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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Захист комерційної таємниці є комплексом організаційних, тех
нічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, що 
сприяють ефективній діяльності суб’єктів господарювання, захисту 
їх законних прав та інтересів, у тому числі права на конфіденційну 
інформацію. Основною метою дисципліни “Правовий захист комер
ційної таємниці” є формування у студентів системи правових знань, 
ознайомлення з основними матеріальними і процесуальними заса
дами, що забезпечують функціонування та захист цього правового ін
ституту, спираючись на вже здобуті знання з цивільного, адміністра
тивного, кримінального права й інших галузевих та міжгалузевих 
правових дисциплін (інвестиційне, антимонопольне, банківське 
право тощо). 

В умовах становлення ринкових відносин підвищується значен
ня здобутків науковотехнічного прогресу і відповідного забезпечен
ня надійної охорони секретів виробництва, комерційної та банківської 
таємниці, правової охорони державної науковотехнічної інформації 
та захисту інших результатів інтелектуальної праці, особливо тих, 
що не перебувають під охороною патентного права, але становлять 
комерційну цінність. Розширюється і вдосконалюється сфера пра
вового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням 
підприємницької діяльності, боротьбою з проявами недобросовісної 
конкуренції. Збереження комерційної таємниці є однією з право
вих гарантій захисту підприємців від недобросовісної конкуренції. 
У цьо му зв’язку підвищуються вимоги до майбутніх фахів ців з право
знавства, які потребують наявності ґрунтовних знань комерційного 
законодавства та практичних навичок застосування правових норм.

Мета дисципліни — опанувати основні принципи правового регу
лювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці.

Завдання дисципліни: 
• формування у студентів навичок застосування норм комерцій

ного права в обраній сфері діяльності; 
• усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значу

щих дій. 
Змістові модулі
Модуль 1. Державне регулювання у сфері захисту комерційної 

таємниці.
Модуль 2. Правова охорона та захист комерційної таємниці.
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ПРАВОВИЙ  ЗАХИСТ  КОМЕРЦІЙНОЇ  ТАЄМНИЦІ”

Змістовий модуль 1. Державне регулювання у сфері захисту 
комерційної таємниці

Тема 1. Правове регулювання відносин у сфері захисту  
комерційної таємниці

Зміст і структура навчальної дисципліни. Характеристика особ
ливостей законодавства у сфері захисту комерційної таємниці. 

Форми здійснення права на захист комерційної таємниці. Понят
тя правової охорони та правового захисту комерційної таємниці. Ме
тоди правового регулювання, що забезпечують захист комерційної 
таємниці. Нормативноправові джерела. 

Суб’єкти і об’єкти захисту комерційної таємниці. Особливості 
змісту прав та обов’язків іноземних громадян і осіб без громадян
ства.

Література [1; 3; 6–9; 11–14; 18–22; 36; 37; 55]

Тема 2. Компетенція органів державної влади, органів  
місцевого самоврядування та їх посадових осіб  
у сфері охорони державної таємниці

Компетенція державних органів, що здійснюють правове регулю
вання у сфері охорони комерційної таємниці.

Контроль та нагляд за додержанням законодавства про державну 
таємницю. Система і структура державних органів у сфері охорони 
державної таємниці.

Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування у сфері охорони та захисту комер
ційної таємниці. Режимносекретні органи, їх права та обов’язки. 

Література [1; 3; 4; 15; 16; 28; 32; 50; 55]

Тема 3. Державні гарантії права на інформацію
Поняття та визначення права на інформацію. Правові засади одер

жання, використання, поширення та зберігання інформації.
Інформаційні відносини. Основні принципи інформаційних від

носин. Об’єкти інформаційних відносин. Суб’єкти інформаційних 
відносин. 

