Інтернет – це визначений чинними в
Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний
ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.
Інтернет у цілому не є об’єктом права. В Інтернет немає єдиного
конкретного власника, як і немає такого суб’єкта, який би управляв або
контролював досить значну частину цієї мережі. Понад те, через технічні
особливості жодна складова Інтернет не є критичною для функціонування
всієї системи. Для правильного аналізу видів інформаційної діяльності, що
проводиться за допомогою Інтернет, слід також визначити два основні
способи розповсюдження інформації за допомогою цієї мережі: активне –
через електронну пошту і пасивне – розміщення інформації на електронних
сторінках, до яких споживач звертається самостійно. Ці види
розповсюдження інформації мають принципово різні основи правового
регулювання. Так, активне може здійснюватися проти волі її адресата.
Масові розсилання рекламної або іншої інформації, яку споживач не
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замовляв, дістали назву «спам». Через це спочатку провайдерами Інтернет,
а в деяких країнах і на законодавчому рівні застосовуються певні
обмеження таких дій. Ключовим мотивом у цьому є те, що споживач
змушений оплачувати прийняття електронних листів, які йому не потрібні.
Іншим важливим аспектом є те, що розміщення інформації на електронних
сторінках є пасивним способом поширення інформації. Споживач
самостійно, на власний розсуд, звертається до такої сторінки. Саме ця
особливість поширення інформації в Інтернет дає змогу визначити, що
Інтернет в цілому не є засобом масової інформації. Адже законодавство
однозначно відносить Інтернет до одного із видів телекомунікацій, тобто до
засобів передавання і приймання інформації в електронному вигляді.
Власник інформаційного ресурсу не робить ніяких активних дій щодо
доставки інформації до споживача. Натомість і друковані, і електронні ЗМІ
(телебачення та радіомовлення) передбачають певні способи доставки
інформації до споживача (розповсюдження через передплату, роздрібну
торгівлю, трансляцію тощо). Важливим кроком у розширенні використання
електронних засобів зв’язку і, зокрема, Інтернет стало прийняття у травні
2003 р. Законів України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг» дав єдине визначення електронного документа, визначив
єдині вимоги до реквізитів електронного документа, надав йому юридичної
сили. Закон дає поняття електронного документообігу (ст. 9), як
«сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у
разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких
документів». Завданням державного регулювання у сфері електронного
документообігу, відповідно до цього Закону (ст. 4), є:
 реалізація єдиної державної політики електронного документообігу;
 забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів електронного
документообігу;
 нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів.
Одним із реквізитів електронного документа є електронний підпис.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис»,
електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманий за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний
цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та
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перевіряється за допомогою відкритого ключа. Особистий ключ – це
параметр криптографічного алгоритму формування електронного
цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. Відкритий ключ –
параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового
підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного
цифрового підпису. Чинність і належність відкритого ключа підписувачу
засвідчується за допомогою сертифікату відкритого ключа, який є
документом, що розповсюджується в електронній формі або на папері та
використовується для ідентифікації особи підписувача. Законодавство
виділяє два види сертифікатів ключів – прості й посилені. Останні мають
право видавати лише акредитовані центри сертифікації ключів,
засвідчувальні центри органів виконавчої влади та центральний
засвідчувальний орган за умови повної відповідності параметрів
криптографічного алгоритму формування та перевірки електронного
цифрового підпису вимогам законодавства.
Електронний цифровий підпис, після необхідної перевірки за
правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки).
Функціонування
системи
електронного
документообігу
забезпечується комплексом спеціальних установ та організацій, до яких
законодавство відносить: Контролюючий орган (його функції виконує
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України), що здійснює перевірку дотримання вимог
законодавства центральним засвідчувальним органом, засвідчувальними
центрами та центрами сертифікації ключів; Центральний засвідчувальний
орган, який створюється Кабінетом Міністрів України та забезпечує в
межах своїх повноважень створення умов для функціонування
засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних
органів та центрів сертифікації ключів. Основними завданнями
центрального засвідчувального органу є обслуговування посилених
сертифікатів відкритих ключів центрів, а також їх акредитація.
Засвідчувальні центри органів виконавчої влади, Центри сертифікації
ключів, Акредитовані центри сертифікації ключів надають послуги,
пов’язані з наданням особистих ключів для електронного цифрового
підпису, їх сертифікатів, засвідчення їх чинності. Особливі правила
застосування електронного цифрового підпису встановлено для органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій державної форми власності. Так зазначеним вище установам
дозволяється застосовувати електронний цифровий підпис лише за умови
використання надійних засобів електронного цифрового підпису. Така
надійність засобів електронного цифрового підпису має бути підтверджена
сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами
державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації,
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отриманим на ці засоби від адміністрації Держспецзв’язку. Застосування
електронного цифрового підпису для вчинення правочинів за участю інших
юридичних та фізичних осіб можливе лише за наявності у них посилених
сертифікатів відкритих ключів.
Застосування електронного цифрового підпису забороняється:
‒ для складання електронних документів, які не можуть бути
оригіналами у випадках, передбачених законодавством;
‒ для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень.
Сучасна система електронного документообігу в Україні лише починає
формуватися, але вже існує досвід її застосування, в тому числі і у сфері
діяльності органів виконавчої влади.

ТЕМА 9

Відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних відносин

План
1. Поняття делікту в інформаційних відносинах. Об’єкти і предмети
юридичних деліктів в інформаційних правовідносинах
2. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо галузей
права
3. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері інформаційних
правовідносин)
Рекомендована література: 2, 76, 82, 86, 87, 92, 94, 100, 101, 102, 106,
107.

Основні терміни та поняття: інформація як об’єкт правового
захисту, інформаційні правопорушення, об’єкти правопорушень в
інформаційних відносинах, види правопорушень, адміністративно-правова
відповідальність, кримінальна відповідальність, санкції.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Юридична
відповідальність за порушення норм інформаційного законодавства за
своїм змістом поняття комплексне. Підставами застосування юридичної
відповідальності є інформаційні правопорушення. Під такими розуміють
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сукупність передбачених чинним законодавством суспільно небезпечних
діянь (дій чи бездіяльності), що посягають на право доступу до інформації,
її поширення і зберігання, на право захисту від несанкціонованого
поширення та використання, негативних наслідків впливу інформації чи
функціонування інформаційних технологій, а також інші суспільно
небезпечні діяння, пов’язані з порушенням права власності на інформацію
й інформаційні технології тощо. Вихідними для встановлення юридичної
відповідальності є положення ст. 47 Закону України «Про інформацію» та
інших норм актів інформаційного законодавства, що передбачають
притягнення винних у скоєнні конкретних правопорушень до
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної
відповідальності згідно із законами України. Водночас інші акти
інформаційного законодавства визначають здебільшого лише диспозиції
правопорушень без конкретизації відповідних санкцій за вчинення діянь, не
визначені чітко також суб’єкти правопорушень тощо,
Загальними правопорушеннями, за вчинення яких винні особи
притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або
кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України,
визначено:
 необґрунтована відмова від надання відповідної інформації;
 надання інформації, що не відповідає дійсності;
 несвоєчасне надання інформації;
 навмисне приховування інформації;
 примушення до поширення або перешкоджання поширенню чи
безпідставна відмова від поширення певної інформації; цензура;
 поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи;
 безпідставна відмова від поширення певної інформації;
 використання і поширення інформації стосовно особистого життя
громадянина без його згоди особою, яка є власником відповідної інформації
внаслідок виконання своїх службових обов’язків;
 розголошення державної або іншої охоронюваної законом таємниці
особою, обов’язком якої є охорона відповідної таємниці;
 порушення порядку зберігання інформації;
 навмисне знищення інформації;
 необґрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії
відомостей з обмеженим доступом;
 порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та
інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави.
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Законодавство України про друковані засоби масової інформації
підставами для юридичної відповідальності у сфері інформаційної
діяльності визначає такі правопорушення:
 незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
 порушення встановлених законодавством прав журналіста;
 порушення
вимог
законодавства
щодо
неприпустимості
зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ;
 зловживання правами журналіста;
 одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової
інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності,
ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про
зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників),
місцезнаходження редакції;
 порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних
примірників;
 порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку
його публікації;
 порушення законодавства з питань інтелектуальної власності.
Згідно з Законом України «Про телебачення і радіомовлення» (ст. 71)
відповідальність за порушення законодавства про телебачення і
радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної
послуги, їх керівники та працівники, інші суб’єкти господарської
діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Міру такої відповідальності та відповідні санкції за
правопорушення встановлює суд або у визначених випадках Національна
рада з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада може
застосовувати санкції до телерадіо-організацій, провайдерів програмної
послуги у разі порушення ними вимог закону або ліцензійних умов.
Санкціями можуть бути:
‒ попередження;
‒ стягнення штрафу;
‒ подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.
Особливістю юридичної відповідальності в інформаційній галузі є те,
що підстави, умови застосування санкцій, звільнення від відповідальності є
предметом регулювання різних галузевих норм права. Залежно від
галузевої належності норм, що встановлюють санкції за конкретні
правопорушення в інформаційній галузі, юридичну відповідальність можна
поділити на такі види:
 адміністративно-правова,
 кримінальна,
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 цивільно-правова,
 дисциплінарна,
 матеріальна та інші,
Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності
громадян і службових осіб за вчинені ними адміністративні
правопорушення.
Адміністративно-правовими
правопорушеннями
визначені, наприклад: 1) відмова у наданні інформації; несвоєчасне або
неповне надання інформації: надання інформації, що не відповідає
дійсності, у разі, коли така інформація підлягає наданню на запит
громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України. Посадові
особи, які скоїли таке адміністративне правопорушення, притягуються до
відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом
року вчинення порушення особою, яка притягалася до адміністративної
відповідальності, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; 2) відмова у наданні за інформаційними запитами повної та
достовірної інформації або несвоєчасне її надання.
У такому випадку на службових та посадових осіб накладається
штраф від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Адміністративним правопорушенням визнається також недбале зберігання,
псування, знищення, приховування, незаконна передача іншій особі
документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають
внесенню до нього, незаконний доступ до зазначених документів. Такі дії
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від п’яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Адміністративним правопорушенням визнається порушення порядку
обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації,
що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, що
призвело до розголошення такої інформації. Відповідні дії тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян від одного до двох і на посадових осіб –
від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім
того, адміністративним правопорушенням є також здійснення незаконного
доступу до інформації яка зберігається, обробляється чи передається в
інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах. Кримінальна
відповідальність – вид юридичної відповідальності, який застосовується за
скоєння злочинів в інформаційній галузі, вичерпний перелік яких
встановлений у Кримінальному кодексі України.
У сфері охорони державної таємниці кримінальна відповідальність
настає:
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– за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з
виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної зради
або шпигунства. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від
двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Те
саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років;
– розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним
працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним
працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на
виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або
захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його
результатів, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових або
професійних обов’язків. Такі дії караються штрафом від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на
строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років із
позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.
Кримінальними злочинами є також:
 порушення гарантованої Конституцією України таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що
передаються засобами зв’язку або через комп’ютер – карається штрафом
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років. Ті
самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів або вчинені
службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених
для негласного зняття інформації, караються позбавленням волі на строк
від трьох до семи років;
 розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі
усиновителя (удочерителя) – цей злочин карається штрафом до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років. Те саме діяння, вчинене службовою особою або
працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення
(удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно
спричинило тяжкі наслідки, карається штрафом до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з
позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.
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Серед злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку («комп’ютерні злочини»):
 несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку; створення з метою використання, розповсюдження
або збуту шкідливих програмних технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут;
 несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах,
комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені
особою, яка має право доступу до неї;
 порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
обробляється;
 перешкоджання
роботі
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку шляхом масового поширення повідомлень електрозв’язку;
 несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підроблення,
блокування інформації, спотворення процесу оброблення інформації або до
порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Названі злочини караються штрафом від шестисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років
із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією
програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено
несанкціоноване втручання та які є власністю винної особи. Ті самі дії,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони
заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк від трьох до
шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних
та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване
втручання та які є власністю винної особи. Створення з метою
використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних технічних
засобів, а також поширення або збут шкідливих програмних чи технічних
засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих
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систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку – карається
штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією програмних та
технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю
винної особи – ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, караються
позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією програмних та
технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю
винної особи. Цивільно-правова відповідальність має значною мірою
компенсаційний (правовідновлювальний) характер. Формами цивільноправової відповідальності на порушення інформаційного законодавства є
відшкодування майнової і моральної (нємайнової) шкоди, спростування
недостовірної інформації, накладення штрафу. Законом України «Про
інформацію» встановлено, що матеріальна і моральна шкода, завдана
фізичним або юридичним особам правопорушенням, вчиненим суб’єктом
інформаційної діяльності, відшкодовується добровільно або на підставі
рішення суду (ст. 49). Дисциплінарними санкціями можуть бути догана,
звільнення, пониження у посаді тощо? які застосовуються в порядку,
визначеному законодавством. Загальні підстави та умови відповідальності
встановлює КЗпП України, а для окремих категорій працівників –
дисциплінарні статути, положення про службу.

ТЕМА 10

Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері видавничої, бібліотечної та архівної
справи

План
1. Організація і здійснення видавничої
нормативного регулювання
2. Загальні засади бібліотечної справи
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справи,

джерела

її

3. Поняття та значення архівної діяльності. Національний архівний
фонд України
4. Система архівних установ. Зберігання та користування архівними
документами
Рекомендована література: 9, 10, 35, 41, 82, 87, 94, 102

