
 



Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, його 

новаторський характер підкреслює зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Слід відзначити, що на теперішній час питання формування 

правових засад режиму державної таємниці є одним із пріоритетних напрямків 

системної реформи державного управління. Конкретне наукове завдання щодо 

дослідження зазначеної проблематики виконано відповідно до Плану наукових 

досліджень кафедри адміністративного і фінансового права Національного 

університету «Одеська юридична академія» «Концепція розвитку 

адміністративного, адміністративно-процесуального права та фінансового 

права в умовах євроінтеграції», що є складовою частиною теми «Стратегія 

інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (державний 

реєстраційний номер 0116U001842). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналізуючи зміст роботи, 

можна дійти висновку, що проведене дослідження є самостійним, творчим, 

цілісним, актуальним. Дисертація Ю.Г. Чердинцева характеризується 

системним підходом до предмету дослідження. Визначені в роботі задачі 

дослідження відповідають його загальній меті, яка полягає у теоретичній 

характеристиці режиму державної таємниці в Україні, визначенні стану його 

правового регулювання і наданні пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства, зокрема Закону України «Про державну таємницю» та 

прийняття нових законів в інформаційній сфері держави. 

Окреслена мета, а також поставлені для її реалізації задачі, визначили 

структуру роботи, яка є цілком логічною, виваженою і такою, що охоплює 

найбільш важливі аспекти дослідження. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, вісьми підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. 

Дисертантом залучено до дослідження і належним чином опрацьовано 

значну джерельну базу, аналізу якої присвячений підрозділ 1.1. Під час 

проведеного дисертаційного дослідження автором опрацьовано і 



переосмислено значний обсяг наукової літератури з проблематики 

адміністративного права, державного управління та безпосередньо 

проблематики дисертаційного дослідження. Аналіз тексту роботи дає підстави 

стверджувати, що автор детально опрацював та проаналізував термінологічний 

апарат, законодавство та зміни до нього щодо режиму державної таємниці. 

Джерельну базу дисертації становить 240 наукових праць і нормативно-

правових актів. У цілому джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

достатньою для виконання роботи такого рівня. 

Висновки і результати дослідження є, у переважній більшості, 

обґрунтованими, оскільки вони отримані завдяки достатньому використанню 

наукових джерел та різноманітних методів наукового пошуку, зокрема: 

філософських, загальнонаукових, та спеціальних, що були обрані з 

урахуванням поставленої мети, визначених задач, об’єкта і предмета 

дослідження. Наукове пізнання явищ дійсності у їхньому розвиткові та 

взаємозв’язку здійснено завдяки діалектичному методу. Загальнонаукові 

методи (структурний, функціональний та системний аналіз) знайшли своє 

застосування при з’ясуванні теоретичних питань тематики дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів посилена положеннями, які 

чітко виділяють нові результати дослідження та положеннями, що були 

вдосконалені дисертантом. Висновки та пропозиції за результатами наукового 

дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська 

юридична академія». Результати дослідження використано при викладанні 

відповідних тем із навчальних курсів: «Адміністративне право», «Організація 

державної служби в Україні». 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Новизна дисертації Ю.Г. Чердинцева має прояв як у самому підході до 

досліджуваних проблем, так і у запропонованому способі розв’язання 

конкретних питань теми. Характеризуючи наукову новизну дослідження слід 

зазначити, що дисертація Ю.Г. Чердинцева є першим монографічним 



дослідженням режиму державної таємниці в нових політико-правових реаліях 

України, в якому охарактеризовано його теоретичну, правову, організаційну і 

процедурну основи і надано пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства у цій сфері. Відповідно до результатів здійсненого дослідження 

отримано результати, що характеризуються науковою новизною, мають як 

теоретичне, так і практичне значення. 

В роботі уперше: з’ясовано, що режим державної таємниці – це система 

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; виокремлено та 

охарактеризовано такі аспекти режиму державної таємниці у відповідності до 

змістовно-розширювальної характеристики, як: правовий; процедурний; 

організаційний; інституційний; визначено, що процедура надання допуску до 

державної таємниці 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; запропоновано створити єдиний 

реєстр осіб, яким скасовано допуск і доступ до таємної інформації у зв’язку з 

порушенням ними чинного законодавства про державну таємницю. 

