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захисту життєво важливих інтересів України у сфері оборони, 

економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, 

розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці країни. 

Таким чином, актуальність наукових пошуків дисертанта щодо 

адміністративно-правового регулювання режиму державної таємниці в Україні 

та пов’язаних із цим питань зумовлена, з одного боку, практичними 

проблемами: неналежний захист обмеженої в обігу інформації та 

інформаційних систем, а з іншого, – теоретичними проблемами, пов’язаними з 

удосконаленням методологічного забезпечення охорони державної таємниці. 

Характеризуючи актуальність теми дисертаційного дослідження 

Ю.Г. Чердинцева варто зазначити, що роботу виконано на кафедрі 

адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська 

юридична академія» відповідно до плану наукових досліджень «Концепція 

розвитку адміністративного, адміністративно-процесуального права та 

фінансового права в умовах євроінтеграції» (на 2016–2020 рр.), що є складовою 

теми: «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний 

вимір» (державний реєстраційний номер 0116U001842). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Аналіз загального змісту 

роботи свідчить про те, що здійснене дослідження має самостійний, творчий, 

цілісний характер, відзначаться актуальністю і достатньо високим науковим 

рівнем, а також значним теоретичним і практичним значенням висновків 

дисертанта.  

Дисертаційне дослідження є логічно структурованим та надає змогу 

послідовно дослідити широке коло питань обраної теми на теоретичному рівні, 

проаналізувати положення законодавства, що регулюють відповідні 

правовідносини, а також матеріали практики. Визначені у роботі завдання 

дослідження відповідають його загальній меті, яка полягає у характеристиці 

теоретичних, правових, організаційних і процедурних основ регулювання 
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режиму державної таємниці в Україні та надання пропозицій щодо 

удосконалення механізму його адміністративно-правового регулювання. 

Структурно дисертація складається із анотації, вступу, 3 розділів, що 

містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Структура дисертації повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути ключові питання щодо режиму державної 

таємниці в Україні. 

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено теоретико-

правовим засадам режиму державної таємниці в Україні. Автором 

проаналізовано розвиток наукових поглядів щодо понять «правовий режим», 

«адміністративно-правовий режим» та «режим державної таємниці». 

Встановлено, що адміністративно-правові режими є багатоплановими та 

багатоаспектними явищами і, насамперед, вони досліджуються науковцями 

через систему надзвичайних правових режимів. З’ясовано, що кожен 

адміністративно-правовий режим являє собою самостійний правовий інститут 

із специфічними ознаками та системою організаційно забезпечувальних  

інструментів, переважно, імперативного характеру, що спрямовані на 

забезпечення стабільного функціонування відносин у державі, як правило, у 

вузькій, однак життєво важливій сфері, від забезпечення якої залежить безпека 

громадян, суспільства та держави в цілому. Охарактеризовано поняття 

«таємниця» через систему видів таємниць і встановлено, що таємницею є вид 

особливо важливої інформації про факти, предмети або події, які існують у 

різних сферах суспільного життя, доступ до якої є обмеженим її власником, 

розпорядником або уповноваженим на те суб’єктом, розголошення якої може 

завдати шкоди інтересам громадянина, суспільства або держави. Визначено, що 

режим державної таємниці є універсальним постійно діючим  правовим 

режимом, що складається з організаційно-правових засобів, яким притаманний 

імперативний метод регулювання відносин у сфері обігу відомостей, що 
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становлять державну таємницю, головною метою якого є забезпечення безпеки 

держави у важливих сферах її життєдіяльності. 

У другому розділі здійснено: характеристику суб’єктів забезпечення 

режиму державної таємниці та їх повноважень; аналіз відомостей, що 

становлять державну таємницю; дослідження змісту процедури допуску і 

доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. Аналіз суб’єктів 

забезпечення режиму державної таємниці дозволив дисертанту їх 

класифікувати на суб’єктів загальної та спеціальної компетенції, які 

знаходяться в ієрархічній підпорядкованості між собою. Встановлено, що 

особливе місце серед таких суб’єктів займають органи спеціальної компетенції, 

які фактично виконують реалізацію забезпечення секретних відомостей. 

порядок засекречування та розсекречування інформації, що становить державну 

таємницю та критерії, відповідно до яких така інформація засекречується.  

Автором досліджується також порядок засекречування та 

розсекречування інформації, що становить державну таємницю та критерії, 

відповідно до яких така інформація засекречується. Акцентується увага на 

тому, що основним елементом режиму державної таємниці є відомості, що 

становлять державну таємницю. З’ясовано, що процес віднесення інформації до 

державної таємниці складається з трьох основних складових: 1) прийняття 

державним експертом з питань таємниць рішення про віднесення категорії 

відомостей до державної таємниці; 2) включення цієї інформації до Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю; 3) опублікування змін до Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю.  