Основні терміни та поняття: дані, інформаційні ресурси,
видавнича справа, видавництво, архіви, архівний документ, бібліотеки,
бібліотечні фонди, бібліотечні послуги.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми. З інформаційною
діяльністю в галузі друкованої масової інформації тісно пов’язана
діяльність у сфері видавничої справи. Ст. 2 Закону України «Про видавничу
справу» визначає видавничу справу як сферу суспільних відносин, що
поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність
юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і
розповсюдженням видавничої продукції. Складовими частинами
видавничої справи є:
 видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих,
виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої
продукції;
 виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний
процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу
поліграфічними чи іншими технічними засобами;
 розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої
продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими
способами.
Відповідно до визначених складових видавничої справи, Закон (ст. 10)
виділяє три основних суб’єкти інформаційної діяльності в цій сфері, до
яких належать:
 видавець – фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і
випуск видання;
 виготовлювач видавничої продукції – фізична чи юридична особа,
що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання;
 розповсюджувач видавничої продукції – фізична чи юридична особа,
яка займається розповсюдженням видавничої продукції.
З метою обліку суб’єктів видавничої справи ведеться Державний
реєстр України видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої
продукції. Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до відповідного
Державного реєстру визначено Кабінетом Міністрів України згідно з
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Постановою «Про Державний реєстр видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції». Внесення суб’єктів видавничої
справи до Державного реєстру здійснюється Державним комітетом з
телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) та його
місцевими підрозділами.
Держкомтелерадіо вносить до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи, що підпадають під такі категорії:
o видавці – видавництва, видавничі організації, фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції
яких становить понад 5 назв на рік;
o виготівники видавничої продукції – випускають видавничу
продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік;
o розповсюджувачі видавничої продукції – оптово-роздрібні
книготорговельні підприємства та інші підприємства і організації, які
мають мережу книгорозповсюдження;
o суб’єкти видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності у
видавничій справі.
Обов’язкові примірники видань – це примірники різних видів
тиражованих видань, які надсилаються установам і організаціям відповідно
до законодавства України. Перелік установ та організацій, яким
надсилається обов’язковий примірник видань, пов’язані з цим права та
обов’язки установ і організацій-одержувачів та видавців визначаються
Законом України «Про обов’язковий примірник документів». Згідно зі ст. 8
цього Закону, видавці зобов’язані доставляти:
 обов’язковий безоплатний примірник видань – Книжковій палаті
України, національним, у тому числі спеціалізованим, всеукраїнським
бібліотекам, Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові
Міністрів України, органам виконавчої влади у галузі інформації, на які
покладена функція державної реєстрації засобів масової інформації
(Мін’юст) та ведення Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції (Держкомтелерадіо);
 обов’язковий безоплатний примірник видань, що виготовляються (у
тому числі публікуються) на відповідній території – універсальним
бібліотекам (Автономної Республіки Крим та обласним);
 обов’язковий безоплатний примірник малотиражних документів (до
100 примірників) – Книжковій палаті України та національним бібліотекам;
 обов’язковий безоплатний примірник нормативно-правових актів,
довідкових, енциклопедичних, історичних та наукових видань у сфері
правознавства – Конституційному Суду України.
Обов’язкові примірники документів доставляються (надсилаються) у
день виходу в світ першої частини тиражу.
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Важливу роль у веденні обліку друкованих видань відіграє Книжкова
палата України (ст. 27 Закону України «Про видавничу справу»), яка є
державною науковою установою у сфері видавничої справи та
інформаційної діяльності, що здійснює державну бібліографічну
реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань,
випущених в Україні.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначає статус
бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної
справи в Україні, гарантує право на вільний доступ до інформації, знань,
залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти,
що зберігаються в бібліотеках. Бібліотечна справа – галузь інформаційної,
культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і
розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів,
організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного
обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів,
наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Закон України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» визначає, що бібліотека – це
інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд
документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним
особам. Бібліотечний фонд – це упорядковане зібрання документів, що
зберігається в бібліотеці. Основою державної політики в галузі бібліотечної
справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування,
забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування
бібліотеками. Держава:
 підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого
фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової
політики;
 фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних
систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні
комп’ютерні мережі, об’єднання та забезпечення доступності розподілених
бібліотечних ресурсів;
 стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему
міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних
бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий
інформаційний простір;
 координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює
діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності, на основі
кооперації;
 забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально
незахищених верств населення;
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 розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх
цільове фінансування;
 створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.
Бібліотечна система України – це розгалужена мережа бібліотек
різних видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних
ресурсів. Бібліотечні ресурси – упорядковані фонди документів на різних
носіях інформації, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні
засоби опрацювання, зберігання і передачі інформації. За значенням
бібліотеки поділяються на:
– всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);
– республіканські (Автономної Республіки Крим);
– обласні;
– міські;
– районні;
– селищні;
– сільські.
За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є:
– універсальні;
– галузеві;
– міжгалузеві.
За призначенням бібліотеки поділяються на:
‒ публічні (загальнодоступні);
‒ спеціальні (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних
закладів, підприємств, установ, організацій);
‒ спеціалізовані (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами).
Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть
об’єднуватися у централізовані бібліотечні системи.
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 24 грудня 1993 р. регулює відносини, пов’язані із формуванням,
обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та
інші основні питання архівної справи. Національний архівний фонд України
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» – це сукупність архівних документів, що відображають історію
духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів,
мають культурну цінність і є надбанням української нації та складовою
частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини. До
Національного архівного фонду України (НАФ) належать архівні
документи (оригінали або копії, що їх заміняють) незалежно від їх виду,
видів носіїв інформації, місця і часу створення і місця зберігання, режиму
доступу, форми власності на них, що перебувають на території України або
за її межами і відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих
Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну.
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Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» архівний документ – це документ незалежно від його
виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця
зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції,
для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду
на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника
також як об’єкт рухомого майна. На сьогодні розроблено та затверджено
національний стандарт ДСТУ 4331.2004 «Правила описування архівних
документів». Документ Національного архівного фонду – архівний
документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та
який підлягає державному обліку і зберіганню. Унікальний документ –
документ Національного архівного фонду, що становить виняткову
культурну цінність, має важливе значення для формування національної
самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню
культурну спадщину. Експертиза цінності документів – це всебічне
вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного
фонду або вилучення з нього та встановлення термінів зберігання.
Експертиза цінності документів проводиться експертними та експертноперевірними комісіями за участю власника документів або його законних
представників. Порядок утворення та діяльності експертних комісій з
визначення цінності документів затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. №1739. Експертні комісії під час
визначення цінності документів керуються такими принципами:
 об’єктивності – за основу оцінки документів беруться зміст,
значущість авторів (фондоутворювачів), юридична сила документів, їх
оригінальність, час складання, повторюваність в інших документах
інформації, що міститься в них;
 історизму – вивчаються відомості про авторів (фондоутворювачів),
зміст документів, виходячи з особливості часу, коли вони були складені;
 всебічності та комплексності – вивчаються відомості про авторів
(фондоутворювачів), зміст і зовнішні особливості документів не ізольовано,
а у складі певних комплексів з урахуванням їх місця серед документів
інших авторів (фондоутворювачів).
Експертиза цінності документів проводиться за такими критеріями:
 походження – визначення ролі та значення авторів (фондоутворювачів) у житті суспільства, значущості подій, явищ, предметів,
відображених у документах, часу і місця складення документів;
 зміст – установлення значення інформації, що міститься у
документах, її повторюваності в інших документах, цільового призначення,
видів документів, ступеня їх збереження у складі певного комплексу
документів;
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 зовнішні особливості – врахування фізичного стану, оригінальності,
наявності чи відсутності резолюцій, віз, позначок, художніх,
палеографічних, мовних та інших особливостей в оформленні документів.
Експертні комісії утворюються в архівних відділах районних
державних адміністрацій, архівних відділах міських рад, на підприємствах,
в установах та організаціях за рішенням їх керівників. Експертні комісії
проводять попередню експертизу цінності документів, результати якої
подаються на розгляд експертно-перевірних комісій відповідних державних
архівних установ, державних наукових установ, музеїв і бібліотек.
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ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів охорони державної
таємниці у 90-х рр. ХХ ст.
2. Проблеми забезпечення контролю за режимом секретності в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах,
установах та організаціях у 90-х рр. ХХ ст.
3. Питання забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення
міжнародного співробітництва у 90-х рр. ХХ ст.
4. Характеристика законодавства України, яке визначило систему захисту
інформації з обмеженим доступом
5. Відомчі нормативно-правові акти з питань організації захисту інформації
з обмеженим доступом
6. Загальна характеристика інформаційно-правових норм
7. Структура інформаційного законодавства
8. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права та законодавства в
Україні
9. Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна база
10. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх класифікація
11. Основні інформаційні права та обов’язки людини в Україні. Межі
інформаційних прав людини. Сутність конституційного права на
інформацію. Гарантії права на інформацію
12. Інформаційна діяльність органів влади. Висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
13. Поняття інформації як об’єкта інформаційних правовідносин
14. Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», «знання»,
«таємниця» та інших у суспільних правовідносинах. Зміст категорії
«документ» в інформаційних відносинах
15. Види інформації
16. Джерела інформації
17. Правовий статус інформації про фізичну особу
18. Поняття правового режиму інформації та його різновиди
19. Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з інститутом
свободи слова
20. Режим вільного доступу до інформації (загальна характеристика)
21. Національне законодавство, що гарантує право громадян на доступ до
інформації
22. Доступ до публічної інформації
23. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації
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24. Зміст поняття «інформатизація». Національна програма інформатизації
25. Основні напрями інформатизації в Україні
26. Інформатизація та державна інформаційна політика. Правові засади
державної інформаційної політики
27. Правовий статус державних органів в інформаційній галузі
28. Поняття і правові основи інформаційної безпеки України
28. Основні напрями державної політики інформаційної безпеки
29. Інституціональний механізм інформаційної безпеки
30. Організаційні та правові засоби захисту інформації
31. Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах
32. Ліцензування та державний контроль робіт з технічного та
криптографічного захисту інформації
33. Національна система конфіденційного зв’язку
34. Функції та повноваження Державної служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України щодо забезпечення інформаційної безпеки
35. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет
36. Масова інформація і засоби її поширення. Поняття і види засобів
масової інформації
37. Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів інформаційної
діяльності
38. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні та їх правовий
статус
39. Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної
діяльності преси в Україні
40. Правове регулювання телебачення і радіомовлення в Україні
41. Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів
42. Основні джерела права інтелектуальної власності
43. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права
44. Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її захисту
45. Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
46. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві й
поширенні програм для ЕОМ та баз даних
47. Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні
48. Договірне право у регулюванні інформаційних відносин
49. Види інформації з обмеженим доступом
50. Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та складові
51. Поняття та правовий режим державної таємниці
52. Склад і принципи формування відомостей, що становлять державну
таємницю. Віднесення відомостей до державної таємниці
53. Поняття конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація, що
знаходиться у власності держави
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54. Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних таємниць
55. Правовий режим службової таємниці
56. Правові засади охорони банківської таємниці в Україні
57. Персональні дані як особливий інститут охорони прав на
недоторканність
особистого
життя.
Особливості
інформаційних
правовідносин, що виникають при виробництві, передачі й споживанні
персональних даних
58. Права суб’єкта персональних даних
59. Права й обов’язки власника щодо роботи з масивами персональних
даних
60. Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних даних
61. Поняття та види інформаційної діяльності
62. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу
63. Особливості правового регулювання соціальної та політичної реклами
64. Законодавство України про телекомунікації
65. Державне управління та регулювання у сфері телекомунікацій
66. Поняття та ознаки електронних документів
67. Електронний цифровий підпис
68. Суб’єкти електронного документообігу в Україні, забезпечення його
функціонування
69. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет
70. Правові проблеми Інтернет-права (захист авторських та суміжних прав,
поширення екстремістської інформації, захист приватного життя,
кіберзлочинність тощо)
71. Правове забезпечення електронного урядування в Україні, концепція
його розвитку
72. Адміністративні правопорушення у сфері інформаційних відносин та
відповідальність за них
73. Дисциплінарна відповідальність як засіб забезпечення інформаційної
безпеки на підприємствах, в установах, організаціях
74. Цивільно-правовий захист інформаційних відносин. Цивільно-правова
відповідальність за порушення договірних зобов’язань та заподіяння шкоди
в інформаційних відносинах
75. Поняття та види злочинів, пов’язаних з інформаційними відносинами.
Особливості об’єкта і предмета злочинів, пов’язаних з інформаційними
відносинами
76. Загальна характеристика Конвенції по боротьбі з кіберзлочинністю 2001
року
77. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її нормативного
регулювання
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78. Загальні засади бібліотечної справи. Обов’язки та права читачів та
бібліотек
79. Поняття архівної діяльності та система архівних установ. Зберігання та
користування архівними документами
80. Обов’язковий примірник документів. Національний інформаційний
фонд України
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
АБОНЕНТ – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує
телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або
користуванні, до телекомунікаційної мережі.
АВТЕНТИФІКАЦІЯ – процедура встановлення належності користувачеві
інформації в системі пред’явленого ним ідентифікатора.
АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – інформаційна
система, що реалізована на базі обчислювальної техніки та інших
організаційно-технічних засобів.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (АС) – організаційно-технічна система,
що реалізує інформаційну технологію та об’єднує засоби обчислювальної
техніки й зв’язку, методи й процедури, програмне забезпечення, фізичне
середовище, персонал і інформацію, яка обробляється.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ – документообіг паперових
документів, у якому операції, що не вимагають власноручного підпису,
виконуються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ – питання, з яких громадянин або юридична
особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та
інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних
обов’язків.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ – звернення до адміністративного суду про
захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.
АДРЕСА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ – визначений чинними в Інтернеті
міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор
доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.
АДРЕСАНТ ДОКУМЕНТА – установа або особа, яка посилає документ.
АДРЕСАТ – юридична або фізична особа, якій адресується поштове
відправлення, телеграфне чи інше повідомлення.
АНТИВІРУСНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ (АВПЗ) – програмне
забезпечення, яке призначене для захисту об’єктів/ресурсів ІТС від
ушкодження комп’ютерними вірусами.
АРХІВ – організація, що здійснює інформаційну діяльність, головною
метою якої є комплектування та зберігання фонду архівних документів
(несучасних документів, що мають незмінну цінність) і видача їх
користувачам відповідно до їх інформаційних потреб.
АРХІВНА КОЛЕКЦІЯ – архівний фонд, який містить сукупність окремих
документів, що утворюються в результаті діяльності одного або кількох
фондоутворювачів, об’єднаних між собою за однією або декількома
ознаками.
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АРХІВНА УСТАНОВА, АРХІВ, АРХІВНИЙ ПІДРОЗДІЛ, АРХІВНИЙ
ВІДДІЛ – відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує
облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них
містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює
управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної
справи і діловодства.
АРХІВНЕ ПРАВО – встановлена законодавчими та іншими нормативноправовими актами сукупність норм і правил, що регламентують діяльність
архівних установ.
АРХІВНИЙ ДОКУМЕНТ – документ незалежно від його виду, виду
матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та
форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був
створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість
для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як
об’єкт рухомого майна (Закон України «Про Національний архівний фонд
та архівні установи», ст. 1).
АРХІВНИЙ ФОНД – облікова і класифікаційна одиниця Національного
архівного фонду України, що являє собою частину документального фонду,
який прийнятий на державне зберігання, або сформовану в архіві
відокремлену сукупність документів історично і (або) логічно пов’язаних
між собою.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР – твір, що фіксується на певному матеріальному
носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску
тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або
дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення
(як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим
виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана,
телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально
відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами
аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми,
слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними
(мультиплікаційними), неігровими чи іншими.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ –
організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну
інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за
допомогою побутових електронних пристроїв. Аудіовізуальними засобами
масової інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис,
відеозапис тощо.
БАЗА ДАНИХ – (компіляція даних) сукупність творів, даних або будь-якої
іншої незалежної інформації у довільній формі, у тому числі електронній,
підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є
результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними
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індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової
системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів.
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ – інформація щодо діяльності та фінансового
стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ – захищеність інформації від несанкціонованих
дій (випадкових чи навмисних), що призводять до модифікації, розкриття
чи зруйнування даних.
БЕЗПЕКА ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ – властивість
організації доступу до даних, що забезпечує їх захист від
несанкціонованого
використання,
навмисного
чи
ненавмисного
спотворення або руйнування. БЕЗПЕКА МЕРЕЖІ – заходи, які захищають
інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або
навмисного втручання в нормальні дії або намагань руйнування її
компонентів. Безпека інформаційної мережі включає захист обладнання,
програмного забезпечення, даних і персоналу.
БЕЗПЕКА УРЯДОВОГО АБО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ (СИСТЕМИ
ЗВ’ЯЗКУ) – стан зв’язку (системи зв’язку), за якого забезпечується
запобігання можливому витоку інформації, що передається в системі
зв’язку (порушення режимів роботи системи зв’язку).
БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ – розгалужена мережа бібліотек
різних видів, заснованих на державній (загальнодержавній та комунальній),
колективній чи приватній формах власності.
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА – складова частина інформаційної, виховної,
культурно-освітньої діяльності, що включає комплекс державних,
громадських, наукових та практичних заходів, які забезпечують організацію
діяльності бібліотек, їх науково-дослідну і методичну роботу, а також
підготовку бібліотечних фахівців.
БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД – сукупність документально-інформаційних
ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних матеріалів, інших
носіїв інформації).
ВЕБ-САЙТ – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною
адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що
перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ
юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші
інформаційні послуги через мережу Інтернет.
ВИДАВЕЦЬ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – суб’єкт
підприємницької діяльності, який здійснює функції матеріально-технічного
забезпечення видання друкованого засобу масової інформації, на підставі
пред’явлення засновником (співзасновниками) свідоцтва про його державну
реєстрацію і укладеного між ними договору.
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ВИДАННЯ – множина всіх примірників документа, видрукуваних з одного
типографського набору чи з одного примірника, який використовувався як
зразок.
ВИДАННЯ (ПОЛІГРАФІЧНЕ) – друкований виріб, що призначений для
розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційновидавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений та має
вихідні відомості.
ВИКОНАВЧИЙ ДОГОВІР – договір, укладений між державним органом,
органом місцевого самоврядування, підприємством, установою чи
організацією України та уповноваженим суб’єктом іноземної сторони,
відповідно до якого здійснюється передача секретної інформації.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ – задоволення інформаційних потреб
громадян, юридичних осіб і держави.
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ – одержання,
збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу
цих органів.
ВИТОК ІНФОРМАЦІЇ – результат дій, внаслідок яких інформація в
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах стає відомою чи доступною фізичним та/або юридичним особам,
що не мають права доступу до неї.
ВІДЕОГРАМА – відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній
стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких
рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень
у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору.
ВІДЕОДОКУМЕНТ – аудіовізуальний документ на стрічковому чи
дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану за допомогою відео
звукозапису.
ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВАЖЛИВА ДЛЯ ДЕРЖАВИ – важлива
для особи, суспільства і держави відкрита інформація незалежно від того,
де вона циркулює, порушення цілісності або доступності якої може
спричинити матеріальні збитки державі.
ВІДМОВА У ДОСТУПІ ДО ДОКУМЕНТА – відповідь на запит, яка
мотивує неможливість видати документ або його копію для користування.
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – процедура
прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про
віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної
таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та
визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі
розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу
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відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього
Зводу, змін до нього.
ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ – офіційна відповідь архіву на запит, в якому
вказується на відсутність у документах архіву потрібних заявникові
відомостей або на неможливість розшуку необхідних документів.
ВЛАСНИК ІНФОРМАЦІЇ – фізична або юридична особа, якій належить
право власності на інформацію і яка використовує та розпоряджається нею,
визначає правила обробки інформації та доступу до неї, а також встановлює
щодо неї інші умови.
ГРИФ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ – позначка, що проставляється на носії
інформації з обмеженим доступом або у супровідній документації до нього
та засвідчує ступінь обмеження доступу до інформації.
ГРИФ СЕКРЕТНОСТІ – реквізит матеріального носія секретної інформації,
що засвідчує ступінь секретності даної інформації.
ДАНІ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ – будь-яка інформація, яка стосується
конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно
визначеною.
ДЕРЖАВНА АРХІВНА УСТАНОВА – архівна установа, що здійснює свою
діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України.
ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА – бібліотека загальнодержавного значення, що
здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування
користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного,
методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або
категорій користувачів.
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА – сукупність основних
напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ –
сукупність правових, економічних, соціальних, організаційних та інших
заходів державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її
інфраструктури.
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УРЯДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ – система спеціального
зв’язку, яка призначена для забезпечення управління державою в мирний
час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення
надзвичайних ситуацій та забезпечує додержання вимог законодавства з
питань захисту інформації, яка містить державну таємницю.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА – централізована система збирання,
опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання
статистичної інформації.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність дій, пов’язаних з
проведенням державних статистичних спостережень та наданням
інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз,
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поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації,
забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної
методології.
ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ (СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ) – вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку,
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та
які визнані у порядку, встановленому Законом України «Про державну
таємницю», державною таємницею і підлягають охороні державою.
ДЕРЖАВНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ – фонди бібліотек,
взаємопов’язаних координованим комплектуванням, єдиним довідковим
апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу і
взаємовикористання фондів.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ – передбачені або встановлені Законом носії
інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою
матеріальні об’єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення
засобів масової інформації, публічні виступи.
ДОКУМЕНТ – передбачена законом матеріальна форма одержання,
зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на
папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві.
ДОМЕН – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка
має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів
доменних імен та централізовано адмініструється.
ДОМЕН.UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору
мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до
міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору
українського сегмента мережі Інтернет
ДОМЕН ДРУГОГО РІВНЯ – частина адресного простору мережі Інтернет,
що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.
ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – надання повноважною
посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною
секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною
інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових
повноважень.
ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ) – періодичні
друковані видання (преса), газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання
з визначеним тиражем.
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація про стан навколишнього
природного середовища; будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній,
електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про: a) стан складових
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навколишнього середовища, таких як повітря й атмосфера, вода, ґрунт,
земля, ландшафт і природні об’єкти, біологічні різноманіття та його
компоненти, включаючи генетично змінені організми, та взаємодію між
цими складовими; b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і
випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні
заходи, угоди в галузі навколишнього середовища, політику, законодавство,
плани і програми, що впливають або можуть впливати на складові
навколишнього середовища, зазначені вище в підпункті a) і аналіз затрат і
результатів та інший економічний аналіз та припущення, використані в
процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього
середовища; c) стан здоров’я та безпеки людей, умови життя людей, стан
об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може
вплинути стан складових навколишнього середовища або через ці складові,
фактори, діяльність або заходи, зазначені в підпункті b).
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА – розподілена інформаційна система, що
дозволяє надійно зберігати і ефективно використовувати різнорідні колекції
електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т. ін.) завдяки
глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача
вигляді.
ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ – електронний документ (група електронних
документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений
для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані.
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ – впорядковане накопичення документів у
запам’ятовувальному пристрої ЕОМ для тривалого зберігання чи для
копіювання (наприклад, нагромаджені дані різних варіантів документів).
ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІВСЬКИЙ ДОКУМЕНТ – електронний документ,
що використовується в банківській діяльності, формат, обов’язкові
реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам законодавства.
ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМАНЕЦЬ – платіжний додаток платіжної картки,
кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку
емітента, і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту
виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального
ідентифікаційного номера (ПІН).
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ – документ, інформація в якому зафіксована
у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа;
сукупність даних в пам’яті ЕОМ, які призначені для сприйняття людиною з
допомогою відповідних програмних і апаратних засобів.
ЕЛЕКТРОННИЙ
ДОКУМЕНТООБІГ
(ОБІГ
ЕЛЕКТРОННИХ
ДОКУМЕНТІВ) – сукупність процесів створення, оброблення,
відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
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одержання таких документів; система програмно-технічних, організаційних
та нормативно- методичних засобів для автоматизації роботи з
електронними документами на основі інформаційних технологій у процесі
здійснення управлінських дій.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС – обов’язковий реквізит електронного
документа, який використовується для ідентифікації автора та/або
підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного
документообігу.
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ
(УНІВЕРСАЛЬНІ)
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ – мінімальний набір визначених Законом «Про телекомунікації»
послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території
України.
ЗАГРОЗА ДЛЯ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – передумови витоку,
можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.
ЗАПИТ – документ установленої уповноваженим органом форми, який
подається адміністратору і на підставі якого формується довідка з Реєстру.
ЗАПИТ ЩОДО НАДАННЯ ПИСЬМОВОЇ АБО УСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ –
звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність
органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових
осіб з окремих питань.
ЗАПИТУВАЧ – юридична або фізична особа, яка подає запит на отримання
статистичної інформації органам державної статистики.
ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – програмний,
апаратно-програмний
та
апаратний
засоби,
призначені
для
криптографічного захисту інформації.
ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ
ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – засіб масової інформації,
засновником (співзасновником) якого є орган державної влади або орган
місцевого самоврядування і який повністю або частково утримується за
рахунок державного чи місцевих бюджетів.
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ – телекомунікаційні мережі,
поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які
можуть використовуватися для укладення договорів на відстані.
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – засоби криптографічного захисту,
криптографічні системи, засоби технічного захисту інформації загального
призначення; програмно-технічні засоби, які забезпечують захист
електронних документів від несанкціонованих дій щодо ознайомлення з їх
змістом, модифікації або викривлення на етапі їх передавання електронною
поштою Національного банку України.
ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ – електронні обчислювальні машини,
програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні
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системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв’язку, що
використовуються для реалізації інформаційних технологій.
ЗАСОБИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – засоби
шифрування інформації; засоби виготовлення ключових даних або
ключових документів та управління ключовими даними, що
використовуються в засобах криптографічного захисту інформації; засоби
захисту від нав’язування неправдивої інформації або захисту від
несанкціонованої модифікації, що реалізують алгоритми криптографічного
перетворення інформації; засоби захисту інформації від несанкціонованого
доступу (у тому числі засоби розмежування доступу до ресурсів
електронно-обчислювальної техніки), у яких реалізовані алгоритми
криптографічного перетворення інформації.
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – технічні засоби,
основне функціональне призначення яких – захист інформації від загроз
витоку, порушення цілісності та блокування; технічні засоби, у яких
додатково до основного призначення передбачено функції захисту
інформації; засоби, що призначені, спеціально розроблені або пристосовані
для пошуку закладних пристроїв, які створюють загрозу для інформації,
або контролю ефективності технічного захисту інформації.
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ – засоби захисту інформації, при створенні яких не
передбачалося використання їх виключно під час упровадження заходів з
технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної
діяльності, у конкретній інформаційній, телекомунікаційній, інформаційнотелекомунікаційній системі.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – сукупність організаційно-технічних заходів і
правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника
інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються
інформацією; сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність,
конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз
природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до
завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ – сукупність взаємопов’язаних організаційних,
правових,
політичних,
соціально-економічних,
науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення,
розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та
інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної
обчислювальної та комунікаційної техніки.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – стан захищеності життєво важливих
інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність
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інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив;
негативні
наслідки
застосування
інформаційних
технологій;
несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності,
конфіденційності та доступності інформації».
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА – дії, вжиті для досягнення інформаційної
переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що їх засновано на
інформації та інформаційним системам супротивника при одночасному
захисті власної інформації, процесів, що їх засновано на інформації та
інформаційних систем.
ІНФОРМАЦІЙНА
ДІЄЗДАТНІСТЬ
–
визначена
інформаційним
законодавством
юридична
можливість
суб’єкта
інформаційних
правовідносин здійснювати свої інформаційні права й обов’язки,
реалізуючи яку (можливість) він здатний бути активним учасником
інформаційних відносин.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави;
постійне та систематичне збирання та оброблення записаної інформації з
метою її зберігання, пошуку, використання чи пересилання, що
виконуються якою-небудь особою чи організацією.
ІНФОРМАЦІЙНА ПОСЛУГА – здійснення у визначеній законом формі
інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до
споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.
ІНФОРМАЦІЙНА
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ
–
здатність
суб’єкта
інформаційних правовідносин мати інформаційні права та набувати своїми
діями суб’єктивні інформаційні права і обов’язки, які складають зміст
інформаційних правовідносин.
ІНФОРМАЦІЙНА
ПРОДУКЦІЯ
–
матеріалізований
результат
інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних
потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.
ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА – сфера економіки, що займається
виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації і
знань. Сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, яка збирає,
формує, розповсюджує і використовує інформацію, а також системи
регулювання суспільних відносин, які при цьому виникають.
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО – зареєстрований як юридична особа
суб’єкт інформаційної діяльності, що діє з метою надання інформаційних
послуг.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО – концепція постіндустріального
суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними
продуктами виробництва є інформація і знання; щабель в розвитку сучасної
цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань в
житті суспільства, зростанням долі інфокомунікацій, інформаційних
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продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, створенням
глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну
інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних
ресурсів і задоволення їхніх соціальних і особистісних потреб в
інформаційних продуктах і послугах. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ –
записаний природною чи інформаційною мовою текст, що виражає деяку
інформаційну потребу.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОФІЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ – звернення з вимогою про надання можливості
ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним
або колективним. Він подається у письмовій формі. Громадянин має право
звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного
документа, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи
ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН – навмисні дії, спрямовані на розкрадання
або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах, які
виходять з корисливих або хуліганських мотивів.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ – здійснення органами виконавчої
влади у визначеній законом формі інформаційної діяльності з доведення
інформаційної продукції в електронному вигляді до відома споживачів з
метою
задоволення
їх
інформаційних
потреб
у
державних
(адміністративних) послугах.
ІНФОРМАЦІЯ – 1) документовані або публічно оголошені відомості про
події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому
природному середовищі; 2) документовані або публічно оголошені
відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві,
державі та навколишньому середовищі; 3) відомості, подані у вигляді
сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший
спосіб; 4) знання, що розглядаються в аспекті комунікації; 5) відомості про
суб’єкти, об’єкти, явища та процеси.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ – сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про особу. Основними даними про особу
(персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан,
релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
КАНАЛ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ – сукупність технічних засобів, призначених
для перенесення електричних сигналів між двома пунктами
телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або
швидкістю передачі.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ – відомості, які знаходяться у володінні,
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і
поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ – властивість інформації бути захищеною від
несанкціонованого ознайомлення.
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – вид захисту інформації,
що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням
спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту
інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.
КРИПТОГРАФІЯ – різновид письма, відомий обмеженому колу осіб і
призначений для збереження таємниці зафіксованої мовної інформації.
ЛІЦЕНЗІЯ НА МОВЛЕННЯ – документ державного зразка, який видається
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та
засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати
мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали
багатоканальних телемереж.
МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ – публічно поширювана друкована та
аудіовізуальна інформація.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – документовані або публічно
оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки,
техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідноконструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської
діяльності.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
РАДІОМОВЛЕННЯ – конституційний, постійно діючий колегіальний
орган, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у
сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень,
передбачених цими законами.
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ –
організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна
інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по
створенню, користуванню, зберіганню та поширенню національних
ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів
національної безпеки.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД – сукупність архівних документів,
що відображають історію духовного і матеріального життя Українського
народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням
української нації.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ – документ, який встановлює правила,
загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх
результатів.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ – офіційний письмовий документ,
прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній
законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою,
спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми
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права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове
застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і
телеграм не допускається.
НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ – матеріальний об’єкт, використаний для
закріплення, зберігання та передавання мовної, звукової і/або
зображувальної інформації; фізичне тіло, яке використовується під час
запису для збереження в ньому або на його поверхні сигналів інформації.
Основні типи носіїв інформації: паперовий; механічний; магнітний
(магнітна стрічка, магнітний диск, магнітний домен); фототермічний;
твердотільний накопичувач. НОУ-ХАУ – інформація, що отримана завдяки
досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на
день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто
важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є
визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було
перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.
ОБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН – документована або публічно
оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, економіки,
культури, охорони здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній
та інших сферах.
ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – інженерно-технічна споруда
(приміщення) з визначеною контрольованою зоною, де здійснюється
діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ – примірник різних видів
тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або
платній основі юридичним особам, визначеним Законом України «Про
обов’язковий примірник документів».
ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – комплекс організаційно-правових,
інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів,
спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам
її матеріальних носіїв.
ОХОРОННИЙ ДОКУМЕНТ – патент (деклараційний патент) на винахід,
деклараційний патент на корисну модель, патент на промисловий зразок,
свідоцтво на знак для товарів і послуг, свідоцтво про державну реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми, свідоцтво про реєстрацію права на
використання кваліфікованого зазначення походження товарів.
ПЕРЕДАЧА СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – доведення до іноземної сторони
секретної інформації у будь-якому вигляді (тексти, знаки, символи, образи,
сигнали, технічні рішення, процеси тощо) шляхом передачі, пересилання,
ознайомлення тощо.
ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ – серійне видання, що виходить через визначені
проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків),
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без повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або
датованими випусками, під одним і тим самим заголовком.
ПИСЬМОВА ВИМОГА – лист відповідного спеціального підрозділу по
боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо надання інформації
і документів про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб із
зазначенням законних підстав для цієї вимоги за підписом керівника або
особи, яка його заміщає в установленому порядку, на фірмовому бланку та
зареєстрований належним чином.
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ – розповсюдження, обнародування,
реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно
оголошуваної інформації.
ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА – наукова галузь, що вивчає закономірності
інформаційних процесів, проблем створення, впровадження й ефективного
функціонування комп’ютеризованих систем правової інформації і
вироблення управлінських рішень, інакше кажучи – це галузь дослідження
проблем
системної
інформатизації
законотворчої,
нормотворчої,
правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності.
ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ – сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію,
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і
боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ – врегульовані законом суспільні
відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.
ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ (СУБ’ЄКТИВНЕ) – гарантована державою
можливість фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів)
одержувати, використовувати, поширювати та зберігати відомості,
необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів,
здійснення завдань і функцій, що не порушує права, свободи і законні
інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ – подання за згодою суб’єктів авторського права
і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій
мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як
безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких
пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях,
де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї
або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в
одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.
РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ – передбачений правовими нормами
порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації.
РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ – встановлений згідно з вимогами Закону України
«Про державну таємницю» та інших виданих відповідно до нього
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нормативно- правових актів єдиний порядок забезпечення охорони
державної таємниці.
РЕКВІЗИТ ДОКУМЕНТА – обов’язковий інформаційний елемент
(зазначення автора, дати тощо), властивий певному виду офіційного
документа.
РОЗГОЛОШЕННЯ
КОМЕРЦІЙНОЇ
ТАЄМНИЦІ
–
ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з
відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять
комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у
встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових
обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому
суб’єкту (підприємцю).
СВОБОДА СЛОВА – право кожного громадянина вільно і незалежно
збирати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за
режимом доступу інформацію як особисто так і за допомогою матеріальних
носіїв та засобів поширення інформації.
СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, документ або матеріал, що
містить державну таємницю, зокрема військову, політичну, економічну,
наукову, технічну або будь-яку іншу інформацію, що включена до переліку
відомостей, що становлять державну таємницю, погодженого відповідно до
національного законодавства держав Сторін, і втрата або несанкціоноване
розкриття якої, може завдати шкоди національній безпеці, економічним або
політичним інтересам держав Сторін.
СЛУЖБОВИЙ ТВІР – твір, створений автором у порядку виконання
службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового
договору (контракту) між ним і роботодавцем.
СПАМ – не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення,
які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну
назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих
повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити
шляхом інформування про це замовника чи відправника.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК – передавання, випромінювання та/або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або
повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом, по радіо,
проводових, оптичних або інших електромагнітних системах з
використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту
інформації з додержанням вимог законодавства щодо її захисту.
СТУПІНЬ СЕКРЕТНОСТІ – категорія, яка характеризує важливість
секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її
охорони державою («особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»).
СУБ’ЄКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ – автор, підписувач,
адресат та посередник, які набувають передбачених законом або договором
прав і обов’язків у процесі електронного документообігу.
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ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, що містить відомості, які
становлять державну та іншу передбачену законом таємницю,
розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА – комплекс технічних засобів
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації,
передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту,
зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових,
оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – вид захисту інформації,
спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів
та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення
та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до
інформації.
УРЯДОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – вид спеціального зв’язку, надання якого
забезпечується державною системою урядового зв’язку.
УТИЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ – використання документів як вторинних
матеріальних ресурсів.
УЧАСНИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН – громадяни, юридичні
особи або держава, які набувають передбачених законом прав і обов’язків у
процесі інформаційної діяльності. Основними учасниками цих відносин є:
автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.
ЦЕНЗУРА – вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста,
головного редактора, організації, що здійснює випуск засобу масової
інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача,
попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли
така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб’єкта авторського
права і (або) суміжних прав на неї), та/або накладення заборони (крім
випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в
будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб.
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ДОДАТКИ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України
всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на
багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого
українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову
державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1
грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію –
Основний Закон України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
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Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і
припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або
посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до
законів України.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй.
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо
на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України,
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської,
інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та
визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її
історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і
національних меншин України.
Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних
потреб українців, які проживають за межами держави.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського
народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
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Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права
власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду
людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і
господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права
власності рівні перед законом.
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і
реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно
відповідно до закону.
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної,
економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної
Конституцією і законами України.