У дисертаційному дослідженні автором удосконалено: розуміння 

поняття «таємниця»; систему характерних ознак державної таємниці, 

зокрема щодо виокремлення таких, як: а) обмеженість інформації; 

б) секретність інформації; в) санкціонування доступу до такої інформації; 

г) заходи та дії щодо дотримання встановлених законодавчих приписів; 



структуру 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; 

Набули подальшого розвитку положення щодо: визначення змісту 

поняття «система охорони державної таємниці»; класифікації суб’єктів 

державного управління у сфері режиму державної таємниці, зокрема 

виокремлення системи органів охорони державної таємниці загальної та 

спеціальної компетенції; розмежування понять «допуск до державної 

таємниці», «доступ до державної таємниці», «процедура допуску до державної 

таємниці», «процедура доступу до державної таємниці»; обґрунтування 

доцільності підвищення рівня відповідальності за порушення законодавства про 

державну таємницю, особливо у воєнний час; 

Також в дисертації сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення 

змін та доповнень до чинного законодавства України, зокрема до Закону 

України «Про державну таємницю» та прийняття нових законів в 

інформаційній сфері держави. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертантом висвітлено і опрацьовано 

комплекс проблемних питань теоретичного та практичного характеру, що 

виникають під час  функціонування режиму державної таємниці в Україні.  

Структура дисертації повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути ключові питання адміністративно-правового 

регулювання режиму державної таємниці. У дисертаційному дослідженні 

Чердинцева Юрія Герасимовича порушено не розроблені раніше наукові і 

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

виробити ряд корисних пропозицій. 



Серед сформульованих в роботі положень, що заслуговують на увагу, 

слід відзначити авторську позицію стосовно визначення змісту системи 

охорони державної таємниці як комплексу заходів правового, 

інституційного, організаційного, технічного, криптографічного та 

оперативного характеру, спрямованих на захист державної таємниці, 

запобігання витоку такої інформації, втрати її матеріальних носіїв, а також 

на попередження, запобігання та припинення протиправних дій у сфері 

захисту відомостей, що становлять державну таємницю. Автор зазначає, що 

система охорони державної таємниці характеризується наявністю органів 

загальної та спеціальної компетенції, головними завданнями яких є: 

забезпечення виконання законодавчих актів у сфері державної таємниці; 

створення оптимальних умов для функціонування режиму державної 

таємниці у усіх органах, на підприємствах, в установах та організаціях;  

налагодження міжнародного співробітництва з питань забезпечення режиму 

державної таємниці; здійснення контролю за забезпеченням режиму 

державної таємниці; нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної 

таємниці. 

Цінними з наукової точку зору є положення щодо виокремлення 

основних аспектів режиму державної таємниці у відповідності до змістовно-

розширювальної характеристики: правового (система правовідносин, які 

виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з охороною та захистом 

відомостей, що становлять державну таємницю); процедурного (сукупність 

послідовно здійснюваних процедурних дій щодо забезпечення охорони і 

захисту державної таємниці, допуску і доступу до неї, її засекречування або 

розсекречування); організаційного (система координаційних та 

організаційно-правових заходів та способів забезпечення охорони і захисту 

відомостей, що становлять державну таємницю); інституційного (система 

спеціально уповноважених суб’єктів, зокрема органів, підприємств, установ і 



організацій, на яких покладено функції щодо охорони і захисту відомостей, 

що становлять державну таємницю). 

Значний інтерес становлять виокремлені дисертантом ознаками 

режиму державної таємниці, зокрема такі як: а) встановлюється та 

регламентується нормами публічного права;  б) його метою є: охорона 

державної таємниці та забезпечення національної безпеки у різних 

стратегічно важливих сферах відносин держави, зокрема в інформаційній 

сфері; реалізація та захист прав суб’єктів інформаційних відносин; 

в) пріоритетним є імперативний метод регулювання (наявність заборон та 

суворих приписів); г) має загальнодержавний характер; д) наявністю 

обов’язкового суб’єкта забезпечення (органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, на які 

покладено функції забезпечення режиму державної таємниці та здійснення 

контролю за дотриманням правил такого режиму); е) забезпечується 

державним примусом (за порушення або невиконання встановлених вимог у 

залежності від рівня небезпечності передбачено певний вид юридичної 

відповідальності).  