Правовим засадам адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про державну таємницю присвячено третій розділ 

дисертаційного дослідження. Автором визначено, що до правових засад 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну 

таємницю належать: Закон України «Про державну таємницю» (визначає: 

а) види юридичної відповідальності за порушення законодавства про державну 
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таємницю, у т.ч. й  адміністративну; б) об’єктивну сторону адміністративних 

проступків у цій сфері) і ст. 212-2 КУпАП (визначає склади правопорушень і 

систему адміністративних стягнень за їх вчинення). Встановлено, що 

основними причинами порушення режиму державної таємниці є: 

недосконалість норм, покликаних захищати секретні відомості; недостатнє 

фінансування режимних об’єктів; слабкий контроль за дотриманням режимних 

правил суб’єктами забезпечення режиму державної таємниці; недостатнє 

знання та недотримання працівниками правил нормативного, організаційного, 

інженерно-технічного захисту секретної інформації; передача секретних 

відомостей відкритими системами зв’язку; надання допуску до таємних 

відомостей особам, які вже вчиняли грубі  порушення режиму державної 

таємниці. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

досягнута за рахунок формування значного методологічного підґрунтя 

дисертаційного дослідження, а також вивчення значного обсягу спеціальної 

літератури як українських вчених, так і зарубіжних, законодавства в сфері 

захисту та охорони державної таємниці, практики його застосування, 

статистичних даних та судової практики. 

У дисертації порушено не розроблені раніше наукові і практичні 

завдання, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити 

корисні пропозиції для удосконалення адміністративно-правового 

регулювання режиму державної таємниці в Україні.  

Так, автором здійснено сутнісно-понятійну характеристику режиму 

державної таємниці в Україні. У наслідок чого, визначено, що таємниця – це 

вид особливо важливої інформації про факти, предмети або події, які існують 

у різних сферах суспільного життя, доступ до якої є обмеженим її власником, 

розпорядником або уповноваженим на те суб’єктом та розголошення якої 

може завдати шкоди інтересам громадянина, інтересам суспільства або 

держави. Автором виокремлюються такі ознаки державної таємниці, як: а) її 
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регулювання здійснюється на рівні окремого Закону; б) чітко 

встановлюються сфери відносин, де функціонують відомості, що становлять 

державну таємницю; в) розголошення або втрата державної таємниці може 

завдати шкоди національній безпеці або зашкодити національним інтересам; 

г) закріплення на законодавчому рівні чіткого механізму віднесення 

інформації до державної таємниці, її засекречування/розсекречування; д) 

захист державної таємниці забезпечується заходами юридичної 

відповідальності; е) контроль за збереженням державної таємниці здійснює 

спеціально уповноважений орган. 

Заслуговує на увагу авторська дефініція «режим державної таємниці» 

як системи матеріальних та процедурних норм публічного права, що 

регулюють сферу правовідносин щодо обмеження обігу, засекречування 

та/або розсекречування, охорони секретної інформації, що містить відомості 

у стратегічно важливих сферах державного життя, розголошення якої може 

зумовити завдання шкоди національній безпеці держави. 

Цікавою не лише з теоретичної, але й з практичної точки зору є 

наведене в роботі розуміння процедури надання допуску до державної 

таємниці (установлений законом спеціальний порядок дій щодо оформлення 

права на доступ до секретної інформації, який містить у собі ряд послідовних 

стадій, кінцевим результатом якого є оформлення доступу до державної 

таємниці або відмова в такому), яка за своїм змістом є адміністративною, 

містить сукупність процедурних дій, які здійснюються не безсистемно, а у 

законодавчо визначеній послідовності і знаходяться між собою у логіко-

функціональному зв’язку та об’єднуються у такі стадії: 1) визначення 

підстав та обґрунтування обставин необхідності отримання допуску до 

державної таємниці; 2) збір та подання документів для оформлення допуску 

до державної таємниці; 3) спеціальна перевірка; 4) затвердження рішення та 

його виконання; 5) оскарження рішення. 
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Науковий інтерес викликає також удосконалена автором структура 

режиму державної таємниці, яку становлять: 1) об’єкт – інформація або 

відомості, які підлягають охороні; 2) суб’єкт – державні органи, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, підприємства, 

установи, організації, які здійснюють забезпечення функціонування 

режимних правил; 3) заходи забезпечення функціонування режиму – 

правові норми, технічні, організаційні, криптографічні засоби захисту 

інформації, юридична відповідальність за порушення державної таємниці. 