діяльності,

не

забороненої

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду
Українського народу є обов'язком держави.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України
покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи
держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути
використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення
конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх
діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають
на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а
також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких
збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових
баз.
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання
мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного
співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного
права.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно
до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України,
Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтого кольорів.
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Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого
Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що
приймається не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із
словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис державних символів України та порядок їх використання
встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ.
Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією
Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості,
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має
обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний
розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом.
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок,
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом,
матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам
і матерям.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і
права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий
іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають
за її межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а
також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами
України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у
порядку, встановленому законом.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших
людей від протиправних посягань.
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Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина
недоторканність.

має

право

на свободу

та

особисту

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за
вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй
не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та
користуватися правничою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє
затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів
заарештованого чи затриманого.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням
суду.
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У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна
чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до
житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути
встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою
запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної
справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту
та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями
про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будьякої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням
такої недостовірної інформації.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишати територію України, за винятком
обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час
повернутися в Україну.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
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Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення,
для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах
охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або
захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У
разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним
переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене
альтернативною (невійськовою) службою.
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх
прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених
законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони
здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної
волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть
бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних
партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
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Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні
спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних
спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні
спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх
членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства
у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і
законами України.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян
чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних
партій або громадських організацій.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських
організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом,
порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її
безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни,
насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих
формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних
партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах
місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних
підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і
організаціях.
Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому
порядку.
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
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Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а
також до служби в органах місцевого самоврядування.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та
громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь
у встановлений законом строк.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами
права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право
приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі
і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з
наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах
воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
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Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
і природні якості землі.
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується
законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не
допускаються зловживання монопольним становищем на ринку,
неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види
і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності
громадських організацій споживачів.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання,
підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою
працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота
чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або
відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього
здоров'я роботах забороняється.
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Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх
економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони
здоров'я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також
оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня
щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у
нічний час.
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші
умови здійснення цього права визначаються законом.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ
і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
113

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких
кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається
державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за
доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі
закону за рішенням суду.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї
сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та
медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних
програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони
здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких
закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних
закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарно-епідемічне благополуччя.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право
на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із
подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
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Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти
зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від
того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за
законом.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує
благодійницьку діяльність щодо дітей.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і
комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної
освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням
і студентам.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і
комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону
гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови
у державних і комунальних навчальних закладах або через національні
культурні товариства.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої,
наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
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Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої
діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його
згоди, за винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України
зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що
становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну
культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до
Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією,
та у порядку, визначеному законом.
Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
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Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки
громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки
громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому
законом, є нечинними.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії
в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують
відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися
законом як правопорушення.
Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У
випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен
є вільним у виборі захисника своїх прав.
{Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1401VIII від 02.06.2016}
{Частину другу статті 59 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від
02.06.2016}
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження
чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає
юридична відповідальність.
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
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Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним
шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини
особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком
обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися
окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не
можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28,
29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній
спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
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Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у
порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Розділ III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум
та інші форми безпосередньої демократії.
Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни
України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою
України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень,
встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на
вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не
менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у
кожній області.
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Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання
про зміну території України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань
податків, бюджету та амністії.
Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України.
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста
п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком
на п’ять років.
Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який
на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в
Україні протягом останніх п’яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і
не знята у встановленому законом порядку.
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та
законами України.
Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в
останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються
Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України.
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється
законом.
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Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на
постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького
мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади,
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім
викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного
органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами
діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат
України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин
припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення
повноважень народного депутата України.
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають
перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут
Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України,
виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед
відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого
депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту
складення присяги.
Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська
недоторканність.
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Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за
винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради
України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи
заарештовані.
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються
одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково у
разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання
за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять
до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу
народного депутата України із складу такої фракції;
7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково
також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України
повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання
Верховної Ради України нового скликання.
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Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата
України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті,
приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому
пунктом 5 частини другої цієї статті, - судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
народного депутата України, визнання народного депутата України
недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з
дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного
депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної
партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції
цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу
народного депутата України із складу такої фракції його повноваження
припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного
органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з
дня прийняття такого рішення.
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох
третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на
тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання новообраної Верховної Ради
найстарший за віком народний депутат України.

України

відкриває

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого
вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного,
скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента
України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України.
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У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи
надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада
України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії
воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня
першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після
скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією
України та Регламентом Верховної Ради України.
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження
політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу
якої входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується
протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради
України, що проводиться після чергових або позачергових виборів
Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї
Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури
Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить
пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить
більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито.
Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного
складу Верховної Ради України.
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Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних
засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним
депутатом України особисто.
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених
розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею
73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього,
контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення
щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією
Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України
про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення
миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних
Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти
України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури
(імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
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11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності
Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра
України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України,
призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету
Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду
державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення
питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів
України;
12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України
відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом
України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів
Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних
доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного
банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради
Національного банку України;
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20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної
виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій
Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства
внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам,
про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи
про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади
Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри
Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;
{Пункт 27 частини першої статті 85 виключено на підставі Закону № 1401VIII від 02.06.2016}
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про
порушення нею Конституції України або законів України; призначення
позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст,
віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента
України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або
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в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про
оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної
ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією
Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на
вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи
комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як
однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату
Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України
та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів
права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін
до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно
до Конституції України віднесені до її відання.
Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради
України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до
Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.
Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного
депутата України про результати розгляду його запиту.
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Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або
не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України може розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію
недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може
розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї
чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності
Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради
України.
Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної
Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради
України та відкликає їх з цих посад.
Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її
органів;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами
державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією
Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради
України.
Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи,
підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень,
виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України
створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради
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України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та
секретарів цих комітетів.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати
тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду
питань.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що
становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це
проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу
Верховної Ради України.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для
слідства і суду.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її
тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються
законом.
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження
Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано
коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не
сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної
Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у
Верховній Раді України.
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Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових
виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України
повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть
бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені Президентом України в останні шість місяців строку
повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти
більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією
Конституцією.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов'язки громадянина;
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без
громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного
простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;
засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства,
материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я;
екологічної безпеки;
7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми
антимонопольного регулювання;
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9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної
справи;
10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань
громадян, засобів масової інформації;
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної
служби, організації державної статистики та інформатики;
13) територіальний устрій України;
14) судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи;
організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового
розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання
судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури;
15) засади місцевого самоврядування;
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і
забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної
екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус
народних депутатів України;
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами,
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та
відповідальність за них.
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Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система
оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус
національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;
порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього
боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших
держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил
інших держав на території України;
3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;
4) порядок використання і захисту державних символів;
5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон,
що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.
Законом України оголошується амністія.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України
належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету
Міністрів України.
Законопроекти, визначені Президентом України
розглядаються Верховною Радою України позачергово.

як

невідкладні,

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно
направляє його Президентові України.
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Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону
підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або
повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями
до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув
закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом
України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною
Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу,
Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити
протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий
закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради
України і опубліковується за його підписом.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше
дня його опублікування.
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які
видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове
спрямування цих видатків.
Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають
бути оприлюднені.
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно
Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих
обставин - на інший період.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до
Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на
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наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід
виконання Державного бюджету України поточного року.
Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до
Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.
Поданий звіт має бути оприлюднений.
Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням
коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює
Рахункова палата.
Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати
визначаються законом.
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією
центрального банку держави - Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади
грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних
прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини.
Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини
і громадянина.
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Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг
тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти
останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд.
Президент України не може мати іншого представницького мандата,
обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а
також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи
входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що
має на меті одержання прибутку.
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня
п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового
припинення повноважень Президента України вибори Президента України
проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше
ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з
моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної
Ради України.
Приведення Президента України
Конституційного Суду України.

до

присяги

здійснює

Голова

Президент України складає таку присягу:
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України,
заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність
України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу,
обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і
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законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,
підносити авторитет України у світі".
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у
п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на
час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи
притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним
довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку
імпічменту.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну
правонаступництво держави;

незалежність,

національну

безпеку

і

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає
міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в
інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні
грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський
референдум за народною ініціативою;
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7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки,
встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної
передбачених цією Конституцією;

Ради

України

у

випадках,

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання
про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в
строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої
пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра
оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради
України Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради
Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду
та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності
цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду
України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає
на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України,
інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної
безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
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19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану
війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про
використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в
окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі
необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної
ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою
України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
{Пункт 23 частини першої статті 106 виключено на підставі Закону № 1401VIII від 02.06.2016}
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі
спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські
відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та
припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України,
для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
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30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів
(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам
або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України
видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території
України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених
пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр
України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при
Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює
діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент
України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує
Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять
Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки
України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ
України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати
участь Голова Верховної Ради України.
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Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію
указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України
визначаються законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на
пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту
проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної
Ради України.
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх
повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні
Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю
від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного
Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною
Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради
або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну
тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний
прокурор і спеціальні слідчі.
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Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на
засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами
від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення
Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від
її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом
України і отримання його висновку щодо додержання конституційної
процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання
висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента
України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання
обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост
нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради
України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків
Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені
пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді
України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією
та законами України, а також указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів
України.
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр
України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
142

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за
поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить
Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції
України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради
України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України
призначаються Верховною Радою України за поданням Президента
України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною
Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,
спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, схваленої Верховною Радою України.
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед
новообраною Верховною Радою України.
Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають
право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України
резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку
всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада
України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у
строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною
Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою
України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи
новосформованого Кабінету Міністрів України.
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
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1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання
Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науковотехнічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює
управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади;
9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів,
передбачених на утримання органів виконавчої влади;
9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до
складу Кабінету Міністрів України;
10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами
України.
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Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає
постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку,
встановленому законом.
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих
державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх
повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади
вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині
повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними
радами.
Місцеві державні адміністрації
виконавчої влади вищого рівня.

підзвітні

і

підконтрольні

органам

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать
Конституції та законам України, іншим актам законодавства України,
можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або
головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
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Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України
приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації
висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент
України приймає рішення про відставку голови місцевої державної
адміністрації.
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території
забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та
культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх
національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними
радами повноважень.
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та
місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи
у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів
України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади
визначаються Конституцією і законами України.
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Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке
кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди
розглядають також інші справи.
Законом може бути
урегулювання спору.

визначений

Народ безпосередньо бере
присяжних.

обов’язковий

досудовий

порядок

участь у здійсненні правосуддя

через

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на
умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за
територіальності та спеціалізації і визначається законом.

принципами

Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого
вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з
Вищою радою правосуддя.
Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.
Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди.
З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових
відносин діють адміністративні суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність
Конституцією і законами України.
147

судді

гарантуються

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або
утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку
судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним
судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного
проступку.
Суддя обіймає посаду безстроково.
Підставами для звільнення судді є:
1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;
2) порушення суддею вимог щодо несумісності;
3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне
нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило
його невідповідність займаній посаді;
4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним
бажанням;
5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації
суду, в якому суддя обіймає посаду;
6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.
Повноваження судді припиняються у разі:
1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства
іншої держави;
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3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно
відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено
дієздатним;
4) смерті судді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення
ним злочину.
Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках
правосуддя здійснюється за участю присяжних.
Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у
будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати
будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім
наукової, викладацької чи творчої.
На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший
тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну
освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять
років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом
можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду
судді.
Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути
встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності.
Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом
України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому
законом.
Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків,
визначених законом.
Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом
таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому
законом.
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Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується
верховенством права.
Основними засадами судочинства є:
1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
2) забезпечення доведеності вини;
3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості;
4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
5) забезпечення обвинуваченому права на захист;
6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними
засобами;
7) розумні строки розгляду справи судом;
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених
законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення;
9) обов’язковість судового рішення.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом
присяжних.
За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної
відповідальності.
Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є
обов’язковим до виконання.
Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом
порядку.
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Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України
окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням
пропозицій Вищої ради правосуддя.
Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.
Стаття 130-1. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення
питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське
самоврядування.
Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог
щодо несумісності;
3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя;
7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;
9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами
України.
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких
десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці,
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двох – призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України,
двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська
конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних
вищих навчальних закладів та наукових установ.
Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя
визначається законом.
Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за
посадою.
Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя
становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена
Вищої ради правосуддя два строки поспіль.
Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій,
профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім
посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім
наукової, викладацької чи творчої.
Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та
відповідати критерію політичної нейтральності.
Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради
правосуддя.
Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання
(призначення) щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість
становлять судді.
Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та
установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної
підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної
відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів.
Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
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2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими
діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в
порядку, що визначені законом.
Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на
посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент
України.
Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й
та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки
поспіль.
Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється
виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.
Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє
адвокатура.
Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської
діяльності в Україні визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також
захист від кримінального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у
трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та
референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними
чи дієздатність яких обмежена.
Розділ IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
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Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності
та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного
розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,
географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України
складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в
містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька,
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається
законами України.
Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою
частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією
України, вирішує питання, віднесені до її відання.
Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної
Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим
та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від
конституційного складу Верховної Ради України.
Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити
Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції
України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України та на їх виконання.
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Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на
основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.
Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
має наслідком припинення повноважень її депутатів.
Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень
приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в
Автономній Республіці Крим.
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної
Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою
Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.
Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим
визначаються Конституцією України та законами України, нормативноправовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань,
віднесених до її компетенції.
Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України.
Стаття 137. Автономна
регулювання з питань:

Республіка

Крим

здійснює

1) сільського господарства і лісів;
2) меліорації і кар'єрів;
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового господарства;
155

нормативне

5) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних
заповідників;
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікарняної служб.
З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України
Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до
Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;
2) організація та проведення місцевих референдумів;
3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної
Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики
України;
5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки
Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку,
раціонального природокористування, охорони довкілля - відповідно до
загальнодержавних програм;
6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної
охорони курортів;
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7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди,
сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;
8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов
і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам'яток
історії;
9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення
депортованих народів;
10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон
надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в
окремих її місцевостях.
Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані
також інші повноваження.
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво
Президента України, статус якого визначається законом України.
Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі визначаються окремими законами України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в
порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
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Питання організації управління районами в містах належить до компетенції
міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради
входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району,
області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської,
районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах,
становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної,
міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень
депутатів відповідної ради.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого
права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського,
селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує
на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського
голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад,
сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня
п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови,
обраних на чергових виборах.
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження,
порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і
очолюють виконавчий апарат ради.
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів,
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
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Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних
засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для
виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього
відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів
державної влади, компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або
через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном,
що є в комунальній власності; затверджують програми соціальноекономічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних
одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і
збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого
значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх
виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між
територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з
коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації
спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх
виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої
компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету
України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам
місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
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Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої
влади.
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень,
визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання
на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності
Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом
порядку з одночасним зверненням до суду.
Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому
порядку.
Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування,
формування, діяльності та відповідальності органів місцевого
самоврядування визначаються законом.
Розділ XII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про
відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією
Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення
Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї
Конституції.
Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах
верховенства
права,
незалежності,
колегіальності,
гласності,
обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків.
Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять
суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України
призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України
здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.
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Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України,
який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років,
має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права
щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із
визнаним рівнем компетентності.
Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних
партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади,
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи
творчої.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без
права бути призначеним повторно.
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення
ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду
обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один
трирічний строк.
Стаття 148-1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для
діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України
окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій
його Голови.
Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється
законом про Конституційний Суд України.
Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб
забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду
України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до
винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під
час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
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Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до
відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та
надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного
проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України
та членів його сім’ї.
Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України
припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої
держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно
відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено
дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення
ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи
систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом
судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним
бажанням.
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Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд
ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань
(конституційність):

