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ПРОЦЕДУРА ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ (ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ) 

О;tним :1 н;шри\1ін :шGе3ІІечснн~І ;tержанної Gе311ею1 є 3а6с3ІІсчснН}І 
охорони та захисту особ.:пшо важ..rшвого виду інформаuії, втрата або ви

ток якої може негативно вп..1инути на рівень забезпечення наuіона.:Jь

пої безпеки. Такою іпфор:иаuісю с держаnпа тасмпиuя, яка пре.аспш.1яс 
собою nид таонюї іпфор:иації, що охоплюс nідо:иості у сфері оборони, 
економіки, науки і техніки. ~юнніІІІніх ні,т(носин, J(ержанної Gе311ею1 та 

ОХОрОНИ ІІраНОІІОрИ.іLКу, рОЛОJІОІІІСНН~І ~І КИХ \ІОЖС 3аН.іШП1ІІІІ((ЩИ НаІLІО

НаJІhНіі16с3ІІСІІ.і УкраЇНИ та OXOpOH}If:ThC}I .іLержаНОЮ. 
Інфор:\'rаuія, шо становить .аержавну тає:\'rниuю, :v~іститься у 3во.аі ві

.аомостей, що станошпь .аержавну тає:\'шицю (313.JT), який у свою чергу 
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є ~слиним формшІі:юІ-шним JtжcpeJюVІ реєстрації секретних ні,Jtомостей. 

Ре~:-:страІІі$.1 ні;юмостей у .ЗВ!l,Т є ІІі,тtстаною на;щнни іtLжуv1енту. НІ1ро

Gу чи інІІюму VІатсрішІnному носію інфорVІ<шії, 1110 міститn секретну 
інформацію, відпові;:rного грифу секретності. ]міни до ЗВДТ поштнні 

вноситися та опубліковуватися не пізніше трьох місяuів з ;:rня отр:иман

пя погодження СБУ . .Зnід та зміни ;:ro нього шtбуnають чшшості з ;:rпя їх 
офіuійпого опублікуnаrпrя. 

Відпесепня іпфор11аuії до держашюї тасмпиці фахіnці nи:шачають 
~Ік КJІючониі1 момент реа;Іі:шції 11рактичних ас11ектін охорон11 ,Jtержан

ної Ті1ЕVІНИІ(і [2, С. J2j, а НИJНаЧеНЮІ ІІОН~ІТ'І'~І <<HiJ(HeCeHH~I інфорV1і:ІІІіЇ 

до державної тає:vtниuі~>, на ;:rумку вчен:их, дає мож.1ивість виокре:vtи

ти три основні складові процесу віднесення: 1) пр:ийняття державним 
експерто11 із питань тас:vtrшць рішеппя про nідпесепня категорії nідо
мостей або окремих nідо:vtостей ;:ro ;:rержаnпої тасмпиці 3 устапоn.1еппям 
ступеня їх секретпості шляхом обrруптуnаппя та nизпачеппя можлиnої 
ІІІКОі[И НаІІ,іОНШІhНіЙ Gе::НІеІІ,і УкраЇНИ у р;ві pLHI'O.,IOIJІeHIOI І ІИХ ні;ЮМОС

теtі; 2) НК..ІЮЧеНЮІ ЦіЄЇ інфор_V1і:\ІtіЇ }tO 3Н(Щу Hi}tOMOCTeti, 11(0 CTi:IHOH.,I~ITh 
державну тає:vtницю; 3) опублікування змін до Зводу відо:vtостей, що 
становлять ~ержавну таємницю ('3ПДТ) [3, с. 88]. 

Процедура віднесення інфор:vtаuії до ;:rержавної тає:vtниuі у різних 

країпах мас різні nаріапти, які С. Л. Ємельяпоn умаnпо по;:rіляс па пер

соніфіковані і перелікоnі [4, с. 38]. Сутність першої (США, Ні:vtеччипа 
та іІІ.) ІІО.,ІИІ"і:\С І) ТОМу. ЩО ріІІІеІІШІ 11р0 JасекречеІІJШ. ВСТі:ІІІОВ.,ІеІJШІ 

KOJ ІКреТJ 101'0 СТУІІСІ Ш секреТІ ЮСТІ. :н ІИЖСІ 11 Ш СТУІІеІІ}І секреТІ ІОСТІ 1 
ро:1секречунанни ІІрийVІає конкретний у1юннонажсний ІJОс~щонсІ(h. 