Значний інтерес становить здійснена дисертантом кореляція понять 

«допуск до державної таємниці» та «доступ до державної таємниці». Так, 

визначено, що допуск до державної таємниці – це надання повноваженим 

органом права громадянинові на ознайомлення із секретною інформацією, 

що містить у собі процедуру оформлення права на роботу з державною 

таємницею, яку становлять збір та подання необхідних документів, 

проходження відповідної перевірки, ознайомлення з обмеженнями прав 

тощо. Доступ до державної таємниці – це дозвіл повноважної посадової 

особи громадянинові на ознайомлення з конкретною секретною інформацією 

та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею у зв’язку із 

службовою, науковою, дослідницькою або виробничою діяльністю.  

Автор сформулював цілком логічні висновки, щодо необхідності 

створення єдиного реєстру осіб, яким скасовано допуск і доступ до таємної 

інформації у зв’язку з порушенням ними чинного законодавства про державну 

таємницю. 

Цілком виправданими є пропозиції Ю.Г. Чердинцева щодо 

необхідності внести зміни до чинного законодавства України, зокрема до 

Закону України «Про державну таємницю» та доповнити його: окремим  

розділом «Порядок, умови та наслідки передачі секретної інформації 

іноземній державі чи міжнародній організації»; окремою статтею 

«Повноваження суб’єктів забезпечення державної таємниці»; ст. 8 абзацом 
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восьмим ч. 4 такого змісту: «не підлягає засекречуванню інформація про 

генеральні плани забудови міст»; окремою статтею «Порядок надання 

допуску до державної таємниці у межах кримінального провадження». 

Заслуговує на увагу те, що дисертант використав результати більшості 

фундаментальних праць, присвячених обраній темі дослідження. Належно 

витримані вимоги до коректності, доцільності та доречності посилань.  

Повнота викладу результатів у наукових публікаціях. Результати 

дисертаційного дослідження Ю.Г. Чердинцева висвітлено у 4 наукових 

публікаціях, які опубліковано у наукових фахових виданнях, що входять до 

затвердженого переліку. Ці праці є свідченням того, що розробка проблеми, 

якій присвячена дисертація, здійснювалася системно. У публікаціях достатньо 

відображені всі розділи дисертаційного дослідження. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. Фактів порушень 

академічної доброчесності у дисертації і у наукових публікаціях не виявлено. 

Зауваження щодо змісту дисертації. В цілому позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження Чердинцева Юрія Герасимовича, слід відмітити 

наявність положень, що потребують уточнення позиції автора при захисті 

роботи: 

1. У дисертації автор встановив, що основними складовими режиму 

секретності є: а) спеціальний нормативно-правовий акт; б) встановлений 

законом порядок віднесення інформації до секретних відомостей; в) чіткий 

механізм надання та зняття грифу секретності з матеріальних носіїв секретної 

інформації; г) система забезпечувальних заходів; д) наявність спеціального 

суб’єкта забезпечення режиму секретності; ж) встановлення відповідальності за 

порушення правил поводження із секретним відомостями. Загалом 

погоджуючись із запропонованою структурою, слід зауважити, що 

виокремлення спеціального нормативно-правового акту як елементу структури 

є дещо спірним, принаймні саме у такому формульовані. 
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2. У пункті 2.1. дисертант зазначає, що суб’єктами забезпечення режиму 

державної таємниці є, насамперед, система органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства (у виключних випадках) та суб’єкти 

міждержавних договорів, учасницею яких є Україна, що забезпечують охорону 

та захист державної таємниці та пропонує класифікувати таких суб’єктів 

забезпечення режиму державної таємниці на дві групи: загальної та спеціальної 

компетенції. Хотілося би почути обґрунтування дисертанта щодо підстав та 

критерії такого поділу. 

3. Автор пропонує створити єдиний реєстр осіб, яким скасовано допуск і 

доступ до таємної інформації у зв’язку з порушенням ними чинного 

законодавства про державну таємницю, однак є не зрозумілим за якими саме 

критеріями (ознаками) особи, що здійснили певне правопорушення у означеній 

сфері, будуть потрапляти до запропонованого реєстру (чи впливатиме тяжкість 

порушення, повторюваність, особа порушника (фізична особа чи суб’єкт 

владних повноважень) тощо). 

4. Досліджуючи питання відповідальності за порушення режиму 

державної таємниці автор дисертаційного дослідження обґрунтовує доцільність 

підвищення рівня відповідальності за порушення законодавства про державну 

таємницю та режиму секретності, особливо у воєнний час. З тексту роботи не 

зовсім зрозуміло, як саме та до якого рівня має бути підвищена така 

відповідальність. 

Висвітлені зауваження багато в чому мають дискусійний характер та не 

знижують достовірність основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій, висловлених в рецензованій дисертації і є свідченням творчого 

характеру роботи.  

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам .1. 

Дисертація Чердинцева Ю.Г. на тему «Адміністративно-правове регулювання 

режиму державної таємниці в Україні», подана на здобуття  
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