про

відповідність

Конституції

України

законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
{Абзац шостий частини першої статті 150 виключено на підставі Закону №
1401-VIII від 02.06.2016}
2) офіційне тлумачення Конституції України;
{Пункт 2 частини першої статті 150 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 1401-VIII від 02.06.2016}
3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.
Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті,
розглядаються за конституційними поданнями: Президента України;
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду;
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента
України, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або
Кабінету Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції
України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних
договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх
обов’язковість.
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Конституційний Суд України за зверненням Президента України або
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України надає висновки про
відповідність Конституції України (конституційність) питань, які
пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною
ініціативою.
За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає
висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту.
Стаття 151-1. Конституційний Суд України вирішує питання про
відповідність Конституції України (конституційність) закону України за
конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному
судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні
засоби юридичного захисту вичерпано.
Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом
України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду
України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині,
якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена
встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або
набрання ними чинності.
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України
рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим
рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам
актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою
у встановленому законом порядку.
Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду
України, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду,
процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються
Конституцією України та законом.
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Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може
бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не
менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України.
Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім
розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII
"Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю
від конституційного складу Верховної Ради України, вважається
прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за
нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу
Верховної Ради України.
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади",
розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до
Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом
України або не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради України,
затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається
Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII
цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до
Верховної Ради України наступного скликання.
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або
надзвичайного стану.
Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який
розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може
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бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня
прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції України.
Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України
розглядається Верховною Радою України за наявності висновку
Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 і 158 цієї Конституції.
Розділ XIV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом –
Днем Конституції України.
Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією
Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.
2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює
повноваження, передбачені цією Конституцією.
Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року.
3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю
жовтня 1999 року.
4. Президент України протягом трьох років після набуття чинності
Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів
України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних
питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного
законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому
статтею 93 цієї Конституції.
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Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти
календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів
міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон або не
відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу, і
діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з
цих питань.
5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції
протягом трьох місяців після набуття нею чинності.
6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції
протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення
Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада
України.
7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією
Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій
згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад
складають повноваження голів цих рад.
8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності
Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до обрання
нового складу цих рад у березні 1998 року.
Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією,
здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу
цих рад відповідно до Конституції України.
Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією
Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону.
9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів
функцію досудового розслідування до початку функціонування органів,
яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом
про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.
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10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення
виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї
Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні
адміністрації.
11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення
національної грошової одиниці - гривні.
12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють
свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до
сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до
статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.
Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності
цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з
чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи
призначені.
Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією
Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом
одного року.
13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією
зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду
та обшуку житла або іншого володіння особи.
14. Використання існуючих військових баз на території України для
тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на
умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України,
ратифікованими Верховною Радою України.
15. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень
Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням
Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у
справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України
проводяться в останню неділю жовтня 2012 року.
16. Чергові вибори Президента України після відновлення положень
Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням
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Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у
справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України
проводяться в останню неділю березня 2015 року.
16-1. З дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)":
1) до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища
рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації
Вищої ради юстиції. До обрання (призначення) членів Вищої ради
правосуддя цей орган діє у складі членів Вищої ради юстиції протягом
строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня
2019 року. Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя
здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 року;
2) повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років,
припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді
можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом;
3) судді, які обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої
повноваження до звільнення або до припинення їх повноважень з підстав,
визначених Конституцією України;
4) відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком
на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення
за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за
критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи
відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з
посади. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення
судді за результатами оцінювання встановлюються законом;
5) у випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до
набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)", судді таких судів мають право подати заяву
про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в
порядку, визначеному законом. Особливості переведення судді на посаду в
іншому суді можуть бути визначені законом;
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6) до впровадження нового адміністративно-територіального устрою
України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації
влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію
та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку,
що визначені законом;
7) упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює
Президент України на підставі відповідного подання Вищої ради
правосуддя;
8) судді Конституційного Суду України, призначені до набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)", продовжують здійснювати свої повноваження до припинення
повноважень або звільнення в порядку, передбаченому статтею 149-1
Конституції України, без права призначення повторно. Повноваження судді
Конституційного Суду України, який на день набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)"
досяг шістдесяти п’яти років, але рішення щодо звільнення такого судді з
посади не ухвалено, припиняються;
9) представництво відповідно до закону прокуратурою громадян в судах у
справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)",
здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до
ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не
підлягають оскарженню;
10) Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання
чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)", здійснює повноваження Генерального прокурора до
звільнення в установленому порядку, але не довше строку, на який його
було призначено, та не може обіймати посаду два строки поспіль;
11) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та
статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у
Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017
року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої
інстанції – з 1 січня 2019 року.
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Представництво органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами
здійснюється з 1 січня 2020 року.
Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним
чинності, – до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень,
які не підлягають оскарженню.
***
Конституція України
прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інформацію
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 2658-XII (2658-12) від 02.10.92,
ВВР, 1992, № 48, ст.651}
{В редакції Закону № 2938-VI (2938-17) від 13.01.2011, ВВР, 2011, №
32, ст.313}
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{Зміни до Закону див. в Законі № 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012,
ВВР, 2013, № 23, ст.218}
{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI (2592-7) від 07.10.2010
додатково див. Закон № 763-VII (763-18) від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12,
ст.189}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 317-VIII (317-19) від
09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219 N 1405-VIII (1405-19) від 02.06.2016,
ВВР, 2016, № 28, ст.533 № 1774-VIII (1774-19) від 06.12.2016, ВВР, 2017, №
2, ст.25}
{У тексті Закону (2657-12) слово "конфіденціальна" в усіх відмінках
замінено словом "конфіденційна" у відповідному відмінку згідно із Законом
№ 1703-IV (1703-15) від 11.05.2004}{У тексті Закону слова "і
регіонального" виключено згідно із Законом № 2388-VI (2388-17) від
01.07.2010}
Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання,
зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними
функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;
захист інформації – сукупність правових, адміністративних,
організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження,
цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;
інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;
суб'єкт владних повноважень – орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські
функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання
делегованих повноважень.
Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин
1. Основними принципами інформаційних відносин є:
гарантованість права на інформацію;
відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;
достовірність і повнота інформації;
свобода вираження поглядів і переконань;
правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та
захисту інформації;
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захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.
Стаття 3. Державна інформаційна політика
1. Основними напрямами державної інформаційної політики є:
забезпечення доступу кожного до інформації;
забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту
інформації;
створення умов для формування в Україні інформаційного
суспільства;
забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних
повноважень;
створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток
електронного урядування;
постійне оновлення, збагачення та зберігання національних
інформаційних ресурсів;
забезпечення інформаційної безпеки України;
сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню
України до світового інформаційного простору.
Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин
1. Суб'єктами інформаційних відносин є:
фізичні особи;
юридичні особи;
об'єднання громадян;
суб'єкти владних повноважень.
2. Об'єктом інформаційних відносин є інформація.
Стаття 5. Право на інформацію
1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.
Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські,
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи
і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
Стаття 6. Гарантії права на інформацію
1. Право на інформацію забезпечується:
створенням механізму реалізації права на інформацію;
створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних,
архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз
даних, інформаційних ресурсів;
обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість
та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;
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обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні
підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів
до інформації;
здійсненням державного і громадського контролю за додержанням
законодавства про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.
2. Право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку,
з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя.
Стаття 7. Охорона права на інформацію
1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім
суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до
інформації.
2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел
одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких
порушень його права на інформацію.
3. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань,
експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних,
музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі
рішення суду.
4. Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи
юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи
юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету,
охороняється в порядку, визначеному законом.
Стаття 8. Мова інформації
1. Мова інформації визначається законом про мови, іншими актами
законодавства в цій сфері, міжнародними договорами та угодами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності
1. Основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист
інформації.
Розділ II
ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 10. Види інформації за змістом
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а змістом інформація поділяється на такі види:
інформація про фізичну особу;
інформація довідково-енциклопедичного характеру;
інформація про стан довкілля (екологічна інформація);
інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація;
податкова інформація;
правова інформація;
статистична інформація;
соціологічна інформація;
нші види інформації.
Стаття 11. Інформація про фізичну особу
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована.
2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту
та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу
належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан,
релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце
народження.
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується
його особисто, крім випадків, передбачених законом.
Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з
контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині
моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат не
потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних
даних. {Частину другу статті 11 доповнено абзацом третім згідно із
Законом № 1774-VIII (1774-19) від 06.12.2016}
Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру
1.
Інформація
довідково-енциклопедичного
характеру
систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином
поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє
природне середовище.
2. Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного
характеру є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та
оголошення, путівники, картографічні матеріали, електронні бази та банки
даних, архіви різноманітних довідкових інформаційних служб, мереж та
систем, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
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громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими
інформаційно-телекомунікаційними системами.
3. Правовий режим інформації довідково-енциклопедичного характеру
визначається законодавством та міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) – відомості
та/або дані про:
стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично
модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;
фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля
(речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи,
включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного
середовища, політику, законодавство, плани і програми);
стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів
культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан
складових довкілля;
інші відомості та/або дані.
2. Правовий режим інформації про стан довкілля (екологічної
інформації) визначається законами України та міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце
розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з
обмеженим доступом.
Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)
1. Інформація про товар (роботу, послугу) – відомості та/або дані, які
розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи,
послуги).
2. Інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров'я
людини не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.
3. Правовий режим інформації про товар (роботу, послугу)
визначається законами України про захист прав споживачів, про рекламу,
іншими законами та міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 15. Науково-технічна інформація
1. Науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про
вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані
в
ході
науково-дослідної,
дослідно-конструкторської,
проектнотехнологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
2. Правовий режим науково-технічної інформації визначається
Законом України "Про науково-технічну інформацію" (3322-12), іншими
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законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.
3. Науково-технічна інформація є відкритою за режимом доступу,
якщо інше не встановлено законами України.
Стаття 16. Податкова інформація
1. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені
або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної
діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи
завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України
(2755-17).
2. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим
кодексом України (2755-17) та іншими законами.
Стаття 17. Правова інформація
1. Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему,
джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок,
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
2. Джерелами правової інформації є Конституція України (254к/96ВР), інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні
договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також
ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації,
публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.
3. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших
нормативних актів фізичним та юридичним особам держава забезпечує
офіційне видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після
їх прийняття.
Стаття 18. Статистична інформація
1. Статистична інформація – документована інформація, що дає
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.
2.
Офіційна
державна
статистична
інформація
підлягає
систематичному оприлюдненню.
3. Держава гарантує суб'єктам інформаційних відносин відкритий
доступ до офіційної державної статистичної інформації, за винятком
інформації, доступ до якої обмежений згідно із законом.
4. Правовий режим державної статистичної інформації визначається
Законом України "Про державну статистику" (2614-12), іншими законами та
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
Стаття 19. Соціологічна інформація
1. Соціологічна інформація – будь-які документовані відомості про
ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.
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2. Правовий режим соціологічної інформації визначається законами та
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
Стаття 20. Доступ до інформації
1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту
інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до
інформації з обмеженим доступом.
Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та
службова інформація.
2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також
інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,
крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею
порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках,
визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації,
регулюються законом.
3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також
порядок доступу до неї регулюються законами.
4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі
відомості:
1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці
людей;
3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;
4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи
інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських
органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями,
Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими
представниками
комуністичного
та/або
націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів;
{Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 317-VIII
(317-19) від 09.04.2015}
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб;
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5-1) щодо діяльності державних та комунальних унітарних
підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а
також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких
належать господарському товариству, частка держави або територіальної
громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню відповідно до закону;
{Частину четверту статті 21 доповнено пунктом 5-1 згідно із
Законом № 1405-VIII (1405-19) від 02.06.2016}
6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно
до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
Розділ III
ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ЇХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 22. Масова інформація та її засоби
1. Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її
доведення до необмеженого кола осіб.
2. Засоби масової інформації – засоби, призначені для публічного
поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.
Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга
1. Інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної
діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних
відносин. Інформаційною послугою є діяльність з надання інформаційної
продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб.
2. Інформаційна продукція та інформаційні послуги є об'єктами
цивільно-правових відносин, що регулюються цивільним законодавством
України.
Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну
діяльність журналістів і засобів масової інформації
1. Забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до
журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника),
видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її
поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій
формі тиражуванню або поширенню інформації.
Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження
інформації здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом
заборони на поширення інформації.
2. Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів,
контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення
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чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної
інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ
окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати
суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом,
договором між засновником (власником) і трудовим колективом,
редакційним статутом.
3. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних
обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами
України.
Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та
журналістів
1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право
здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних
технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом.
2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення
суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та
бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими
особами, крім випадків, визначених законодавством.
3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або
інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків,
коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону.
4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну
належність, працівник засобу масової інформації має право збирати
інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових
безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом.
5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали
(фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом
(авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом).
6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від
авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки
(редагування) суперечить його переконанням.
7. Права та обов'язки журналіста, працівника засобу масової
інформації, визначені цим Законом, поширюються на зарубіжних
журналістів, працівників зарубіжних засобів масової інформації, які
працюють в Україні.
Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової
інформації
1. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами,
працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт
владних повноважень може здійснювати їх акредитацію.
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Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах
відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права
громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації.
Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску
журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що
проводить суб'єкт владних повноважень.
2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації
здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової
інформації.
У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації,
зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу
зв'язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії
документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну
належність.
У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне
найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти
(за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові
журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься
подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.
В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів,
передбачених цією частиною.
Суб'єкт владних повноважень може встановлювати спрощений
порядок акредитації.
3. Порядок акредитації, визначений суб'єктом владних повноважень,
підлягає оприлюдненню.
4. Суб'єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію
журналістів, працівників засобів масової інформації, зобов'язані сприяти
провадженню ними професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про
місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних
заходів; надавати їм інформацію, призначену для засобів масової
інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і
передачі інформації, проведення інтерв'ю, отримання коментарів посадових
осіб.
5. У разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або
інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови
допуску журналістів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному
веб-сайті відповідного суб'єкта владних повноважень до проведення
заходу.
6. Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов'язаний
дотримуватися встановлених суб'єктом владних повноважень правил
внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його
службових та посадових осіб.
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7. Суб'єкти владних повноважень, що акредитували журналіста,
працівника засобу масової інформації, приймають рішення про припинення
акредитації у разі:
подання ним відповідної заяви;
неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених цією
статтею;
звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена
акредитація.
8. У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова особа
чи службова особа (суб'єкт владних повноважень), яка прийняла відповідне
рішення, дата прийняття рішення, підстава для прийняття рішення та
порядок його оскарження. Письмове повідомлення про припинення
акредитації видається або надсилається засобу масової інформації або
журналістові, працівникові засобу масової інформації протягом п'яти
робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
9. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до суду в
установленому порядку.
Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВАПРО
ІНФОРМАЦІЮ
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про
інформацію
1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно із законами України.
Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію
1. Інформація не може бути використана для закликів до повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної,
расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на
права і свободи людини.
Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації
1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона
є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право
громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її
поширення.
2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка
свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності
України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків;
свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості
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в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Стаття 30. Звільнення від відповідальності
1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення
оціночних суджень.
2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які
не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання,
що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з
огляду на характер використання мовностилістичних засобів (вживання
гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають
спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її
гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права,
вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а
також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової
інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень,
надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній,
принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову
репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку
або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну
шкоду.
3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності
за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить,
що ця інформація є суспільно необхідною.
4. Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової
інформації та журналістів встановлюються законами України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про
телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про інформаційні агентства"
(74/95-ВР) та іншими.
Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано
матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її відшкодування за
рішенням суду.
2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист
честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку
лише спростування недостовірної інформації про себе і не мають права
вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Це не позбавляє
посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової
репутації в суді.
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Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10,
80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.
1122):
у статті 212-3:
в абзаці другому частини першої слова "від п'ятнадцяти до двадцяти
п'яти" замінити словами "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до вісімдесяти";
у статті 212-26:
в абзаці другому частини першої слова "двадцяти п'яти" замінити
словом "тридцяти";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"Неправомірна відмова особи у наданні інформації, несвоєчасне або
неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає
дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню на вимогу
правоохоронних органів, Рахункової палати";
2) частину першу статті 200 Цивільного кодексу України (435-15)
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в
такій редакції:
"1. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді";
3) абзац дванадцятий статті 1 Закону України "Про державну
статистику" (2614-12) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст.
362) викласти в такій редакції:
"статистична інформація – документована інформація, що дає
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства";
4) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" (2782-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., "№ 1, ст. 1,
№ 46, ст. 427; 1997 р., № 15, ст. 115; 2003 р., № 29, ст. 234, № 30, ст. 247;
2004 р., № 7, ст. 51, № 11, ст. 141, № 16, ст. 238, № 32, ст. 394):
статтю 27 виключити;
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у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Створення представництв зарубіжних друкованих засобів
масової інформації";
частину третю виключити;
5) у Законі України "Про науково-технічну інформацію" (3322-12)
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст. 345):
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
"науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про
вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані
в
ході
науково-дослідної,
дослідно-конструкторської,
проектнотехнологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді";
в частині першій статті 2 слова "документована на будь-яких носіях
або публічно оголошувана" виключити;
6) частину другу статті 37 Закону України "Про інформаційні
агентства" (74/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст.
83) виключити;
7) статтю 3 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" (539/97-ВР) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271; 2002 р., № 48, ст. 361;
2006 р., № 13, ст. 109) виключити;
8) статті 45 та 69 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
(3759-12) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із
наступними змінами) виключити.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну таємницю
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 16, ст.93)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 3856-XII (3856-12) від 21.01.94, ВВР,
1994, № 16, ст.94}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1169-VII (1169-18) від
27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 374-VIII (374-19) від 12.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.245
№ 576-VIII (576-19) від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 1798-VIII (1798-19) від 21.12.2016}
{У тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і
числах замінено словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі
згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням
інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її
матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту
національної безпеки України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку,
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та
які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і
підлягають охороні державою;
віднесення інформації до державної таємниці – процедура прийняття
(державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення
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категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з
установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення
можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих
відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до
нього;
гриф секретності – реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;
державний експерт з питань таємниць – посадова особа,
уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення
інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку,
зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування;
допуск до державної таємниці – оформлення права громадянина на
доступ до секретної інформації;
доступ до державної таємниці – надання повноважною посадовою
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною
інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією
посадовою особою відповідно до її службових повноважень;
засекречування матеріальних носіїв інформації – введення у
встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ
до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу
секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї
інформації;
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, – акт, в якому
зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з
питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим
Законом сферах;
категорія режиму секретності – категорія, яка характеризує
важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які
зосереджені в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях;
криптографічний захист секретної інформації – вид захисту, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних
даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту
інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;
матеріальні носії секретної інформації – матеріальні об'єкти, в тому
числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таємницю,
відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних
рішень, процесів тощо;
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охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових,
інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів,
спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам
її матеріальних носіїв;
режим секретності – встановлений згідно з вимогами цього Закону та
інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний
порядок забезпечення охорони державної таємниці;
розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації – зняття в
установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ
до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого
грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям
цієї інформації;
спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, – експертиза, що
проводиться з метою визначення в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях наявності
умов, передбачених цим Законом, для провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею;
ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно",
"таємно") – категорія, яка характеризує важливість секретної інформації,
ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою;
технічний захист секретної інформації – вид захисту, спрямований на
забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності
та унеможливлення блокування інформації.
Стаття 2. Законодавство України про державну таємницю
Відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються
Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про інформацію"
(2657-12) та "Про доступ до публічної інформації" (2939-17), цим Законом,
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України та іншими нормативно-правовими актами.
{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII (117018) від 27.03.2014}
Стаття 3. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та
судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи,
Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян (далі –
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у
встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці.
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Передані Україні відомості, що становлять таємницю іноземної
держави чи міжнародної організації, охороняються в порядку,
передбаченому цим Законом. У разі, якщо міжнародним договором, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, установлено
інші, ніж передбачені цим Законом, правила охорони таємниці іноземної
держави чи міжнародної організації, то застосовуються правила
міжнародного договору України.
Стаття 4. Державна політика щодо державної таємниці
Державну політику щодо державної таємниці як складову засад
внутрішньої та зовнішньої політики визначає Верховна Рада України.
Стаття 5. Компетенція державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці
Президент України, забезпечуючи національну безпеку, видає укази та
розпорядження з питань охорони державної таємниці, віднесених цим
Законом та іншими законами до його повноважень.
Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює
діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони державної таємниці.
Кабінет Міністрів України спрямовує та координує роботу міністерств,
інших органів виконавчої влади щодо забезпечення здійснення державної
політики у сфері охорони державної таємниці.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
здійснюють державну політику у сфері охорони державної таємниці в
межах своїх повноважень, передбачених законом.
Спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення
охорони державної таємниці є Служба безпеки України.
Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог
режиму секретності в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність
яких пов'язана з державною таємницею, покладається на керівників
зазначених органів, підприємств, установ і організацій.
Стаття 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні
носії
Володілець секретної інформації або власник матеріальних носіїв такої
інформації реалізує свої права з урахуванням обмежень, установлених в
інтересах національної безпеки України відповідно до цього Закону.
Якщо внаслідок обмеження прав на секретну інформацію або її
матеріальні носії заподіюється шкода особі, якій належать такі права,
відшкодування здійснюється за рахунок держави в порядку та розмірах, що
визначаються в договорі між такою особою і державним органом
(органами), якому (яким) державним експертом з питань таємниць
надається право приймати рішення щодо суб’єктів, які мають доступ до цієї
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інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також
визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, зокрема
режим секретності під час користування і розпорядження секретною
інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода особи на
реалізацію прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням
обмежень, установлених відповідно до цього Закону, взяття особою на себе
зобов’язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення її з
мірою відповідальності за порушення законодавства про державну
таємницю.
Якщо особа, якій належать права на секретну інформацію або її
матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його,
за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути
вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості особі,
якій належали відповідні права.
{Стаття 6 в редакції Закону № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Стаття 7. Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з
державною таємницею
Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, в бюджетних установах і організаціях здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів. Кошти на зазначені витрати передбачаються у
відповідних бюджетах окремим рядком. Зазначені витрати інших установ і
організацій, а також підприємств відносяться до валових витрат виробника
продукції, виготовлення якої пов'язано з державною таємницею.
Витрати на здійснення заходів щодо віднесення інформації до
державної таємниці, засекречування, розсекречування та охорони
матеріальних носіїв такої інформації, її криптографічного та технічного
захисту, інші витрати, пов'язані з державною таємницею, на недержавних
підприємствах, в установах, організаціях фінансуються на підставі
договору з замовником робіт, пов'язаних з державною таємницею.
Підприємствам, установам і організаціям, які провадять діяльність,
пов'язану з державною таємницею, можуть надаватися податкові та інші
пільги в порядку, встановленому законом.
Розділ II
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці
До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом,
відноситься інформація:
1) у сфері оборони:
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про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів
бойового управління, підготовку та проведення військових операцій,
стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші
найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність,
дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову
підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил
України та інших військових формувань;
про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і
спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики,
організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків
озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також
про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони
країни;
про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів
загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і
районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної системи
цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в
особливий період та про організацію системи зв'язку (оповіщення) в
особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих
об'єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його
життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об'єктів національної
економіки у воєнний час; {Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті
8 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні
дані і характеристики, які мають значення для оборони країни;
2) у сфері економіки, науки і техніки:
про зміст мобілізаційних планів державних органів та органів
місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної
підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги
постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також зведені
відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги
поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси
державного матеріального резерву; {Абзац другий пункту 2 частини першої
статті 8 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
про використання транспорту, зв'язку, потужностей інших галузей та
об'єктів інфраструктури держави в інтересах забезпечення її безпеки;
про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного
оборонного замовлення; {Абзац четвертий пункту 2 частини першої статті
8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
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про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування,
виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і
продукції;
про державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи,
коштовного каміння, валюти та інших цінностей, операції, пов'язані з
виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх зберіганням, охороною
і захистом від підроблення, обігом, обміном або вилученням з обігу, а також
про інші особливі заходи фінансової діяльності держави;
про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні
роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові
види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе
оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на
зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України;
3) у сфері зовнішніх відносин:
про директиви, плани, вказівки делегаціям і посадовим особам з
питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України,
спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки;
про військове, науково-технічне та інше співробітництво України з
іноземними державами, якщо розголошення відомостей про це завдаватиме
шкоди національній безпеці України;
про експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної техніки,
окремих стратегічних видів сировини і продукції;
4) у сфері державної безпеки та охорони правопорядку:
про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність або розвідувальну чи контррозвідувальну; {Абзац другий пункту
4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432VI (2432-17) від 06.07.2010}
про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріальнотехнічне забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової,
розвідувальної і контррозвідувальної діяльності; про осіб, які
співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з
органами, що проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є
негласними штатними працівниками органів, які здійснюють оперативнорозшукову, розвідувальну і контррозвідувальну діяльність; {Абзац третій
пункту 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
про організацію та порядок здійснення охорони адміністративних
будинків та інших державних об'єктів, посадових та інших осіб, охорона
яких здійснюється відповідно до Закону України "Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб";
про систему урядового та спеціального зв'язку;
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про організацію, зміст, стан і плани розвитку криптографічного
захисту секретної інформації, зміст і результати наукових досліджень у
сфері криптографії;
про системи та засоби криптографічного захисту секретної інформації,
їх розроблення, виробництво, технологію виготовлення та використання;
про державні шифри, їх розроблення, виробництво, технологію
виготовлення та використання;
про організацію режиму секретності в державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
державні програми, плани та інші заходи у сфері охорони державної
таємниці;
про організацію, зміст, стан і плани розвитку технічного захисту
секретної інформації;
про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у
порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст
матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та
судочинства з питань, зазначених у цій статті сфер; {Абзац одинадцятий
пункту 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012}
про інші засоби, форми і методи охорони державної таємниці.
Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за
ступенями секретності "особливої важливості", "цілком таємно" та
"таємно" лише за умови, що вони належать до категорій, зазначених у
частині першій цієї статті, і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам
національної безпеки України та з дотриманням вимог статті 6 Закону
України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17).
{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких
відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних
прав та свобод людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров'ю та
безпеці населення.
Не відноситься до державної таємниці інформація:
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту,
про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини; {Абзац
другий частини четвертої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні
події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;
про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
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забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;
про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
про незаконні дії державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх посадових і службових осіб; {Абзац шостий частини
четвертої статті 8 в редакції Закону № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
інша інформація, доступ до якої відповідно до законів та міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
не може бути обмежено. {Абзац сьомий частини четвертої статті 8 в
редакції Закону № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Стаття 9. Державні експерти з питань таємниць
Державний експерт з питань таємниць здійснює відповідно до вимог
цього Закону віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку
до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її
розсекречування.
Виконання функцій державного експерта з питань таємниць на
конкретних посадових осіб (987/2009) покладається:
у Верховній Раді України – Головою Верховної Ради України;
в інших державних органах, Національній академії наук України, на
підприємствах, в установах і організаціях - Президентом України за
поданням Служби безпеки України на підставі пропозицій керівників
відповідних державних органів, Національної академії наук України,
підприємств, установ і організацій. (Абзац третій частини другої статті 9 в
редакції Закону № 971-IV (971-15) від 19.06.2003)
Втручання в діяльність державного експерта з питань таємниць особи,
якій за посадою його підпорядковано, не допускається.
Державний експерт з питань таємниць відповідно до покладених на
нього завдань:
1) визначає:
підстави, за якими інформацію має бути віднесено до державної
таємниці;
підстави та доцільність віднесення до державної таємниці інформації
про винаходи (корисні моделі), призначені для використання у сферах,
зазначених у частині першій статті 8 цього Закону;
доцільність віднесення до державної таємниці інформації про
винаходи (корисні моделі), що мають подвійне застосування, на підставі
порівняльного аналізу ефективності цільового використання та за згодою
автора (власника патенту);
ступінь секретності інформації, віднесеної до державної таємниці;
державний орган (органи), якому надається право приймати рішення
щодо кола суб'єктів, які матимуть доступ до секретної інформації;
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2) готує висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди у
разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої
інформації; {Пункт 2 частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 2432VI (2432-17) від 06.07.2010}
3) установлює та продовжує строк дії рішення про віднесення
інформації до державної таємниці із зазначенням дати її розсекречення;
4) дає Службі безпеки України рішення про зміну ступеня секретності
інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці
у разі, якщо підстави, на яких цю інформацію було віднесено до державної
таємниці, перестали існувати; {Пункт 4 частини четвертої статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
5) затверджує за погодженням із Службою безпеки України розгорнуті
переліки відомостей, що становлять державну таємницю, зміни до них,
контролює відповідність змісту цих переліків Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю;
6) розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та
окремих громадян щодо віднесення інформації до державної таємниці та її
розсекречування;
7) затверджує висновки щодо обізнаності з державною таємницею
громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці;
8) контролює обґрунтованість і правильність надання документам,
виробам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості,
включені до Зводу відомостей чи розгорнутих переліків відомостей, що
становлять державну таємницю, відповідного грифа секретності,
своєчасність зміни такого грифа та розсекречування цих носіїв із наданням
їм реквізиту "розсекречено";
9) бере участь у розробленні критеріїв визначення шкоди, яку може
бути завдано національній безпеці України у разі розголошення секретної
інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації. {Пункт 9
частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
Державний експерт з питань таємниць під час виконання покладених
на нього функцій зобов'язаний:
1) погоджувати за посередництвом Служби безпеки України свої
висновки про скасування рішень щодо віднесення інформації до
міждержавних таємниць з відповідними посадовими особами державучасниць міжнародних договорів України про взаємне забезпечення
збереження міждержавних таємниць та повідомляти їх про прийняті
рішення щодо віднесення інформації до державної таємниці, на яку
поширено чинність цих договорів;
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2) подавати Службі безпеки України не пізніш як через десять днів з
моменту підписання рішення про віднесення відомостей до державної
таємниці або про скасування цих рішень, а розгорнуті переліки відомостей,
що становлять державну таємницю, – у той же строк з моменту їх
затвердження; {Пункт 2 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
3) розглядати протягом одного місяця пропозиції Служби безпеки
України про віднесення інформації до державної таємниці, скасування чи
продовження терміну дії раніше прийнятого рішення про віднесення
інформації до державної таємниці; {Пункт 3 частини п'ятої статті 9 в
редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
4) надавати відповідний гриф секретності рішенням про віднесення
інформації до державної таємниці та про скасування цих рішень залежно
від важливості їх змісту; {Пункт 4 частини п'ятої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
5) брати участь у засіданнях державних експертів з питань таємниць;
6) ініціювати питання щодо притягнення до відповідальності
посадових осіб, які порушують законодавство України про державну
таємницю. {Частину п'яту статті 9 доповнено пунктом 6 згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Державний експерт з питань таємниць має право:
1) безперешкодно проводити перевірку виконання державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у сфері його діяльності,
рішень про віднесення інформації до державної таємниці, скасування цих
рішень, додержання порядку засекречення інформації та у разі виявлення
порушень давати обов'язкові для виконання приписи про їх усунення;
{Пункт 1 частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
2) створювати експертні комісії з фахівців і науковців, які мають
допуск до державної таємниці, для підготовки проектів рішень про
віднесення інформації до державної таємниці, зниження ступеня її
секретності та скасування зазначених рішень, висновків щодо обізнаності з
державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної
таємниці, а також для підготовки відповідних висновків у разі
розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої
інформації; {Пункт 2 частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
3) скасовувати безпідставні рішення про надання носію інформації
грифа секретності, зміну або скасування цього грифа;
4) клопотати про притягнення до відповідальності посадових осіб, які
порушують законодавство України про державну таємницю;
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5) одержувати в установленому порядку від державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
відомості, необхідні для виконання своїх функцій.
Державним експертам з питань таємниць, а також фахівцям, які
залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з
питань таємниць, встановлюються додаткові виплати у порядку і розмірах,
що визначаються Кабінетом Міністрів України.
{Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Державний експерт з питань таємниць несе персональну
відповідальність за законність і обґрунтованість свого рішення про
віднесення інформації до державної таємниці або про зниження ступеня
секретності такої інформації чи скасування рішення про віднесення її до
державної таємниці, а також за умисне неприйняття рішення про
віднесення до державної таємниці інформації, розголошення якої може
завдати шкоди інтересам національної безпеки України.
{Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Стаття 10. Порядок віднесення інформації до державної таємниці
Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється
мотивованим рішенням державного експерта з питань таємниць за його
власною ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій чи громадян.
Державний експерт з питань таємниць відносить інформацію до
державної таємниці з питань, прийняття рішень з яких належить до його
компетенції згідно з посадою. У разі, якщо прийняття рішення про
віднесення інформації до державної таємниці належить до компетенції
кількох державних експертів з питань таємниць, воно за ініціативою
державних експертів або за пропозицією Служби безпеки України
приймається колегіально та ухвалюється простою більшістю голосів. При
цьому кожен експерт має право викласти свою думку.
Інформація вважається державною таємницею з часу опублікування
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена
ця інформація, чи зміни до нього у порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 11. Рішення державного експерта з питань таємниць
У рішенні державного експерта з питань таємниць про віднесення
інформації до державної таємниці зазначаються: {Абзац перший частини
першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (243217) від 06.07.2010}
інформація, яка має становити державну таємницю, та її відповідність
категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 цього Закону та статтею 6
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Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17); {Абзац
другий частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
підстави для віднесення інформації до державної таємниці та
обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення;
ступінь секретності зазначеної інформації;
обсяг фінансування заходів, необхідних для охорони такої інформації;
державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство,
установа, організація чи громадянин, який вніс пропозицію про віднесення
цієї інформації до державної таємниці, та державний орган (органи), якому
надається право визначати коло суб'єктів, які матимуть доступ до цієї
інформації;
строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до
державної таємниці.
Рішення про віднесення інформації до державної таємниці,
продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення
інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації,
скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до
державної таємниці приймаються державним експертом з питань таємниць
протягом одного місяця з часу надходження звернення державного органу,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи
громадянина. Такі рішення підлягають реєстрації Службою безпеки
України та є підставою для формування Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, і внесення змін до зазначеного Зводу, до галузевих або
відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну
таємницю. Порядок реєстрації рішень державних експертів з питань
таємниць визначається Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 11 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
{Частину третю статті 11 виключено на підставі Закону № 2432-VI
(2432-17) від 06.07.2010}
{Частину четверту статті 11 виключено на підставі Закону № 2432VI (2432-17) від 06.07.2010}
{Частину п'яту статті 11 виключено на підставі Закону № 2432-VI
(2432-17) від 06.07.2010}
Стаття 12. Звід відомостей, що становлять державну таємницю
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, формує Служба
безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань
таємниць. Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту
опублікування в офіційних виданнях України.
{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
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Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю,
вносяться не пізніше трьох місяців з дня одержання Службою безпеки
України відповідного рішення державного експерта з питань таємниць.
{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Зразки форм рішень державних експертів з питань таємниць, порядок
та механізм формування Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю, і його опублікування визначаються Кабінетом Міністрів
України.
{Частина третій статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
На підставі та в межах Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю, з метою конкретизації та систематизації даних про секретну
інформацію державні органи створюють галузеві або відомчі розгорнуті
переліки відомостей, що становлять державну таємницю, а також можуть
створювати міжгалузеві або міжвідомчі розгорнуті переліки відомостей, що
становлять державну таємницю. Підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності, що провадять діяльність, пов'язану із
державною таємницею, за ініціативою та погодженням із замовником робіт,
пов'язаних з державною таємницею, можуть створювати власні розгорнуті
переліки відомостей, що становлять державну таємницю. Такі переліки
погоджуються із Службою безпеки України, затверджуються державними
експертами з питань таємниць та реєструються у Службі безпеки України.
Розгорнуті переліки відомостей, що становлять державну таємницю,
не можуть суперечити Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю.
У разі включення до Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю, або до розгорнутих переліків цих відомостей інформації, яка не
відповідає категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 цього Закону, або
порушення встановленого порядку віднесення інформації до державної
таємниці заінтересовані громадяни та юридичні особи мають право
оскаржити відповідні рішення до суду. З метою недопущення розголошення
державної таємниці судовий розгляд скарг може проводитися в закритих
засіданнях відповідно до закону.
Стаття 13. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної
таємниці
Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до
державної таємниці, встановлюється державним експертом з питань
таємниць з урахуванням ступеня секретності інформації, критерії
визначення якого встановлюються Службою безпеки України, та інших
обставин. Він не може перевищувати для інформації із ступенем
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секретності "особливої важливості" – 30 років, для інформації "цілком
таємно" – 10 років, для інформації "таємно" – 5 років.
Після закінчення передбаченого частиною першою цієї статті строку
дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці державний
експерт з питань таємниць приймає рішення про скасування рішення про
віднесення її до державної таємниці або приймає рішення про продовження
строку дії зазначеного рішення в межах строків, встановлених частиною
першою цієї статті.
{Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Президент України з власної ініціативи або на підставі пропозицій
державних експертів з питань таємниць чи за зверненням державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій чи громадян може встановлювати більш тривалі строки дії
рішень про віднесення інформації до державної таємниці, ніж строки,
передбачені частиною першою цієї статті.
Установлення строку дії рішення про віднесення інформації до
державної таємниці, прийняття рішення про його продовження
здійснюються з дотриманням вимог статті 6 Закону України "Про доступ до
публічної інформації" (2939-17).
{Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом №
1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Стаття 14. Зміна ступеня секретності інформації та скасування
рішення про віднесення її до державної таємниці
Підвищення або зниження ступеня секретності інформації та
скасування рішення про віднесення її до державної таємниці здійснюються
на підставі рішення державного експерта з питань таємниць або на підставі
рішення суду у випадках, передбачених статтею 12 цього Закону, та
оформляються Службою безпеки України шляхом внесення відповідних
змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Інформація вважається державною таємницею з більш високим чи
нижчим ступенем секретності або такою, що не становить державної
таємниці, з часу опублікування відповідних змін до Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю.
Розділ III
ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ ТА РОЗСЕКРЕЧУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ
НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ
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Стаття 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв
інформації
Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом
надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
(розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю),
відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію
інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює
документ, виріб або інший матеріальний носій інформації. Засекречування
документів здійснюється лише в частині відомостей, що становлять
державну таємницю. У разі подання запиту на документ, частина якого
засекречена, доступ до такого документа забезпечується в частині, що не
засекречена.
{Частина перша статті 15 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010; зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII (1170-18) від
27.03.2014}
Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації
повинен відповідати ступеню секретності інформації, яка у ньому
міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю,
- "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного
матеріального носія секретної інформації складаються із:
грифа секретності;
номера примірника;
статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на
підставі якої здійснюється засекречення;
найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності.
{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
Якщо реквізити, зазначені у частині другій цієї статті, неможливо
нанести безпосередньо на матеріальний носій секретної інформації, вони
мають бути зазначені у супровідних документах.
Забороняється надавати грифи секретності, передбачені цим Законом,
матеріальним носіям іншої таємної інформації, яка не становить державної
таємниці, або конфіденційної інформації.
Перелік посад, перебування на яких дає посадовим особам право
надавати матеріальним носіям секретної інформації грифи секретності,
затверджується керівником державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації, що провадить
діяльність, пов'язану з державною таємницею.
{Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Ступені секретності науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
проектних робіт, які виконуються в інтересах забезпечення національної
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безпеки та оборони держави, встановлюються шляхом винесення
відповідного висновку державним експертом з питань таємниць, який
виконує свої функції у сфері діяльності замовника, разом з підрядником.
{Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Після закінчення встановлених строків засекречування матеріальних
носіїв інформації та у разі підвищення чи зниження визначеного державним
експертом з питань таємниць ступеня секретності такої інформації або
скасування рішення про віднесення її до державної таємниці керівники
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, у яких здійснювалося засекречування матеріальних
носіїв інформації, або керівники державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх
правонаступниками, чи керівники вищого рівня зобов'язані протягом шести
місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування цих
матеріальних носіїв секретної інформації та письмово повідомити про це
керівників державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, яким були передані такі матеріальні
носії секретної інформації.
Стаття 16. Строк засекречування матеріальних носіїв інформації
Строк засекречування матеріальних носіїв інформації має відповідати
строку дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці,
встановленого рішенням державного експерта з питань таємниць.
Перебіг строку засекречування матеріальних носіїв інформації
починається з часу надання їм грифа секретності.
Стаття 17. Оскарження рішення щодо засекречування матеріальних
носіїв інформації
Громадяни та юридичні особи мають право внести посадовим особам,
які надали гриф секретності матеріальному носію секретної інформації,
обов'язкову для розгляду мотивовану пропозицію про розсекречування
цього носія інформації. Зазначені посадові особи повинні протягом одного
місяця дати громадянину чи юридичній особі письмову відповідь з цього
приводу.
Рішення про засекречування матеріального носія інформації може
бути оскаржено громадянином чи юридичною особою в порядку
підлеглості вищому органу або посадовій особі чи до суду. У разі
незадоволення скарги, поданої в порядку підлеглості, громадянин або
юридична особа мають право оскаржити рішення вищого органу або
посадової особи до суду.
Розділ IV
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ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 18. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони
державної таємниці
З метою охорони державної таємниці впроваджуються:
єдині вимоги до виготовлення, користування, збереження, передачі,
транспортування та обліку матеріальних носіїв секретної інформації;
дозвільний порядок провадження державними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
обмеження оприлюднення, передачі іншій державі або поширення
іншим шляхом секретної інформації;
обмеження щодо перебування та діяльності в Україні іноземців, осіб
без громадянства та іноземних юридичних осіб, їх доступу до державної
таємниці, а також розташування і переміщення об'єктів і технічних засобів,
що їм належать;
особливості здійснення державними органами їх функцій щодо
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею;
режим секретності державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять
діяльність, пов'язану з державною таємницею;
спеціальний порядок допуску та доступу громадян до державної
таємниці;
технічний та криптографічний захисти секретної інформації.
Стаття 19. Єдині вимоги до матеріальних носіїв секретної інформації
Єдині вимоги до виготовлення, обліку, користування, зберігання,
схоронності, передачі та транспортування матеріальних носіїв секретної
інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, та режим секретності
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації мають право провадити діяльність, пов'язану з
державною таємницею, після надання їм Службою безпеки України
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею.
Надання дозволу здійснюється на підставі заявок державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та
результатів спеціальної експертизи щодо наявності умов для провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею. З метою визначення
наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, Служба безпеки України може створювати спеціальні експертні
203