Пере;Іікона система існує н Укр~йні тр~ЩИІІійно і СІІрийнита інІІІими 

лсржанами, 1110 утнорилиси 11ри роJІІа;tі СРСР. ПеренаІ'И цієї системи t-: 

зворотно пропорційними не;:rо.,1ікам персоніфікованої систе:vtи, за якої 

категорія ві;:rнесених ;:ro ДТ, визначені наперед, а ві;:rповідна юр:и;:rична 
сшш ї11 надасться порматиnш_)-праnоrш1ш акта1ш різного рішrя. 

На теперішній час n Україні nі;:rпесешrя інформації ;:ro держаnпої та
с:\шиці- пропедура прийняття ;:rержашш11 експертом із питань тас:vt

ниІІ,ь МОТИНОНаНОП) ріІ1ІеНН$.1 І ІрО Ні,Т(НеСеННИ КаТеІ'ОріЇ Hi,Jt0\>10CTei1 (aGo 
окремих ні;юмостей) ;ю ,Jl,T :1 устанон;Іенн~Ім стуІІен~І їх секретності (та
є:vtно, uілком тає:vtно, особливої важливості) шляхом обr'рунтування та 

визначення :vtожливої шкоди національній безпеці України уразі розго

лошешrя цих nідомостей. Іпши1ш словами, ;:rержашшй експерт з питань 

тасмпиuь па n.1acrrий poJcy;:r nирішус. розго.1ошешrя якої іпфор:vtаuії 
може заnдати шкоди націопальній безпеці та яку інформацію пеобхі;:rпо 

:шсекретити. СуттєниVІ не;tшІіком ІІсре.,Ііконої vнме.,Іі є ні,Jtсутністn ОІІе

ратинності 11ри ІІриі1Н}ІТті ріІІІеНН}J 11ро 3асекречунаню1 інформації, ІІ(О 

може негативно позначитись на рівні захисту державної таємниці. 

Потреба засекречування певних ві;:юмостей може виникат:и у ході 

виробничої, наукової або будь-якої іншої дія.1ьності, однак з мо:vtенту 
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ІШЮ1КНеНН}І Т<ІКОЇ неоGхі;(НОСТі такі HiJ(OVIOCTi ІІіlІ,..·І}ІІ"<ІЮТЬ ОІІ.іНІ(і, ре-

3)'.·1 nтатоVІ икої є нrвнаНН}І неоGхі;(ності їх 3асекречунанни. 

Не3нажаючи на те, 11~0 ;(ержанниtі екс11ерт ІЮНІ1нен оG1рунтунати 

своє рішення шо.J:о необхідності засекречування певної інформації, все 

ж сліJ визнати, шо у uьо:му разі буде :\tати місuе суб'єктивний фактор 

оцінки. шо :иоже пегатиnпо ШLlИІІути па інформаційну сферу та Jумо

nить засекречушшпя nіжнюстей, секретність якихможе бути сумпіnпою 

або шшпаки. Така ситуація :\юже nипикати через те. шо па теперішній 
час, критерії (Щі н к11 і нфор VІ<ІІ ~ії іLІИ ні iLHcce н ни іиі J(O J·Lержанної та є VI н 111 (і 

ІШ3Н<ІЧ3ЮТhС}І МеТ(ЩИЧНИVІИ рекомен;(аІ(l}ІМИ, }11<1 Є J(OCIПh 3<ІСТЩ11JІИМИ 

.LI.lя сучасних інфор:vt:аuійних віцносин та фактично не застосовуються, 

а цержавні експерти вирішують питання шодо необхіцності засекречу

вання інфор:vt:аuії відпові.J:но своїх переконань. І хоча в 3аконі досить 

нtістошю nизпачепо, яку іпфор:\tаuію пеобхі.J:ІІО засекречувати, а яка 

такому засекречуnашпо пе пі.а.:rІяrас, nce ж nарто nі.J::\tітити, шо такий 
ІІСре;ІіК НС Є ІШЧСрІІНИ\1. ТоVІу, HH<J.Ж<J.EThC}I HCOGXi.iLHI1VI НІВНаЧеНЮІ та 

І ІрИ ti Н}ІТПІ НОНИХ критсріЇН ОІІ.іНКИ і нфорІ\ШІ (іЇ. ІІІ, О ІІі,Т(ШІІ'3Є 33ССКрсчу

ВаННЮ, які відпові.J:а.lи б сучасни:v~ BИ:\'Iora:v~. 
Варто також від:\'Іітити, що дотепер не:v~ає науково обГрунтованих 

мето.J:Ітчн:их критеріїв зційснення подL1у відо:\'rостей за ступеня:v~и тає:\'І

пості nідпоnілю J:O рол1іру :\юж.:rпшого збитку, шо також с пегатишшм 
МО:\1еІІТОМ, 
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