Автором сформульовано цілком логічні висновки щодо наявності у 

процедурі засекречування інформації прогалин правового регулювання і, 

насамперед, це вони стосуються таких критеріїв, як: а) віднесення інформації 

до відомостей, що становлять державну таємницю; б) віднесення інформації 

до відповідної категорії («таємно», «цілком таємно», «особливої 

важливості») таємності. З’ясовано, що така ситуація викликана, насамперед, 

застарілістю методичних рекомендацій щодо визначення критеріїв при 

віднесенні інформації до державної таємниці.  

Заслуговують на увагу пропозиції щодо удосконалення окремих 

положень Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, 

автор пропонує внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення: санкцію ст. 212-2 викласти у такій редакції: «тягне за 



собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста 

до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне 

протягом року вчинення порушення із числа передбачених частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб – від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 

Повнота викладу результатів в наукових публікаціях. Основні 

теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення у публікаціях, з них: 3 статті опубліковано у наукових фахових 

виданнях, що входять до затвердженого переліку, 1 – у зарубіжному науковому 

виданні. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. У ході вивчення як 

дисертаційного дослідження, так і  наукових публікацій, фактів порушень 

академічної доброчесності не виявлено. 

Зауваження і дискусійні положення дисертації. Поряд з позитивними 

здобутками дисертаційного дослідження Ю.Г. Чердинцева, які є важливими для 

теорії адміністративного права й подальшого розвитку режиму державної 

таємниці, в рецензованій дисертації мають місце положення, які сприймаються 

неоднозначно, видаються суперечливими або потребують додаткового 

обґрунтування. 

1. У Розділі 1 дисертаційного дослідження автор визначає поняття 

режиму державної таємниці, акцентуючи увагу на тому, що він універсальним 

постійно діючим правовим режимом, що складається з організаційно-правових 

засобів, яким притаманний імперативний метод регулювання відносин у сфері 

обігу відомостей, що становлять державну таємницю, головною метою якого є 

забезпечення безпеки держави у важливих сферах її життєдіяльності. Більше 

того, дисертант виокремлює характерні ознаки та визначає структуру режиму 
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державної таємниці. Як уявляється, вивчаючи питання режиму державної 

таємниці слід було б звернути увагу і на форми та методи його реалізації; 

2. Одним з аргументів на користь актуальності теми дослідження автор 

наводить тезу про те, що багато таємниць та засобів їх захисту Україна 

успадкувала від Радянського Союзу, більшість із яких є застарілими та такими, 

що не в змозі на належному рівні здійснювати захист і потребують 

удосконалення та оновлення. При захисті автору слід навести приклади такої 

«неактуальної» секретної інформації. 

3. У розділі 2 дисертантом проаналізовано систему та компетенцію 

юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення режиму державної таємниці в 

Україні, що дозволило класифікувати усіх суб’єктів на дві групи: загальної та 

спеціальної компетенції. У свою чергу, серед спеціальних суб’єктів 

виокремлюється два окремих види: 1) особи, які приймають відповідні рішення 

(посадова особа, експерт); 2) особи, яким надано відповідний допуск і доступ 

(громадянин, іноземець, особа без громадянства). Але автор не визначив 

критерій (підстави) такої класифікації, що порушує правила діалектичної 

побудови наукового пізнання.  

4. Доволі близьким до режиму державної таємниці, за своїм змістом та 

правовим регулюванням, є режим секретності. Видається, що у дисертаційному 

досліджені не зовсім достатньо приділено уваги розмежуванню цих режимів. 

Хотілося би почути думку дисертанта щодо критеріїв змістовного 

розмежування режиму державної таємниці та режиму секретності. 

5. В цілому, представлена робота досить логічно побудована, проте 

дещо порушує її архітектоніку неоднорідність викладення матеріалу. 

Зокрема, обсяг першого розділу становить 63 сторінки, другого – 79 

сторінки, в той час, як третього – лише 40 сторінок. 

Наведені вище критичні зауваження та рекомендації стосуються 

дискусійних питань, і не применшують значення отриманих в роботі висновків, 

не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження, яке 

має науково-теоретичне і практичне значення, містить наукові положення, що  



 