комісії, до складу яких включати фахівців державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за
погодженням з їх керівниками. Результати спеціальної експертизи щодо
наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, оформляються відповідним актом.
Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
надається державним органам, органам місцевого самоврядування,
підприємствам, установам, організаціям за результатами спеціальної
експертизи за умови, що вони:
відповідно до компетенції, державних завдань, програм, замовлень,
договорів (контрактів) беруть участь у діяльності, пов'язаній з державною
таємницею;
мають приміщення для проведення робіт, пов'язаних з державною
таємницею, сховища для зберігання засекречених документів та інших
матеріальних носіїв секретної інформації, що відповідають вимогам щодо
забезпечення секретності зазначених робіт, виключають можливість
доступу до них сторонніх осіб, гарантують збереження носіїв секретної
інформації;
додержуються передбачених законодавством
вимог режиму
секретності робіт та інших заходів, пов'язаних з використанням секретної
інформації, порядку допуску осіб до державної таємниці, прийому
іноземних громадян, а також порядку здійснення технічного та
криптографічного захисту секретної інформації; {Абзац четвертий частини
третьої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (243217) від 06.07.2010}
мають режимно-секретний орган, якщо інше не передбачено цим
Законом.
Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність, пов'язану з
державною таємницею, мають бути обізнані з чинним законодавством про
державну таємницю.
Термін дії дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, встановлюється Службою безпеки України і не може
перевищувати 5 років. Його тривалість залежить від обсягу робіт
(діяльності), що здійснюються державним органом, органом місцевого
самоврядування, підприємством, установою, організацією, ступеня
секретності та обсягу пов'язаних з цими роботами (діяльністю) відомостей,
що становлять державну таємницю, а також категорії режиму секретності.
{Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
не надається, якщо відсутні умови для провадження такої діяльності,
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передбачені цією статтею, а також якщо керівник підприємства, установи,
організації не є громадянином України або не має допуску до державної
таємниці.
{Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2432-VI
(2432-17) від 06.07.2010}
Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
може бути скасований або його дія може бути зупинена Службою безпеки
України на підставі акта проведеної нею перевірки, висновки якого містять
дані про недодержання державним органом, органом місцевого
самоврядування,
підприємством,
установою,
організацією
умов,
передбачених цією статтею.
{Частина сьома статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Державним
органам,
органам
місцевого
самоврядування,
підприємствам, установам, організаціям, що провадять діяльність,
пов'язану з державною таємницею, за результатами спеціальної експертизи
надаються відповідні категорії режиму секретності (перша, друга або
третя), що зазначаються Службою безпеки України у дозволах на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
{Частина восьма статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації, яким надано зазначений у цій статті дозвіл,
набувають права на доступ до конкретної секретної інформації згідно з
рішенням державних органів, уповноважених державним експертом з
питань таємниць приймати такі рішення. За погодженням з цими органами
здійснюється передача секретної інформації або її матеріальних носіїв
державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам і організаціям, які мають дозвіл на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею.
Порядок надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії або
скасування дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, форма акта спеціальної експертизи щодо наявності умов для
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, форма
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та
категорії режиму секретності встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
{Частина десята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній
безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)
введення правового режиму воєнного стану надання спеціального дозволу
205

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, органам
військового управління, військовим частинам, установам і організаціям
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних
органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби
транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України,
що
відмобілізовуються,
доукомплектовуються,
заново
формуються, здійснюється у десятиденний термін.
{Статтю 20 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом №
1169-VII (1169-18) від 27.03.2014}
Стаття 21. Режимно-секретні органи
В державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність,
пов'язану з державною таємницею, з метою розроблення та здійснення
заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх
додержанням створюються на правах окремих структурних підрозділів
режимно-секретні органи (далі – РСО), які підпорядковуються
безпосередньо керівнику державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації.
{Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Створення, реорганізація чи ліквідація РСО здійснюються за
погодженням із Службою безпеки України. У своїй роботі РСО взаємодіють
з органами Служби безпеки України.
До складу режимно-секретного органу входять підрозділи режиму,
секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують
охорону державної таємниці, залежно від специфіки діяльності державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації.
{Частина третя статті 21 в редакції Законів № 1169-VII (1169-18)
від 27.03.2014, № 374-VIII (374-19) від 12.05.2015}
В державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях із значним обсягом робіт,
пов'язаних з державною таємницею, вводиться посада заступника керівника
з питань режиму, на якого покладаються обов'язки та права керівника РСО.
В державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях з незначним обсягом робіт,
пов'язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено
створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи
щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто їх
керівниками або спеціально призначеним наказом керівника працівником
після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На
них поширюються обов'язки та права працівників РСО.
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Призначення осіб на посади заступників керівників з питань режиму,
начальників РСО та їх заступників, а також видання наказу про покладення
на окремого працівника обов'язків щодо забезпечення режиму секретності
здійснюється за погодженням з органами Служби безпеки України та РСО
вищестоящих державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій.
РСО комплектуються спеціалістами, яким надано допуск до державної
таємниці із ступенем секретності "цілком таємно", якщо характер
виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем
секретності "особливої важливості". Якщо державний орган, орган
місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не
провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені
секретності "цілком таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу,
підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким
надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно".
{Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Основними завданнями РСО є:
а) недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до
секретної інформації;
б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними
підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій заходів, що забезпечують охорону
державної таємниці;
в) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат
матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією
іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями,
особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску
та доступу до неї;
г) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в
процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації;
д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час
виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час
здійснення зовнішніх відносин;
е) організація та ведення секретного діловодства; {Пункт "е" частини
восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (243217) від 06.07.2010}
є) здійснення контролю за станом режиму секретності в державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
і організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах.
РСО мають право:
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а) вимагати від усіх працівників державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації, а також
відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо
забезпечення охорони державної таємниці;
б) брати участь у розгляді проектів штатних розписів державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації та підвідомчих їм установ, підприємств у частині, що стосується
РСО, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників цих
органів;
в) брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують
роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій
щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації
за роботу в умовах режимних обмежень;
г) залучати спеціалістів державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації до здійснення
заходів щодо охорони державної таємниці;
д) здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту
державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, а також у підвідомчих їм установах та
підприємствах, давати відповідні рекомендації;
е) здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих
місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту
спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецчемоданів, спецпапок
тощо), наявності документів, виробів та інших матеріальних носіїв
секретної інформації;
є) порушувати перед керівником державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації питання про
призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму
секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до
відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо
обов'язкових для виконання вказівок керівникам підрозділів державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації та підвідомчих їм установ, підприємств з питань забезпечення
режиму секретності;
ж) брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому
порядку вимагати від працівників державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації письмових пояснень
щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати
матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму
секретності;
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з) вносити пропозиції керівникові державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про
припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, в структурних
підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму
секретності; опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або
зберігаються матеріальні носії секретної інформації;
и) одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск
до державної таємниці, анкетні дані;
і) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку
поштово-телеграфне листування з іншими державними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та
їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;
ї) мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи
установленої форми.
Передача функцій РСО будь-яким іншим підрозділам державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації не допускається.
Стаття 22. Допуск громадян до державної таємниці
Залежно від ступеня секретності інформації встановлюються такі
форми допуску до державної таємниці:
форма 1 – для роботи з секретною інформацією, що має ступені
секретності "особливої важливості", "цілком таємно" та "таємно";
форма 2 – для роботи з секретною інформацією, що має ступені
секретності "цілком таємно" та "таємно";
форма 3 – для роботи з секретною інформацією, що має ступінь
секретності "таємно",
а також такі терміни дії допусків:
для форми 1-5 років;
для форми 2-7 років; {Абзац сьомий частини першої статті 22 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
для форми 3-10 років. {Абзац восьмий частини першої статті 22 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам
України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї
службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або
навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх
перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається
Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 22 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
В окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Службою
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безпеки України громадянам України віком від 16 років може надаватися
допуск до державної таємниці із ступенями секретності "цілком таємно" та
"таємно", а віком від 17 років – також до державної таємниці із ступенем
секретності "особливої важливості".
Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної
таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять
службу або навчаються громадяни, оформляються документи, які
надсилаються до органів Служби безпеки України. Перелік та форми таких
документів, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів
України.
{Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законами № 293-VI (293-17) від 21.05.2008, № 2592-VI (2592-17) від
07.10.2010; в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Допуск до державної таємниці під час застосування до боржника
судових процедур банкрутства у встановленому законодавством порядку
надається органами Служби безпеки України арбітражному керуючому
(розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) після проведення
його перевірки за поданням державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації, до сфери управління
якого (якої) належить боржник або який (яка) є замовником робіт,
пов’язаних з державною таємницею. {Статтю 22 доповнено новою
частиною згідно із Законом № 4212-VI (4212-17) від 22.12.2011}
Якщо потреба громадянина у відомостях, що становлять державну
таємницю, не пов'язана з місцем роботи, служби або навчання, документи
про надання допуску до державної таємниці можуть оформлятися за місцем
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
{Частина статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2978VI (2978-17) від 03.02.2011
Надання допуску передбачає:
визначення необхідності роботи громадянина із секретною
інформацією;
перевірку громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці;
взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо
збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;
одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені
законом обмеження прав у зв'язку з його допуском до державної таємниці;
ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення
законодавства про державну таємницю.
{Частину статті 22 виключено на підставі Закону № 2432-VI (243217) від 06.07.2010}
Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці
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Допуск до державної таємниці не надається у разі:
1) відсутності у громадянина обґрунтованої необхідності в роботі із
секретною інформацією;
2) сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної
організації чи їх представників, а також окремих іноземців чи осіб без
громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України,
або участі громадянина в діяльності політичних партій та громадських
організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встановленому законом;
3) відмови громадянина взяти на себе письмове зобов'язання щодо
збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, а також за
відсутності його письмової згоди на передбачені законом обмеження прав у
зв'язку з допуском до державної таємниці;
4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі
злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку; {Пункт 4
частини першої статті 23 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
5) наявності у громадянина психічних розладів, які можуть завдати
шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого
Міністерством охорони здоров'я України і Службою безпеки України.
{Пункт 5 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
У наданні допуску до державної таємниці може бути відмовлено також
у разі:
1) повідомлення громадянином під час оформлення допуску
недостовірних відомостей про себе;
2) постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення
ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;
3) невиконання громадянином обов'язків щодо збереження державної
таємниці, яка йому довірена або довірялася раніше.
Громадянина, якому відмовлено у допуску до державної таємниці,
якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до
державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду
неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку
переведено на іншу роботу або службу, не пов'язану з державною
таємницею, чи звільнено.
{Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом №
2978-VI (2978-17) від 03.02.2011}
Стаття 24. Перевірка громадян у зв'язку з допуском їх додержавної
таємниці
Перевірка громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці
здійснюється органами Служби безпеки України у строк до одного місяця у
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порядку, встановленому цим Законом і Законом України "Про оперативнорозшукову діяльність" ( 2135-12 ).
{Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2978-VI (2978-17) від 03.02.2011; в редакції Закону № 1169-VII (1169-18) від
27.03.2014}
У ході перевірки органами Служби безпеки України з'ясовуються
наявність чи відсутність обставин, передбачених пунктами 2 і 4 частини
першої та частиною другою статті 23 цього Закону. За результатами
перевірки органи Служби безпеки України надсилають протягом п'яти
робочих днів з дня її закінчення до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з
приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення
про надання або відмову в наданні такого допуску.
{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Наявність чи відсутність обставин, передбачених пунктами 1, 3 і 5
частини першої статті 23 цього Закону, з'ясовується державним органом,
органом
місцевого
самоврядування,
підприємством,
установою,
організацією, що оформляє документи на допуск.
{Частина третя статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2978-VI (2978-17) від 03.02.2011}
Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову в наданні
громадянам допуску до державної таємниці мають містити посилання на
відповідні положення статті 23 цього Закону. Відмова не виключає
повторного
звернення
державних
органів,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій з цього приводу в разі
зміни обставин, за яких у наданні допуску до державної таємниці було
відмовлено.
{Частина четверта статті 24 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17)
від 06.07.2010}
У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній
безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)
введення правового режиму воєнного стану допуск до державної таємниці
громадянам України, які призиваються на військову службу, а також
військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення,
Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, які переміщуються на посади,
зайняття яких передбачає наявність допуску до державної таємниці,
надається у десятиденний термін. Порядок проведення перевірки громадян
у зв’язку з їх допуском до державної таємниці визначається Кабінетом
Міністрів України.
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{Статтю 24 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1169VII (1169-18) від 27.03.2014}
Стаття 25. Оскарження громадянином відмови у наданні допуску до
державної таємниці
Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство,
установа, організація зобов'язані у п'ятиденний строк з дня надходження
повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у наданні
громадянину допуску до державної таємниці письмово повідомити такого
громадянина про причини і підстави відмови.
Громадянин має право оскаржити рішення про відмову у наданні
допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законом.
{Текст статті 25 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці,
підвищення або зниження його форми та скасування {Назва статті 26 в
редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
Переоформлення громадянам допуску до державної таємниці
здійснюється:
у разі закінчення терміну дії допуску до державної таємниці за
необхідності подальшої роботи з секретною інформацією;
у разі необхідності підвищення чи зниження громадянину форми
допуску для роботи із секретною інформацією вищого чи нижчого ступеня
секретності; {Абзац третій частини першої статті 26 в редакції Закону №
2432-VI (2432-17) від 06.07.2010}
у разі необхідності проведення додаткової перевірки, пов'язаної з
можливим виникненням обставин, передбачених пунктами 2 і 4 частини
першої та частиною другою статті 23 цього Закону.
Скасування раніше наданого допуску до державної таємниці
здійснюється органами Служби безпеки України у разі виникнення або
виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або після
припинення громадянином діяльності, у зв'язку з якою йому було надано
допуск, втрати ним громадянства або визнання його недієздатним на
підставі інформації, здобутої органами Служби безпеки України або
отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій.
{Частина друга статті 26 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
На прохання громадянина його допуск до державної таємниці
скасовується протягом трьох днів з часу звернення з приводу скасування
допуску.
Повідомлення про скасування громадянину допуску до державної
таємниці з посиланням на відповідні положення статті 23 цього Закону
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орган Служби безпеки України надсилає до державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий
громадянин провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею.
Громадянин має право оскаржити скасування йому допуску до державної
таємниці в порядку, встановленому законом.
{Частина четверта статті 26 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17)
від 06.07.2010}
Громадянина, якому скасовано допуск до державної таємниці, якщо
виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної
таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе,
може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу
роботу або службу, не пов'язану з державною таємницею, чи звільнено.
Порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску
до державної таємниці встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Доступ громадян до державної таємниці
Доступ до державної таємниці надається дієздатним громадянам
України, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його
за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-дослідної
діяльності або навчання.
Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації
(категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв приймають
керівники державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, у яких виконуються роботи, пов'язані з
державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної
інформації.
{Частина друга статті 27 в редакції Закону № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
Керівники державних органів, за винятком осіб, передбачених
частиною шостою цієї статті, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій доступ до державної таємниці у сфері,
що стосується діяльності державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації, отримують за
посадою після надання їм допуску до державної таємниці за відповідною
формою.
{Статтю 27 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2432-VI
(2432-17) від 06.07.2010}
Порядок надання доступу до державної таємниці особам, залученим
до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами
правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять
оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність,
визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою
безпеки України. У Службі безпеки України такий порядок надання
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доступу до державної таємниці визначається Головою Служби безпеки
України.
{Статтю 27 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2432-VI
(2432-17) від 06.07.2010}
Відмова надати громадянинові України доступ до конкретної
секретної інформації та її матеріальних носіїв можлива лише у разі
відсутності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та може
бути оскаржена в порядку, встановленому частиною другою статті 25 цього
Закону.
Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єрміністрові України та іншим членам Кабінету Міністрів України, Голові
Верховного Суду України, Голові Конституційного Суду України,
Генеральному прокурору, Голові Служби безпеки України, Голові та іншим
членам Рахункової палати, народним депутатам України доступ до
державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після
взяття ними письмового зобов'язання щодо збереження державної
таємниці.
{Частина статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами №
1519-IV (1519-15) від 19.02.2004, № 293-VI (293-17) від 21.05.2008, № 576VIII (576-19) від 02.07.2015, № 1798-VIII (1798-19) від 21.12.2016}
Іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці
(621/2006) надається у виняткових випадках на підставі міжнародних
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, або письмового розпорядження Президента України з
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на
підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.
Стаття 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної
таємниці
Громадянин, якому надано допуск до державної таємниці,
зобов'язаний:
не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці,
яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових
обов'язків;
не брати участі в діяльності політичних партій та громадських
організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом;
не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх
представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у
провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки
України;
виконувати вимоги режиму секретності;
повідомляти посадових осіб, які надали йому доступ до державної
таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин,
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передбачених статтею 23 цього Закону, або інших обставин, що
перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці, а також
повідомляти у письмовій формі про свій виїзд з України; {Абзац шостий
статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI (2432-17) від
06.07.2010}
додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.
Стаття 29. Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до
державної таємниці
Громадянин, якому було надано допуск та доступ до державної
таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був
обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце
проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної
інформації, але не більш як на п'ять років з часу припинення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею.
Не обмежується виїзд у держави, з якими Україна має міжнародні
договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
На громадянина також поширюються обмеження свободи
інформаційної діяльності, що випливають з цього Закону.
Стаття 30. Компенсація громадянам у зв'язку з виконанням робіт, які
передбачають доступ до державної таємниці
У разі коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин
постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому
повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних
обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 31. Обмеження на оприлюднення секретної інформації
Під час підготовки матеріалів для опублікування, поширення у пресі
та інших засобах масової інформації або переміщення їх через державний
кордон державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та громадяни з метою охорони секретної інформації
зобов'язані керуватися законами України "Про інформацію" (2657-12) та
"Про доступ до публічної інформації" (2939-17), цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами про державну таємницю.
{Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Контроль за додержанням законодавства про державну таємницю з
метою запобігання її поширенню у пресі та інших засобах масової
інформації здійснює центральний орган виконавчої влади з питань
інформаційної політики.
Стаття 32. Обмеження щодо передачі державної таємниці іноземній
державі чи міжнародній організації
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Секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до
державної таємниці та матеріальні носії такої інформації до їх
розсекречування можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній
організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого
розпорядження Президента України з урахуванням необхідності
забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради
національної безпеки і оборони України.
Стаття 33. Обмеження, пов'язані з державною таємницею, щодо
перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та
іноземних юридичних осіб, а також розташування та переміщення об'єктів і
технічних засобів, що їм належать
Обмеження, пов'язані з державною таємницею, щодо перебування і
діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних
юридичних осіб, а також розташування та переміщення об'єктів і технічних
засобів, що їм належать, визначаються відповідним законодавством.
Стаття 34. Особливості здійснення державними органами їх функцій
щодо державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею.
Державні органи, в тому числі правоохоронні, державного фінансового
контролю та суди, з метою охорони державної таємниці мають за
погодженням із Службою безпеки України встановлювати порядок
здійснення своїх функцій щодо державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять
діяльність, пов'язану з державною таємницею.
{Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5463-VI (5463-17) від 16.10.2012}
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації, що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею, вправі відмовити у виконанні запиту щодо надання секретної
інформації чи інших подібних вимог зазначеним у частині першій цієї
статті державним органам, якщо останні не встановили такого порядку або
не додержуються його.
Про мотиви такої відмови одночасно повідомляється Служба безпеки
України, яка протягом місяця зобов'язана прийняти рішення про її
обґрунтованість.
Стаття 35. Технічний та криптографічний захисти секретної
інформації
Технічний та криптографічний захисти секретної інформації
здійснюються в порядку, встановленому Президентом України.
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Стаття 36. Оперативно-розшукові заходи щодо охорони державної
таємниці
Оперативно-розшукові заходи щодо охорони державної таємниці
здійснюються відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" (2135-12).
Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
Стаття 37. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці
Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій зобов'язані здійснювати постійний
контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації, що розміщують замовлення у підрядників,
зобов'язані контролювати стан охорони державної таємниці, яка була
передана підрядникам у зв'язку з виконанням замовлення.
Державні органи, яким рішенням державного експерта з питань
таємниць було надано право вирішувати питання про доступ державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій до конкретної секретної інформації, зобов'язані контролювати
стан охорони державної таємниці в усіх державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які
виконують роботи, пов'язані з відповідною державною таємницею, або
зберігають матеріальні носії зазначеної секретної інформації.
Контроль за додержанням законодавства про державну таємницю в
системі Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону
України "Про Службу безпеки України" (2229-12).
Служба безпеки України має право контролювати стан охорони
державної таємниці в усіх державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, а також у
зв'язку з виконанням цих повноважень одержувати безоплатно від них
інформацію з питань забезпечення охорони державної таємниці. Висновки
Служби безпеки України, викладені в актах офіційних перевірок за
результатами контролю стану охорони державної таємниці, є обов'язковими
для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій
незалежно від їх форм власності.
Стаття 38. Нагляд за додержанням законодавства про державну
таємницю
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Нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю
здійснюється у порядку, визначеному законом.
Допуск та доступ посадових осіб, які здійснюють нагляд, до
відомостей, що становлять державну таємницю, проводяться відповідно до
цього Закону.
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства про
державну таємницю
Посадові особи та громадяни, винні у:
розголошенні державної таємниці;
втраті документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
недодержанні встановленого законодавством порядку передачі
державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;
засекречуванні інформації, зазначеної у частинах третій і четвертій
статті 8 цього Закону;
навмисному невіднесенні до державної таємниці інформації,
розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки
України, а також необґрунтованому заниженні ступеня секретності або
необґрунтованому розсекречуванні секретної інформації;
безпідставному засекречуванні інформації, у тому числі з порушенням
вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17);
{Абзац сьомий статті 39 в редакції Закону № 1170-VII (1170-18) від
27.03.2014}
наданні грифа секретності матеріальним носіям інформації, яка не
становить державної таємниці, або ненаданні грифа секретності
матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, а
також безпідставному скасуванні чи зниженні грифа секретності
матеріальних носіїв секретної інформації; {Абзац восьмий статті 39 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
порушенні встановленого законодавством порядку надання допуску та
доступу до державної таємниці;
порушенні встановленого законодавством режиму секретності та
невиконанні обов'язків щодо збереження державної таємниці;
невжитті заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та
незабезпеченні контролю за охороною державної таємниці;
провадженні діяльності, пов'язаної з державною таємницею, без
одержання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження
такої діяльності, а також розміщенні державних замовлень на виконання
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робіт, доведенні мобілізаційних завдань, пов'язаних з державною
таємницею, в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
недодержанні вимог законодавства щодо забезпечення охорони
державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва,
прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без
громадянства і проведення роботи з ними;
невиконанні норм і вимог технічного захисту секретної інформації,
внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї
інформації або просочення її технічними каналами, –
несуть
дисциплінарну,
адміністративну
та
кримінальну
відповідальність згідно із законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про захист інформації в автоматизованих системах"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 26, ст.347 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про захист інформації в
автоматизованих системах" (80/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 31, ст. 286), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
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Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах (далі – система).
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
блокування інформації в системі – дії, внаслідок яких
унеможливлюється доступ до інформації в системі;
виток інформації – результат дій, внаслідок яких інформація в системі
стає відомою чи доступною фізичним та/або юридичним особам, що не
мають права доступу до неї;
власник інформації – фізична або юридична особа, якій належить
право власності на інформацію;
власник системи – фізична або юридична особа, якій належить право
власності на систему;
доступ до інформації в системі – отримання користувачем можливості
обробляти інформацію в системі;
захист інформації в системі – діяльність, спрямована на запобігання
несанкціонованим діям щодо інформації в системі;
знищення інформації в системі – дії, внаслідок яких інформація в
системі зникає;
інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна
система, в якій реалізується технологія обробки інформації з
використанням технічних і програмних засобів;
інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних
та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як
єдине ціле;
комплексна система захисту інформації – взаємопов'язана сукупність
організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту
інформації;
користувач інформації в системі (далі – користувач) – фізична або
юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала
право доступу до інформації в системі;
криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних
(ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації,
підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;
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несанкціоновані дії щодо інформації в системі – дії, що провадяться з
порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно
до законодавства;
обробка інформації в системі – виконання однієї або кількох операцій,
зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування,
зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які
здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів;
порушення цілісності інформації в системі – несанкціоновані дії щодо
інформації в системі, внаслідок яких змінюється її вміст;
порядок доступу до інформації в системі – умови отримання
користувачем можливості обробляти інформацію в системі та правила
обробки цієї інформації;
телекомунікаційна система – сукупність технічних і програмних
засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання,
випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків,
рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;
технічний захист інформації – вид захисту інформації, спрямований
на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або
програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та
блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до
інформації.
Стаття 2. Об'єкти захисту в системі
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та
програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
Стаття 3. Суб'єкти відносин
Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є:
власники інформації;
власники системи;
користувачі;
уповноважений орган у сфері захисту інформації в системах.
На підставі укладеного договору або за дорученням власник
інформації може надати право розпоряджатися інформацією іншій фізичній
або юридичній особі – розпоряднику інформації.
На підставі укладеного договору або за дорученням власник системи
може надати право розпоряджатися системою іншій фізичній або
юридичній особі – розпоряднику системи.
Стаття 4. Доступ до інформації в системі
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх
повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником
інформації.
Порядок доступу до інформації, яка є власністю держави, або
інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена
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законом, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації
визначаються законодавством.
У випадках, передбачених законом, доступ до інформації в системі
може здійснюватися без дозволу її власника в порядку, встановленому
законом.
Стаття 5. Відносини між власником інформації та власником системи
Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та
на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із власником
інформації, якщо інше не передбачено законом.
Власник системи на вимогу власника інформації надає відомості щодо
захисту інформації в системі.
Стаття 6. Відносини між власником системи та користувачем
Власник системи надає користувачеві відомості про правила і режим
роботи системи та забезпечує йому доступ до інформації в системі
відповідно до визначеного порядку доступу.
Стаття 7. Відносини між власниками систем
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з
іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на умовах,
що визначаються договором, який укладається між власниками систем,
якщо інше не встановлено законодавством.
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з
іншої системи, повідомляє власника зазначеної системи про виявлені факти
несанкціонованих дій щодо інформації в системі.
Стаття 8. Умови обробки інформації в системі
Умови обробки інформації в системі визначаються власником системи
відповідно до договору з власником інформації, якщо інше не передбачено
законодавством.
Інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна
оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту
інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності
здійснюється за результатами державної експертизи в порядку,
встановленому законодавством.
Для створення комплексної системи захисту інформації, яка є
власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо
захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту
інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний
висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або
криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та
проведення державної експертизи цих засобів здійснюються в порядку,
встановленому законодавством.
Стаття 9. Забезпечення захисту інформації в системі
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Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі
покладається на власника системи.
Власник системи, в якій обробляється інформація, яка є власністю
держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, утворює службу захисту інформації або призначає
осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформації та контролю за
ним.
Про спроби та/або факти несанкціонованих дій у системі щодо
інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, власник системи
повідомляє уповноважений орган у сфері захисту інформації.
Стаття 10. Повноваження державних органів у сфері захисту
інформації в системах
Вимоги до забезпечення захисту інформації, яка є власністю держави,
або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Обов'язки уповноваженого органу у сфері захисту інформації в
системах виконує центральний орган виконавчої влади у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації.
Уповноважений орган у сфері захисту інформації в системах:
розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту
інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції;
визначає вимоги та порядок створення комплексної системи захисту
інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
організовує проведення державної експертизи комплексних систем
захисту інформації, експертизи та підтвердження відповідності засобів
технічного і криптографічного захисту інформації;
здійснює контроль за забезпеченням захисту інформації, яка є
власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо
захисту якої встановлена законом.
Державні органи в межах своїх повноважень за погодженням з
уповноваженим органом у сфері захисту інформації встановлюють
особливості захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.
Особливості захисту інформації в системах, які забезпечують
банківську діяльність, встановлюються Національним банком України.
Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про захист
інформації в системах
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в
системах, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 12. Міжнародні договори
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Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені
цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність із цим
Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України в
межах своїх повноважень протягом шести місяців з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом".

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних
Стаття 1. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою
персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і
свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте
життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.
Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка
здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих
засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці
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чи призначені до внесення
неавтоматизованих засобів.

до

картотеки,

із

застосуванням

{Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону № 383-VII від
03.07.2013}
{Частину четверту статті 1 виключено на підставі Закону № 383-VII від
03.07.2013}
Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих
персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек
персональних даних;
володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає
мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та
процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної
особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки,
висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок
про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта
персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційнотелекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом
проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така
система не створює можливостей для обробки персональних даних до
моменту проставлення відмітки;
{Абзац п'ятий статті 2 виключено на підставі Закону № 383-VII від
03.07.2013}
знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу
прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
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картотека – будь-які структуровані персональні дані, доступні за
визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані,
децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними
принципами;
обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані,
у тому числі третя особа;
персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій
володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці
дані від імені володільця;
суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої
обробляються;
третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних,
володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником
персональних даних здійснюється передача персональних даних.
{Абзац тринадцятий статті 2 в редакції Закону № 383-VII від 03.07.2013}
Стаття 3. Законодавство про захист персональних даних
Законодавство про захист персональних даних складають Конституція
України, цей Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти,
міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
Стаття 4. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними
227

1. Суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є:
суб'єкт персональних даних;
володілець персональних даних;
розпорядник персональних даних;
третя особа;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі
Уповноважений).

-

{Абзац сьомий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону №
5491-VI від 20.11.2012}
2. Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути
підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної
влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці, які
обробляють персональні дані відповідно до закону.
3. Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної
влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути
лише підприємство державної або комунальної форми власності, що
належить до сфери управління цього органу.
4. Володілець персональних даних може доручити обробку персональних
даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору,
укладеного в письмовій формі.
5. Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише
з метою і в обсязі, визначених у договорі.
Стаття 5. Об'єкти захисту
1. Об’єктами захисту є персональні дані.
2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації
про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною
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інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка
займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.
3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку,
встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім
відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції".
Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про
отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів,
державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6
Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є
персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.
Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних
1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах,
інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших
документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та
відповідати законодавству про захист персональних даних.
Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із
застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої
обробки.
У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка
є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець
персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних
на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не
передбачено законом.
2. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в
міру потреби, визначеної метою їх обробки.
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3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними,
адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.
{Абзац другий частини третьої статті 6 виключено на підставі Закону №
5491-VI від 20.11.2012}
4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я
документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.
5. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних
цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках,
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
6. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною
інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
{Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170VII від 27.03.2014}
7. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво
важливих інтересів суб'єкта персональних даних, обробляти персональні
дані без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.
8. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію
фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для
законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.
Подальша обробка персональних даних в історичних, статистичних чи
наукових цілях може здійснюватися за умови забезпечення їх належного
захисту.
{Частину дев'яту статті 6 виключено на підставі Закону № 383-VII від
03.07.2013}
10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується
Уповноваженим.
Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних
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1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне
походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в
політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального
покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя,
біометричних або генетичних даних.
2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка
персональних даних:
1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних
однозначної згоди на обробку таких даних;
2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у
сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням
відповідного захисту;
3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних
даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної
дієздатності суб'єкта персональних даних;
4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною
організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості,
політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до
закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних
членів цих об'єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у
зв'язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються
третій особі без згоди суб'єктів персональних даних;
5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;
6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу,
для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг,
функціонування електронної системи охорони здоров’я за умови, що такі
дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу
охорони здоров’я чи фізичною особою-підприємцем, яка одержала ліцензію
на провадження господарської діяльності з медичної практики, та її
працівниками, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту
персональних даних та на яких поширюється дія законодавства про
лікарську таємницю, працівниками центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій
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медичного обслуговування населення, на яких покладено обов’язки щодо
забезпечення захисту персональних даних;
7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи
контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється
державним органом в межах його повноважень, визначених законом;
8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних
даних.
Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична
особа, є невід'ємними і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних
даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання
(перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним
особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його
персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про
те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із
запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
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персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства
про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові
наслідки.
{Частину третю статті 8 виключено на підставі Закону № 383-VII від
03.07.2013}
Стаття 9. Повідомлення про обробку персональних даних
1. Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про
обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і
свобод суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з
дня початку такої обробки.
Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для
прав і свобод суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких
поширюється вимога щодо повідомлення, визначаються Уповноваженим.
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2. Повідомлення про обробку персональних даних подається за формою та
в порядку, визначеними Уповноваженим.
3.
Володілець
персональних
даних
зобов’язаний
повідомляти
Уповноваженого про кожну зміну відомостей, що підлягають
повідомленню, упродовж десяти робочих днів з дня настання такої зміни.
4. Інформація, що повідомляється відповідно до цієї статті, підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Уповноваженого в порядку,
визначеному Уповноваженим.
Стаття 10. Використання персональних даних
1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця
щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання
часткового або повного права обробки персональних даних іншим
суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються
за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
2. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі
створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється
розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до
персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з
такими даними.
3. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин,
пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише
відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці
працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з
виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім
випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення
ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків,
установлених законом.
4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть
використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові
якості.
Стаття 11. Підстави для обробки персональних даних
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1. Підставами для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю
персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його
повноважень;
3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт
персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних
даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на
вимогу суб’єкта персональних даних;
4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який
передбачений законом;
6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних
або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли
потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних
даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.
Стаття 12. Збирання персональних даних
1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що
передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої
права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким
передаються його персональні дані:
в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у
суб’єкта персональних даних;
в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору
персональних даних.
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{Частину третю статті 12 виключено на підставі Закону № 5491-VI від
20.11.2012}
{Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону № 5491-VI від
20.11.2012}
Стаття 13. Накопичення та зберігання персональних даних
1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та
систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або
внесення цих даних до бази персональних даних.
2. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх
цілісності та відповідного режиму доступу до них.
Стаття 14. Поширення персональних даних
1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей
про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних
або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених
законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.
3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних
забезпечує сторона, що поширює ці дані.
4. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити
заходів щодо забезпечення вимог цього Закону.
Стаття 15. Видалення або знищення персональних даних
1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому
відповідно до вимог закону.
2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
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1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта
персональних даних на обробку цих даних або законом;
2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та
володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним
посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення
персональних даних.
3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають
видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.
4. Персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативнорозшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом,
видаляються або знищуються відповідно до вимог закону.
Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних
1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається
умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю
персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у
володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом
України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, які отримує
Міністерство фінансів України від інших органів під час здійснення
повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в
частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних
виплат.
2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена
особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення
виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити.
3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо
доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю персональних
даних.
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4. У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи-заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може
перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома
особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні
персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави,
визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його
надходження, якщо інше не передбачено законом.
6. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких
відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з
персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1
частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом.
Стаття 17. Відстрочення або відмова у доступі до персональних даних
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1. Відстрочення доступу суб'єкта
персональних даних не допускається.

персональних

даних

до

своїх

2. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у
разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти
календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти
календарних днів.
Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка
подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого
рішення.
У повідомленні про відстрочення зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
2) дата відправлення повідомлення;
3) причина відстрочення;
4) строк, протягом якого буде задоволено запит.
3. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до
них заборонено згідно із законом.
У повідомленні про відмову зазначаються:
1) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
2) дата відправлення повідомлення;
3) причина відмови.
Стаття 18. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до
персональних даних
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1. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних
може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або суду.
2. Якщо запит зроблено суб'єктом персональних даних щодо даних про
себе, обов'язок доведення в суді законності відмови у доступі покладається
на володільця персональних даних, до якого подано запит.
Стаття 19. Оплата доступу до персональних даних
1. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється
безоплатно.
2. Доступ інших суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, до
персональних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб може
бути платним у разі додержання умов, визначених цим Законом. Оплаті
підлягає робота, пов'язана з обробкою персональних даних, а також робота
з консультування та організації доступу до відповідних даних.
3. Розмір плати за послуги з надання доступу до персональних даних
органами державної влади визначається Кабінетом Міністрів України.
4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають
право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних
відповідно до їх повноважень.
Стаття 20. Зміни і доповнення до персональних даних
1. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов'язані вносити
зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги
суб'єкта персональних даних.
2. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов’язані вносити
зміни до персональних даних також за зверненням інших суб’єктів
відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта
персональних даних чи відповідна зміна здійснюється згідно з приписом
Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату
Уповноваженого чи за рішенням суду, що набрало законної сили.
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3. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться
невідкладно з моменту встановлення невідповідності.
Стаття 21. Повідомлення про дії з персональними даними
1. Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних
даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних
даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено
законом.
2. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у
разі:
1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань
оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з
тероризмом;
2) виконання органами державної влади та органами
самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

місцевого

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи
наукових цілях;
4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини
другої статті 12 цього Закону.
3. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження
доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих
днів повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин,
пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.
Стаття 22. Контроль
персональних даних

за

додержанням

законодавства

про

захист

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних
у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи:
1) Уповноважений;
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2) суди.
Стаття 23. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини у сфері захисту персональних даних
1. Уповноважений має такі повноваження у сфері захисту персональних
даних:
1) отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних
осіб з питань захисту персональних даних та приймати рішення за
результатами їх розгляду;
2) проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та
безвиїзні, планові, позапланові перевірки володільців або розпорядників
персональних даних в порядку, визначеному Уповноваженим, із
забезпеченням відповідно до закону доступу до приміщень, де
здійснюється обробка персональних даних;
3) отримувати на свою вимогу та мати доступ до будь-якої інформації
(документів) володільців або розпорядників персональних даних, які
необхідні для здійснення контролю за забезпеченням захисту персональних
даних, у тому числі доступ до персональних даних, відповідних баз даних
чи картотек, інформації з обмеженим доступом;
4) затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних
даних у випадках, передбачених цим Законом;
5) за підсумками перевірки, розгляду звернення видавати обов’язкові для
виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень
законодавства про захист персональних даних, у тому числі щодо зміни,
видалення або знищення персональних даних, забезпечення доступу до
них, надання чи заборони їх надання третій особі, зупинення або
припинення обробки персональних даних;
6) надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про
захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних
осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або
розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або
відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних,
інших осіб;
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7) взаємодіяти із структурними підрозділами або відповідальними особами,
які відповідно до цього Закону організовують роботу, пов’язану із захистом
персональних даних при їх обробці; оприлюднювати інформацію про такі
структурні підрозділи та відповідальних осіб;
8) звертатися з пропозиціями до Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо прийняття або внесення
змін до нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних;
9) надавати за зверненням професійних, самоврядних та інших громадських
об’єднань чи юридичних осіб висновки щодо проектів кодексів поведінки у
сфері захисту персональних даних та змін до них;
10) складати протоколи про притягнення до адміністративної
відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених
законом;
11) інформувати про законодавство з питань захисту персональних даних,
проблеми його практичного застосування, права і обов’язки суб’єктів
відносин, пов’язаних із персональними даними;
12) здійснювати моніторинг нових практик, тенденцій та технологій
захисту персональних даних;
13) організовувати та забезпечувати взаємодію з іноземними суб’єктами
відносин, пов’язаних із персональними даними, у тому числі у зв’язку з
виконанням Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою
обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї, інших
міжнародних договорів України у сфері захисту персональних даних;
14) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту
персональних даних.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини включає до своєї
щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і
громадянина в Україні звіт про стан додержання законодавства у сфері
захисту персональних даних.
Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних
243

1. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані
забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від
незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до
персональних даних.
2. В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у
володільцях чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють
обробку персональних даних, яка підлягає повідомленню відповідно до
цього Закону, створюється (визначається) структурний підрозділ або
відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом
персональних даних при їх обробці.
Інформація про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу
повідомляється Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,
який забезпечує її оприлюднення.
3. Структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу,
пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці:
1) інформує та консультує володільця або розпорядника персональних
даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних;
2) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та
визначеними ним посадовими особами його секретаріату з питань
запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних
даних.
4. Фізичні особи-підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну
ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних
даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону.
Стаття 25. Обмеження дії цього Закону
1. Обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього Закону може здійснюватися у
випадках, передбачених законом, наскільки це необхідно у демократичному
суспільстві в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або
захисту прав і свобод суб’єктів персональних даних чи інших осіб.
2. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень
цього Закону, якщо така обробка здійснюється:
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1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб;
2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення
балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу
вираження поглядів.
3. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо отримання архівної
інформації репресивних органів.
Стаття 26. Фінансування робіт із захисту персональних даних
Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних
даних здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та
місцевих бюджетів, коштів суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними
даними.
Стаття 27. Застосування положень цього Закону
1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі,
можуть доповнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що
вони встановлюють вимоги щодо захисту персональних даних, що не
суперечать вимогам цього Закону.
2. Професійні, самоврядні та інші громадські об’єднання чи юридичні
особи можуть розробляти кодекси поведінки з метою забезпечення
ефективного захисту прав суб’єктів персональних даних, додержання
законодавства про захист персональних даних з урахуванням специфіки
обробки персональних даних у різних сферах. При розробленні такого
кодексу поведінки або внесенні змін до нього відповідне об’єднання чи
юридична особа може звернутися за висновком до Уповноваженого.
Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про захист
персональних даних
Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
Стаття 29. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних
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1. Співробітництво з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із
персональними даними, регулюється Конституцією України, цим Законом,
іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами
України.
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені законодавством України, то застосовуються правила
міжнародного договору України.
3. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних
із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення
відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках,
встановлених законом або міжнародним договором України.
Держави - учасниці Європейського економічного простору, а також
держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з
автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що
забезпечують належний рівень захисту персональних даних.
Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують
належний захист персональних даних.
Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою
вони були зібрані.
4. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин,
пов’язаних з персональними даними, також у разі:
1) надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку
передачу;
2) необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем
персональних даних та третьою особою – суб’єктом персональних даних на
користь суб’єкта персональних даних;
3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних
даних;
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4) необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та
забезпечення правової вимоги;
5) надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо
невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних.
Стаття 30. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ
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Про електронні документи та електронний
документообіг
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2599-IV (2599-15) від
31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.349 № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014,
ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014, ВВР, 2014, №
24, ст.885 № 675-VIII (675-19) від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410 }
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади
електронного документообігу та використання електронних документів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
адресат – фізична або юридична особа, якій адресується електронний
документ;
дані – інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення
електронними засобами;
посередник – фізична або юридична особа, яка в установленому
законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку),
зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення
власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів
електронного документообігу;
обов'язковий реквізит електронного документа – обов'язкові дані в
електронному документі, без яких він не може бути підставою для його
обліку і не матиме юридичної сили;
автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка
створила електронний документ;
суб'єкти електронного документообігу – автор, підписувач, адресат та
посередник, які набувають передбачених законом або договором прав і
обов'язків у процесі електронного документообігу.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі
створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення,
використання та знищення електронних документів.
Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний
документообіг
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Відносини,
пов'язані
з
електронним
документообігом
та
використанням електронних документів, регулюються Конституцією
України (254к/96-ВР), Цивільним кодексом України (435-15), законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в
автоматизованих системах" (80/94-ВР), "Про державну таємницю" (385512), "Про телекомунікації" (1280-15), "Про обов'язковий примірник
документів" (595-14), "Про Національний архівний фонд та архівні
установи" (3814-12), цим Законом, а також іншими нормативно-правовими
актами. (Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2599-IV (2599-15) від 31.05.2005 )
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах
повноважень, визначених законом, реалізують державну політику
електронного документообігу.
Державне регулювання у сфері електронного документообігу
спрямовано на:
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу;
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного
документообігу;
нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів.
Розділ II
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ
Стаття 5. Електронний документ
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.
Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних
документів визначається законодавством.
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і
перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Візуальною формою подання електронного документа є відображення
даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі,
придатній для приймання його змісту людиною.
Стаття 6. Електронний підпис
Для
ідентифікації
автора
електронного
документа
може
використовуватися електронний підпис.
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{Частина перша статті 6 в редакції Закону № 1206-VII (1206-18) від
15.04.2014}
Накладанням електронного підпису завершується створення
електронного документа.
Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів,
регулюються законом.
Використання інших видів електронних підписів в електронному
документообігу здійснюється суб'єктами електронного документообігу на
договірних засадах.
Стаття 7. Оригінал електронного документа
Оригіналом електронного документа вважається електронний
примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з
електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного
підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис"
(852-15).
{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1206-VII (1206-18) від 15.04.2014; в редакції Закону № 675-VIII (675-19) від
03.09.2015}
У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його
зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних
примірників вважається оригіналом електронного документа.
Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією
та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з
документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його
цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у
визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній
формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку,
встановленому законом.
Копією документа на папері для електронного документа є візуальне
подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку (6802004-п), встановленому законодавством.
Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії
Юридична сила електронного документа не може бути заперечена
виключно через те, що він має електронну форму.
Допустимість електронного документа як доказу не може
заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:
1) свідоцтва про право на спадщину;
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2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений
лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування
централізованого сховища оригіналів електронних документів;
3) в інших випадках, передбачених законом.
Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом
створення електронного документа (електронних документів), здійснюється
у порядку, встановленому законом.
Розділ III
ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Стаття 9. Електронний документообіг
Електронний документообіг (обіг електронних документів) –
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі
необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Порядок електронного документообігу визначається державними
органами
(1453-2004-п),
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з
законодавством.
Стаття 10. Відправлення та передавання електронних документів
Відправлення та передавання електронних документів здійснюються
автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів
інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей
документ.
Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися
про інше, датою і часом відправлення електронного документа вважаються
дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути
скасовано особою, яка його відправила. У разі відправлення електронного
документа шляхом пересилання його на електронному носії, на якому
записано цей документ, датою і часом відправлення вважаються дата і час
здавання його для пересилання.
Вимоги підтвердження факту одержання документа, встановлені
законодавством у випадках відправлення документів рекомендованим
листом або передавання їх під розписку, не поширюються на електронні
документи. У таких випадках підтвердження факту одержання електронних
документів здійснюється згідно з вимогами цього Закону.
Стаття 11. Одержання електронних документів
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу
надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про
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одержання цього електронного документа автора, якщо інше не
передбачено законодавством або попередньою домовленістю між
суб'єктами електронного документообігу.
Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного
документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання
електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будьякому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі
або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинно
містити дані про факт і час одержання електронного документа та про
відправника цього підтвердження.
У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання
цього електронного документа вважається, що електронний документ не
одержано адресатом.
Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися
про інше, електронний документ вважається відправленим автором та
одержаним адресатом за їх місцезнаходженням (для фізичних осіб – місцем
проживання), у тому числі якщо інформаційна, телекомунікаційна,
інформаційно-телекомунікаційна система, за допомогою якої одержано
документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце
проживання) сторін визначається відповідно до законодавства.
Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа
Перевірка цілісності електронного документа може проводитися
шляхом перевірки електронного цифрового підпису.
{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1206-VII
(1206-18) від 15.04.2014}
Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних
документів
Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні
документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу
перевірити їх цілісність на цих носіях.
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях
інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого
законодавством для відповідних документів на папері.
У разі неможливості зберігання електронних документів на
електронних носіях інформації протягом строку, встановленого
законодавством для відповідних документів на папері, суб'єкти
електронного документообігу повинні вживати заходів щодо дублювання
документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх
періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання
документів, встановленого законодавством. Якщо неможливо виконати
зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у вигляді копії
документа на папері (у разі відсутності оригіналу цього документа на
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папері). При копіюванні електронного документа з електронного носія
інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому
носії.
При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких
вимог:
1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути
доступною для її подальшого використання;
2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного
документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або
одержаний;
3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу
встановити походження та призначення електронного документа, а також
дату і час його відправлення чи одержання.
Суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати
додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом
використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо
така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів
електронних документів, подання електронних документів до архівних
установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється у порядку
(z0627-05), визначеному законодавством.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Стаття 14. Організація електронного документообігу
Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства
України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини
суб'єктів електронного документообігу.
Використання електронного документа у цивільних відносинах
здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів,
встановлених цивільним законодавством.
Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з
обмеженим доступом
Суб'єкти електронного документообігу, які здійснюють його на
договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних
документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для
них систему (способи) захисту.
В
інформаційних,
телекомунікаційних,
інформаційнотелекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними
документами, що містять державні інформаційні ресурси, або інформацію з
обмеженим доступом, повинен забезпечуватися захист цієї інформації
відповідно до законодавства.
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{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Стаття 16. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу
Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та
мають обов'язки, які встановлено для них законодавством.
Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає
необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів
електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права
та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на договірних
засадах.
Стаття 17. Вирішення спорів між суб'єктами електронного
документообігу
Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу
здійснюється в порядку, встановленому законом.
Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства про
електронні документи та електронний документообіг
Особи, винні в порушенні законодавства про електронні документи та
електронний документообіг, несуть відповідальність згідно з законами
України.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні
пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;
разом з Національним банком України розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України програму заходів щодо впровадження електронних
документів, електронного документообігу та електронного цифрового
підпису, стимулювання підприємств, установ і організацій, які
впроваджують електронний документообіг.
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національний архівний фонд та архівні установи
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(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 15, ст.86 )
{Вводиться в дію Постановою ВР № 3815-XII ( 3815-12 ) від 24.12.93,
ВВР, 1994, № 15, ст.87}
Із змінами, внесеними згідно із Законами № 534-V ( 534-16 ) від
22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.91
№ 245-VII (245-18) від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 316-VIII (316-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.218}
{У тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках
замінено словами "державні органи" у відповідному відмінку згідно із
Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із формуванням, обліком,
зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші
основні питання архівної справи.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
архівний документ – документ незалежно від його виду, виду
матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та
форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був
створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість
для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як
об'єкт рухомого майна; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
документ Національного архівного фонду – архівний документ,
культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який
підлягає державному обліку і зберіганню; {Абзац третій статті 1 в редакції
Закону № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що
відображають історію духовного і матеріального життя Українського
народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням
української нації;
експертиза цінності документів – всебічне вивчення документів з
метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з
нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного
фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання
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документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного
фонду;
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 5068-VI (5068-17)
від 05.07.2012}
унікальний документ – документ Національного архівного фонду, що
становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для
формування національної самосвідомості Українського народу і визначає
його вклад у всесвітню культурну спадщину;
особистий архівний документ – архівний документ, що створений
фізичною особою або безпосередньо її стосується; {Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює
наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання
діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням,
обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей,
що в них містяться;
діловодство – сукупність процесів, що забезпечують документування
управлінської інформації і організацію роботи із службовими
документами;
архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ – це
відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і
зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них
містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює
управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної
справи і діловодства;
державна архівна установа – архівна установа, що здійснює свою
діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України;
приватне архівне зібрання – зібрання архівних документів, що є
власністю однієї або кількох осіб;
таємний архів – архівна установа, про існування якої не заявлено
публічно;
користувач архівними документами – фізична або юридична особа,
яка відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними документами;
{Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону № 534-V (534-16) від
22.12.2006}
{Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону №
534-V (534-16) від 22.12.2006}
довідковий апарат – довідники у будь-якій формі (путівники, описи,
каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені
для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них;
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номенклатура справ – обов'язковий для кожної юридичної особи
систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із
зазначенням строків зберігання справ;
архівна довідка – документ архівної установи, оформлений відповідно
до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі
архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.
Стаття 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та
архівні установи
Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні
установи базується на Конституції України (254к/96-ВР) і складається з
цього Закону та інших нормативно-правових актів України, прийнятих
відповідно до нього.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені
законодавством України про Національний архівний фонд та архівні
установи, застосовуються норми міжнародного договору.
Доступ до архівної інформації репресивних органів встановлюється
Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (316-19).
{Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 316VIII (316-19) від 09.04.2015}
Стаття 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства
Держава гарантує умови для зберігання, примноження та
використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню
світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.
Державну політику у сфері архівної справи і діловодства визначає
Верховна Рада України.
Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також
органи місцевого самоврядування забезпечують проведення державної
політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.
Розділ II
НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД
ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Стаття 4. Національний архівний фонд
Національний архівний фонд України є складовою частиною
вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів
суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для
задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав
та законних інтересів кожної людини.
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Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями,
що постійно зберігаються на території України або згідно з міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
підлягають поверненню в Україну.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані забезпечувати збереженість
Національного архівного фонду та сприяти його поповненню.
Стаття 5. Загальні засади формування Національного архівного
фонду
Національний архівний фонд формується у порядку, встановленому
цим Законом, з архівних документів державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а
також архівних документів громадян і їх об'єднань.
Держава вживає заходів для поповнення Національного архівного
фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за
кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії
України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік,
передавання, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік
зазначених документів ведеться у порядку, встановленому Міністерством
юстиції України. Про виявлення зазначених документів юридичні і фізичні
особи повідомляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
{Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами №
534-V (534-16) від 22.12.2006, № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та
вилучення документів з нього
{Назва статті 6 в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012}
Внесення документів до Національного архівного фонду або
вилучення документів з нього здійснюється на підставі експертизи їх
цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників
наукової і творчої громадськості, інших фахівців.
Принципи і критерії визначення цінності документів, порядок
створення та діяльності експертних комісій (1004-2007-п) затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх
власника або державної архівної установи за згодою власника. У разі
виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених
документів їх власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну
установу для організації експертизи цінності цих документів.
Забороняється знищення документів без попереднього проведення
експертизи їх цінності.
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{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом №
534-V (534-16) від 22.12.2006}
Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії
керуються типовими та галузевими переліками видів документів з
нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими
відповідно до законодавства.
{Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5068-VI
(5068-17) від 05.07.2012}
Юридичні і фізичні особи, які мають архівні документи, від часу
створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх
відчуження чи вивезення за межі України, зобов'язані повідомити про це
одну з державних архівних установ з метою вирішення питання про
проведення експертизи цінності цих документів. Без повідомлення
державної архівної установи відчуження архівних документів, вивезення їх
за межі України забороняються.
{Частина статті 6 в редакції Закону № 534-V (534-16) від
22.12.2006}
Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право
на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з
метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного
архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.
{Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5068-VI
(5068-17) від 05.07.2012}
Вимоги, зазначені у частинах третій і п'ятій цієї статті, не
поширюються на власників особистих архівних документів.
{Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 534-V (534-16)
від 22.12.2006, із змінами згідно із Законом № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012}
Документи вносяться до Національного архівного фонду
впорядкованими за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених
Міністерством юстиції України.
{Частина восьма статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Рішення про вилучення документів із Національного архівного фонду
приймаються експертними комісіями за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної
справи і діловодства. Забороняється вилучення документів із
Національного архівного фонду за мотивами конфіденційності чи таємності
інформації, що міститься в них, а також із політичних чи ідеологічних
міркувань.
{Частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
260

Із Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише
дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного
документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи
тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація
яких втрачена. Спори між архівними установами і власниками документів з
питань призначення експертизи їх цінності, внесення документів до
Національного архівного фонду або вилучення з нього вирішуються у
судовому порядку.
{Частину десяту статті 6 доповнено новим першим реченням згідно
із Законом № 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
Статтю 7 виключено на підставі Закону № 534-V (534-16) від
22.12.2006}
Розділ III
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДОКУМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО
АРХІВНОГО ФОНДУ
Стаття 8. Право власності на документи Національного архівного
фонду
Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в будьякій формі власності, передбаченій Конституцією (254к/96-ВР) та законами
України.
Право власності на документи Національного архівного фонду
охороняється законом.
Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності державних
органів, державних підприємств, установ та організацій, а також
документи, що передані державним архівним установам іншими
юридичними і фізичними особами без збереження за собою права
власності, є власністю держави.
Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку
та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного
архівного фонду і є власністю держави.
{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно з Законом № 5068-VI
(5068-17) від 05.07.2012}
Архівні документи (носії архівної інформації) репресивних органів
належать державі і передаються на зберігання Галузевому державному
архіву Українського інституту національної пам’яті.
{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом № 316-VIII
(316-19) від 09.04.2015}
Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів
місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та
організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад
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іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права
власності, є власністю територіальних громад.
Архівні документи, що не мають власника або власник яких
невідомий, переходять у власність держави на підставі рішення суду,
винесеного за заявою державної архівної установи, крім випадків,
передбачених законами України.
Забороняється вилучення документів Національного архівного фонду
у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків,
передбачених законами України. Документи Національного архівного
фонду, вилучені відповідно до закону для досудового розслідування,
здійснення судочинства, підлягають обов'язковому поверненню власнику
або уповноваженій ним особі, але не пізніше ніж через один рік після
закінчення провадження у справі.
{Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII
(245-18) від 16.05.2013}
Стаття 9. Здійснення права власності на документи Національного
архівного фонду
Власник володіє, користується і розпоряджається документами
Національного архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених
законом.
Власник документів Національного архівного фонду та інші особи, які
користуються зазначеними документами, не мають права їх знищувати,
пошкоджувати або змінювати зміст цих документів.
Спори щодо здійснення права власності на документи Національного
архівного фонду вирішуються у судовому порядку.
Стаття 10. Передача права власності на документи Національного
архівного фонду
Документи Національного архівного фонду, що належать державі,
територіальним громадам, не можуть бути об'єктом приватизації, купівліпродажу, застави або інших угод, пов'язаних з передачею права власності, і
надаються лише в тимчасове користування. Право власності на зазначені
документи може бути передане лише згідно з міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і законами
України.
Право власності на документ Національного архівного фонду, який не
належить державі, територіальним громадам, переходить лише за умови та
після попереднього письмового повідомлення центрального органу
виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері архівної справи і
діловодства або уповноважених ним архівних установ про намір здійснити
відчуження документа (z1873-12). У разі продажу документа
Національного архівного фонду держава має переважне право на його
купівлю за ціною, оголошеною для продажу. У разі відмови від здійснення
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цього права чи нездійснення його протягом місяця з дня одержання
повідомлення власник або уповноважена ним особа мають право на продаж
документа. Переважне право держави на купівлю документа, що перебуває
у приватній власності, не застосовується, якщо його покупцем є діти,
дружина або чоловік, батьки, рідні брати і сестри, дід та баба як з боку
батька, так і з боку матері. Власник, до якого перейшло право власності на
документ Національного архівного фонду, зобов'язаний письмово
повідомити про це орган виконавчої влади , що реалізує державну політику
у сфері архівної справи і діловодства або уповноважену ним архівну
установу.
{Частина друга статті 10 в редакції Закону № 534-V (534-16) від
22.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
Документи Національного архівного фонду підлягають грошовій
оцінці за нормами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів
України (1649-2004-п).
Зміна місцезнаходження та умов зберігання документів Національного
архівного фонду і користування ними допускається лише після
попереднього письмового повідомлення центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства
або уповноваженої ним архівної установи.
{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законами № 534-V (534-16) від 22.12.2006; № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
Документи Національного архівного фонду, що не належать державі
або територіальним громадам, не можуть бути предметом застави, якщо
заставодержатель – іноземець або особа без громадянства, яка не проживає
постійно в Україні.
Стаття 11. Позбавлення права власності на документи Національного
архівного фонду
Власник документів Національного архівного фонду, який не
забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням суду
позбавлений права власності на ці документи.
Розділ IV
ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
АРХІВНОГО ФОНДУ
Стаття 12. Державний облік документів Національного архівного
фонду
Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх
зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу
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підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку
(z1695-13), встановленому Міністерством юстиції України, з метою
здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та
умовами зберігання.
{Частина перша статті 12 в редакції Законів № 534-V (534-16) від
22.12.2006, № 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Архівні установи, що здійснюють повноваження власника, юридичні
та фізичні особи, у власності яких перебувають документи Національного
архівного фонду, зобов'язані дотримуватися встановленого порядку ведення
їх обліку.
Стаття 13. Забезпечення збереженості Національного архівного
фонду
Власники документів Національного архівного фонду або
уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в
належному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в
них необхідний технологічний режим, а також у випадках, передбачених
законом, створювати копії для страхового фонду і фонду користування
документами Національного архівного фонду, іншим чином забезпечувати
їх збереженість, а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у
користування поза архівними установами забезпечувати страхування за
правилами, встановленими законодавством.
Власник, який передав архівні документи для зберігання архівній
установі із залишенням за собою права власності на ці документи, у разі
порушення нею умов зберігання документів, має право витребувати їх
повернення у судовому порядку.
Державні архівні установи, архівні відділи міських рад можуть
надавати юридичним і фізичним особам, які мають документи
Національного архівного фонду, в межах виділених асигнувань допомогу в
поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів
користування, а також на прохання власників приймати документи
Національного архівного фонду на постійне чи тимчасове зберігання.
Забороняється розміщення архівних установ, у яких зберігаються
документи Національного архівного фонду, в приміщеннях, що не
відповідають вимогам зберігання таких документів та охорони праці
працівників архівних установ, або переміщення цих установ без надання
іншого рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних
документів, роботи працівників і користувачів.
Вимоги до умов зберігання (z0250-15) і порядку ведення обліку
архівних документів, контролю за дотриманням цих вимог визначає
Міністерство юстиції України.
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{Частина п'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом №
534-V (534-16) від 22.12.2006, в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
Стаття 14. Особливості обліку і зберігання унікальних документів
Національного архівного фонду
Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до
унікальних (1004-2007-п), внесення їх до Державного реєстру
національного культурного надбання, а також зберігання затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Особи, які зберігають унікальні документи, надають державним
архівним установам можливість створювати за рахунок коштів Державного
бюджету України копії для страхового фонду і фонду користування цими
унікальними документами з правом подальшого користування ними з
дозволу власника.
Розділ V
ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
Стаття 15. Доступ до документів Національного архівного фонду
Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них
надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на
зберігання, а в приватних архівних зібраннях – відповідно до рішення їх
власників.
Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до
розширення доступу до документів Національного архівного фонду, сприяє
публікації та експонуванню цих документів на виставках і створенню до
них загальнодоступного довідкового апарату.
{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом №
534-V (534-16) від 22.12.2006}
Забороняється відносити до державної таємниці або іншої інформації
з обмеженим доступом інформацію про місця зберігання документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання таких
документів.
{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Громадяни України мають право користуватися документами
Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і
документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами
Національного архівного фонду за службовим завданням, подають
документ, що підтверджує їх повноваження.
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Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими правами доступу до
документів Національного архівного фонду, а також мають такі самі
обов'язки, як і громадяни України.
Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не
передбачених цим Законом.
Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду
користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав
відмови.
Особливості доступу до архівної інформації репресивних органів
визначаються Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (316-19).
{Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 316VIII (316-19) від 09.04.2015}
Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного
архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам
Архівні установи мають право обмежити доступ до документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, на строк до одного року в зв'язку з їх науково-технічним
опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі
проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути
продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж
на один рік.
{Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними, та
особам, які грубо порушували порядок користування архівними
документами.
Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять
державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, може
бути обмежено виключно відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації" (2939-17).
{Частина третя статті 16 в редакції Закону № 1170-VII (1170-18) від
27.03.2014}
Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять
конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя
чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу
створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше
зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та
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законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з
дозволу спадкоємців, а також у разі, коли така інформація є суспільно
необхідною або обмеження доступу до неї заборонено законом.
{Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}
Особливості доступу до архівної інформації репресивних органів
визначаються Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (316-19).
{Статтю 16 доповнено новою частиною згідно із Законом № 316-VIII
(316-19) від 09.04.2015}
У разі передачі за договором до державних архівних установ, архівних
відділів міських рад документів Національного архівного фонду, що не
належали державі, територіальним громадам, умови подальшого
користування ними визначаються з колишніми власниками зазначеним
договором. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках
передачі документів на зберігання без зміни права власності на них.
Стаття 17. Обмеження доступу до документів Національного
архівного фонду, що належать іншим власникам
Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також
підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі
власності, архівні установи, засновані фізичними особами, мають право
обмежити доступ до документів Національного архівного фонду з метою
забезпечення збереженості документів і захисту прав та законних інтересів
власників документів або інших осіб. Обмеження встановлюються на
вимогу власника документів або інших заінтересованих осіб з письмовим
повідомленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства. {Частина перша
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
У випадках, передбачених законом, обмеження, зазначені у частинах
четвертій і п'ятій статті 16 цього Закону та частині першій цієї статті, не
поширюються на працівників органів доходів і зборів, державних архівних
установ, суду, правоохоронних та органів державного фінансового
контролю, які виконують службові завдання. Законом можуть бути
передбачені інші випадки, коли зазначені обмеження не застосовуються.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, № 406-VII (406-18) від 04.07.2013}
Стаття 18. Форми використання відомостей, що містяться в
документах Національного архівного фонду
Архівні установи у порядку (z0251-15), визначеному законодавством,
надають документи Національного архівного фонду для користування
фізичним та юридичним особам, створюють для цього відповідний
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довідковий апарат; видають архівні довідки, копії документів та іншим
шляхом задовольняють запити фізичних і юридичних осіб; повідомляють
про документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані
державними органами і органами місцевого самоврядування та іншими
заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі
популяризують архівні документи, а також виконують інші функції,
спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в
документах Національного архівного фонду.
Стаття 19. Порядок користування документами Національного
архівного фонду
Порядок користування документами Національного архівного фонду,
що належать державі, територіальним громадам (z1983-13), визначається
Міністерством юстиції України з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (316-19).
{Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, № 316-VIII (316-19) від 09.04.2015}
Порядок користування документами Національного архівного фонду,
що належать іншим власникам, встановлюється власником або
уповноваженою ним особою з урахуванням рекомендацій центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної
справи і діловодства.
{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 20. Права користувачів документами Національного архівного
фонду
Користувачі документами Національного архівного фонду, що
належать державі, територіальним громадам, мають право:
1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями
документів з фондів користування, а у разі їх відсутності – оригіналами,
якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а також
відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу;
2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що
містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах,
визначених законом;
3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або
їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;
4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою
архівних установ – і обліковими документами;
5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або
отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це
не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні права, а
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також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною
установою;
6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати
зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з
дотриманням умов, передбачених законодавством.
У разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про
особу, будь-яка фізична особа має право вимагати від архівної установи
долучення до цих документів письмового обґрунтованого спростування чи
доповнення зазначених відомостей. {Статтю 20 доповнено частиною згідно
із Законом № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
Права користувачів документами Національного архівного фонду, що
належать іншим власникам, визначаються власником документів з
урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства. {Частина
третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (546117) від 16.10.2012}
Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації
законних прав користувачів документами Національного архівного фонду,
можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судовому порядку.
Стаття 21. Обов'язки користувачів документами Національного
архівного фонду
Користувачі документами Національного архівного фонду зобов'язані:
1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку
користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги
працівників архівної установи;
2) забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів,
наданих їм у користування;
3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки
пошкодження чи недостачі документів;
4) не допускати перекручення або фальсифікації використаних
відомостей, що містяться в архівних документах;
5) завчасно інформувати власника документів або уповноважену ним
архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться в
архівних документах, з комерційною метою;
6) виконувати зобов'язання, передбачені угодами, укладеними
користувачем з власником документів або уповноваженою власником
юридичною чи фізичною особою;
7) відповідно до закону чи умов договору відшкодовувати завдані
ними збитки архівним установам.
Розділ VI
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СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ
Стаття 22. Архівні установи
Архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності.
Засновниками архівних установ можуть бути державні органи, органи
місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.
Діяльність архівних установ здійснюється у порядку (z0584-13),
визначеному цим Законом, правилами, положеннями (z0624-15),
інструкціями, затвердженими Міністерством юстиції України, державними
стандартами та іншими нормативно-правовими актами.
{Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Діяльність архівних установ, що не забезпечують збереженості
документів Національного архівного фонду, може бути зупинена у порядку,
встановленому Міністерство юстиції України.
{Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 534-V (534-16) від 22.12.2006, № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Ліквідація архівних установ здійснюється за рішенням засновників,
власників або на інших підставах, передбачених законом. У цих випадках
власник архівних документів зобов'язаний забезпечити їх збереженість
відповідно до законодавства.
{Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
Доступ до інформації, якою володіють архівні установи та яка не
міститься в архівних документах, здійснюється відповідно до Закону
України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17). {Статтю 22
доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1170-VII (1170-18) від
27.03.2014}
Стаття 23. Система архівних установ
Систему архівних установ України становлять:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері архівної справи і діловодства; {Абзац другий статті 23 в редакції
Закону № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
центральні державні архіви України;
галузеві державні архіви;
Державний архів в Автономній Республіці Крим; {Абзац п'ятий статті
23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012}
місцеві державні архівні установи;
архівні установи органів місцевого самоврядування; {Абзац сьомий
статті 23 в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;
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архівні
підрозділи
державних
органів,
органів
місцевого
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та
організацій;
архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також
підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі
власності;
архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними
особами приватного права; {Абзац одинадцятий статті 23 в редакції Закону
№ 534-V (534-16) від 22.12.2006}
науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері
архівної справи і діловодства.
Стаття 24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері архівної справи і діловодства, у межах своїх повноважень,
визначених законом:
вносить пропозиції Міністерству юстиції України щодо формування
державної політики у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її
реалізацію;
контролює діяльність архівних установ і служб діловодства;
організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення
діяльності архівних установ і служб діловодства;
розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його
формування, державний облік та зберігання його документів, використання
відомостей, що в них містяться;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і
діловодства;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на
нього актами Президента України.
{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 534-V (534-16)
від 22.12.2006; в редакції Закону № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 25. Центральні державні архіви України
Центральні державні архіви України створюються за рішенням
Кабінету Міністрів України для зберігання документів Національного
архівного фонду відповідно до свого профілю, що мають загальнодержавне
значення.
Центральні державні архіви України виконують завдання та функції
держави з управління архівною справою і діловодством. Статус посадових
осіб цих установ визначається згідно із Законом України "Про державну
службу" (3723-12).
{Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
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Положення про центральні державні архіви України затверджуються
Міністерством юстиції України.
{Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 26. Галузеві державні архіви
Галузеві державні архіви створюються для зберігання геологічних,
гідрометеорологічних, картографічних та інших специфічних видів
архівних документів, які потребують особливих умов їх зберігання і
використання відомостей, що в них містяться.
Рішення про створення галузевих державних архівів приймається
Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання Міністерства
юстиції України та центрального органу виконавчої влади, де створюється
відповідний архів.
{Частина друга статті 26 в редакції Закону № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
Положення про галузеві державні архіви затверджуються
Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади,
де створюється відповідний архів.
{Частина третя статті 26 в редакції Закону № 5461-VI (5461-17) від
16.10.2012}
Стаття 27. Державний архів в Автономній Республіці Крим
Державний архів в Автономній Республіці Крим підпорядковується
Раді міністрів Автономної Республіки Крим і у своїй діяльності підзвітний
та підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
Положення про Державний архів в Автономній Республіці Крим
затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
{Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5068-VI (5068-17) від 05.07.2012} {Стаття 27 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 28. Місцеві державні архівні установи
Місцеві державні архівні установи створюються у порядку,
передбаченому законом, для зберігання документів Національного
архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення управління
архівною справою і діловодством на відповідній території.
До місцевих державних архівних установ належать державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи районних, районних у
містах Києві і Севастополі державних адміністрацій.
Місцеві державні архівні установи є структурними підрозділами
місцевих державних адміністрацій і у своїй діяльності підзвітні та
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підконтрольні центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
{Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Положення про місцеві державні архівні установи затверджуються у
порядку, встановленому Законом України "Про місцеві державні
адміністрації" (586-14).
Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування
{Назва статті 29 в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює
централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених
у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного
фонду";
{Частина перша статті 29 в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012}
Архівним установам міських рад міст республіканського (Автономної
Республіки Крим), обласного значення делегуються повноваження органів
виконавчої влади, передбачених у частині першій статті 28 цього Закону,
щодо зберігання документів Національного архівного фонду на відповідній
території.
Архівні установи міських рад з питань здійснення зазначених
делегованих повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої
влади в порядку, встановленому законом.
{Частину четверту статті 29 виключено на підставі Закону № 5068VI (5068-17) від 05.07.2012}
Стаття 30. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та
бібліотек
Державні наукові установи, музеї та бібліотеки мають право
створювати архівні підрозділи для зберігання документів Національного
архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними
документами.
Положення про зазначені архівні підрозділи затверджуються
відповідно державними науковими установами, музеями і бібліотеками з
урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
{Частина друга статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 31. Архівні підрозділи державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та
організацій
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Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні і
комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні
підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що
нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться
в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а
також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні
особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних
підрозділів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних
підрозділах державних органів, органів місцевого самоврядування,
державних і комунальних підприємств, установ та організацій
визначаються Міністерством юстиції України з урахуванням правового
статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.
Зазначені в частині першій цієї статті юридичні особи зобов'язані
після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного
архівного фонду, в тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-,
фонодокументів, науково-технічних документів передати їх у порядку
(z1000-16), встановленому Міністерством юстиції України, на постійне
зберігання відповідно до центральних державних архівів України,
галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або
архівних відділів міських рад.
{Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
У разі ліквідації або реорганізації державних органів, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ
та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності,
передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) правонаступникам у
порядку, встановленому Міністерством юстиції України, із збереженням
відповідної форми власності на зазначені документи, а у випадках
відсутності правонаступників – відповідним державним архівним
установам або іншим місцевим архівним установам.
Положення про архівні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ
та організацій затверджується зазначеними юридичними особами на основі
типового положення, затвердженого Міністерством юстиції України.
{Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (546117) від 16.10.2012}
Стаття 32. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних
організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на
приватній формі власності
Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства,
установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають
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право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового
зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам,
передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до
державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи
зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час
їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку,
встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих
юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою
номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним
відділом міської ради.
Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними
особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються
Міністерством юстиції України, якщо інше не передбачено законом.
{Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461VI (5461-17) від 16.10.2012}
У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії
зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість документів, у тому
числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів
бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових
платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам, і за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства або
уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого
зберігання архівних документів цих юридичних осіб.
{Частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, в редакції Закону № 5068-VI (5068-17)
від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17)
від 16.10.2012}
Положення про архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних
організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на
приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з урахуванням
рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері архівної справи і діловодства.
{Частина четверта статті 32 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}
Стаття 33. Архівні установи, засновані фізичними особами та/або
юридичними особами приватного права
{Назва статті 33 в редакції Закону № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
Архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними
особами приватного права в установленому законом порядку, мають право
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зберігати архівні документи, що не належать державі та територіальним
громадам.
{Частина перша статті 33 в редакції Закону № 534-V (534-16) від
22.12.2006}
Строки зберігання архівних документів у зазначених архівних
установах визначаються договором, укладеним засновником з власником
документів або уповноваженою власником особою, з урахуванням
мінімальних строків зберігання документів, визначених відповідно до
законодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання
документів у разі ліквідації зазначених архівних установ.
Дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов
їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до документів
Національного архівного фонду контролюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і
діловодства або уповноваженою ним державною архівною установою.
{Статтю 33 доповнено частиною згідно із Законом № 534-V (534-16)
від 22.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17)
від 16.10.2012}
Розділ VII
ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ
Стаття 34. Джерела фінансування архівних установ
Фінансування державних архівних установ здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, а інших архівних установ – за
рахунок коштів їх засновників або власників.
Архівні установи мають право залучати на утримання споруд і
приміщень архівів, для зміцнення своєї матеріально-технічної та соціальної
бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері
архівної справи і діловодства кошти з інших надходжень, не заборонених
законом.
Стаття 35. Платні послуги архівних установ
Архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання
фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних
документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи,
пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості
архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад,
фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом
діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються на
договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених
згідно із законодавством.
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Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального
захисту громадян, надання фізичним особам для користування в
читальному залі архівної установи архівних документів, що належать
державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам,
правоохоронним, органам державного фінансового контролю, а також
юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на
зберігання, здійснюється безоплатно.
{Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5463-VI (5463-17) від 16.10.2012}
Стаття 36. Пільги архівним установам і власникам приватних
архівних зібрань
Архівним установам і громадянам, які є власниками документів
Національного архівного фонду або які придбавають документи культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, або документи іноземного
походження, що стосуються історії України, з метою їх внесення до
Національного архівного фонду, згідно із законами про оподаткування
можуть надаватися відповідні пільги.
Стаття 37. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних
установ
Матеріально-технічна база архівних установ включає будівлі, споруди,
земельні ділянки, комунікації, інвентар, засоби механізації та автоматизації
архівних робіт тощо.
Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ
здійснюється їх засновниками або власниками.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
зобов'язані забезпечувати архівні установи, в яких зберігаються документи
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, відповідними приміщеннями, засобами механізації та
автоматизації архівних робіт, іншим технологічним обладнанням,
матеріальними ресурсами та кадрами.
Стаття 38. Професійна діяльність у сфері архівної справи
Професійною діяльністю в архівних установах можуть займатися
громадяни, які мають відповідну освіту.
На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності
роботи у сфері архівної справи проводяться фахівцями, які пройшли
відповідну підготовку.
Стаття 39. Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ
Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ
забезпечуються відповідно до законодавства.
Розміри посадових окладів працівників архівних установ, крім
зазначених у статтях 32 і 33 цього Закону, надбавок за шкідливі умови
праці, за вислугу років, використання в роботі давніх мов, інші умови
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оплати праці у цих архівних установах визначаються Кабінетом Міністрів
України, якщо інше не передбачено законом.

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АРХІВНІЙ СПРАВІ
Стаття 40. Розвиток міжнародного співробітництва в архівній справі
Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з
іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну
архівними документами чи їх копіями, надання іноземцям та особам без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, доступу до
документів Національного архівного фонду, участі в роботі міжнародних
організацій або в інших формах, що не суперечать законодавству.
Кабінет Міністрів України може обмежувати доступ до документів
Національного архівного фонду, що є державною власністю, та
встановлювати особливі умови користування ними для громадян тих
держав, у яких передбачено обмеження доступу громадян України до
документів їх державних архівів.
Стаття 41. Вивезення документів Національного архівного фонду за
кордон
Вивезення з території України документів Національного архівного
фонду забороняється, крім випадків тимчасового їх експонування, наукової
експертизи або реставрації за кордоном.
Вивезення за межі території України копій документів Національного
архівного фонду та витягів з цих документів, зроблених у встановленому
законом порядку і засвідчених власником документів або уповноваженою
ним особою, вільно здійснюється власником зазначених копій та витягів
або уповноваженою ним особою. Вивезення копій документів, що містять
відомості, віднесені до державної та іншої передбаченої законом таємниці,
а також витягів з цих документів забороняється.
Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ
Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення
{Назва статті 42 в редакції Закону № 5068-VI (5068-17) від
05.07.2012}
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Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи,
архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право
перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян,
релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
{Статтю 42 доповнено новою частиною першою згідно із Законом №
5068-VI (5068-17) від 05.07.2012}
Працівники архівних установ, користувачі архівними документами, в
тому числі документами Національного архівного фонду, інші особи, винні
у недбалому зберіганні, псуванні, незаконному знищенні, підробленні,
приховуванні, розкраданні, незаконному вивезенні за межі України або
незаконній передачі іншій особі архівних документів, а також у порушенні
порядку щодо доступу до зазначених документів та інших порушеннях
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, несуть
відповідальність згідно з законом.
{Стаття 42 в редакції Закону № 534-V (534-16) від 22.12.2006}
Стаття 43. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
Застосування адміністративних стягнень або кримінального покарання
не звільняє винного у порушенні законодавства про Національний архівний
фонд та архівні установи від обов'язку відшкодувати шкоду, завдану
власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій
ним особі.
Спори, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої власнику
документів, вирішуються в судовому порядку.
Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини
другої статті 25, яка набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
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розробити та привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10,
80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.
1122):
доповнити Кодекс статтею 92-1 такого змісту:
"Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний
фонд та архівні установи
Недбале зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна
передача іншій особі документів Національного архівного фонду або
документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до
зазначених документів –
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною
першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
у статті 218:
частину першу після цифр "92" доповнити цифрами "92-1";
частину другу після цифр "92" доповнити цифрами і словом "92-1,
статтею";
пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)";
2) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (2097-12)
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 24, ст.
270; 1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21,
ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, №
30, ст. 143; № 50, ст. 261; 2002 р., № 5, ст. 31, ст. 34) доповнити пунктом "с"
такого змісту:
"с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного
архівного фонду".
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