Міжпредметні зв’язки
Вивчення дисципліни ґрунтується на здобутих знаннях фунда

ментальних правових дисциплін та курсу господарського права Ук
раїни.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ПРАВОВИЙ  ЗАХИСТ  КОМЕРЦІЙНОЇ  ТАЄМНИЦІ”

№
пор. Назва змістового модуля і теми

1

2

3

Змістовий модуль 1. Державне регулювання у сфері 
захисту комерційної таємниці
Правове регулювання відносин у сфері захисту комерційної 
таємниці
Компетенція органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони 
державної таємниці
Державні гарантії права на інформацію

4

5

6
7
8
9

10

11
12

Змістовий модуль 2. Правова охорона та захист 
комерційної таємниці
Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової 
охорони
Договірні відносини щодо охорони комерційної таємниці 
(інформації)
Правова охорона державної науковотехнічної інформації
Державний технічний захист інформації
Захист інформації в автоматизованих системах
Охорона державної таємниці
Неправомірне збирання, розголошення та використання 
комерційної таємниці
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
Адміністративна та кримінальна відповідальність  
за порушення законодавства про захист комерційної 
таємниці

Разом годин: 81
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Способи доступу до офіційних документів, письмової, усної ін
формації. Документи та інформація, що не підлягають наданню та 
ознайомленню. 

Література [40–42; 44; 46; 50; 62]

Змістовий модуль 2. Правова охорона та захист комерційної 
таємниці

Тема 4. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт  
правової охорони

Поняття комерційної таємниці підприємств, установ, організацій.
Відмежування комерційної таємниці (інформації) від доступної 

інформації, державної науковотехнічної інформації, державної таєм
ниці, банківської таємниці.

Принципи конфіденційності. Склад і обсяг відомостей, що станов
лять комерційну таємницю, порядок встановлення охорони. Перелік 
відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю.

Порядок забезпечення захисту конфіденційної інформації.
Права й обов’язки осіб, що володіють конфіденційною інформа

цією. Умови та правила здійснення діяльності у сфері захисту комер
ційної таємниці.

Література [1; 3; 4; 18; 22; 34; 37; 41; 56]

Тема 5. Договірні відносини щодо охорони комерційної  
таємниці (інформації)

Специфіка та особливості договірних відносин у сфері забезпе
чення охорони комерційної таємниці (інформації). Договір про за
хист комерційної інформації (про конфіденційність).

Відповідальність сторін за порушення умов договору, за розкрит
тя комерційної таємниці. Підстави звільнення від відповідальності. 

Література [1; 3; 44; 46; 50; 55; 66; 88]

Тема 6. Правова охорона державної науково-технічної  
інформації

Правова база, що регулює порядок одержання та використання 
науковотехнічної інформації. Правовий режим науковотехнічної 
інформації. 

Державна реєстрація, облік і використання результатів науково
технічної діяльності

Суб’єкти правовідносин у сфері науковотехнічної інформації. 
Відносини між власниками науковотехнічної інформації, її спожи
вачами і посередниками. 

Література [1; 3; 5; 44; 46; 50; 55]

Тема 7. Державний технічний захист інформації

Технічний захист інформації. Забезпечення інженернотехнічни
ми заходами порядку доступу, цілісності та доступності інформації.

Організація проведення комплексних перевірок науководослід
них установ, що фінансуються з державного бюджету. Контроль за 
функціонуванням системи технічного захисту інформації. Оформ
лення результатів комплексної перевірки діяльності науководослід
ної установи.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність 
у галузі криптографічного захисту інформації. Криптографічний за
хист інформації як вид захисту.

Література [1; 6; 9; 11; 14; 18; 22; 36; 38; 46]

Тема 8. Захист інформації в автоматизованих системах

Основи правового захисту інформації в автоматизованих систе
мах. Об’єкти захисту. Суб’єкти відносин. Загальні вимоги щодо за
безпечення захисту інформації в АС. Встановлення вимог і правил 
щодо захисту інформації. Організація захисту в АС. Служби захисту 
інформації в АС.

Література [4; 5; 25; 26; 28; 34; 46; 64]

Тема 9. Охорона державної таємниці

Державна політика щодо державної таємниці. Зарахування ін
формації до державної таємниці. Інформація, що не належить до 
дер жавної таємниці. Державні експерти з питань таємниць, їх пра
ва та обов’язки. Порядок зарахування інформації до державної 
таємниці.

Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Зміна ступе
ня секретності інформації та скасування рішення про зарахування її 
до державної таємниці.

Допуск громадян до державної таємниці. Відмова у наданні допус
ку до державної таємниці.

Література [1; 5; 10; 26; 28–34; 36; 48; 52]
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Тема 10. Неправомірне збирання, розголошення  
та використання комерційної таємниці

Неправомірне збирання інформації, що становить комерційну 
таємницю. Поняття розголошення комерційної таємниці. Суб’єкти 
відповідальності. Схилення до розголошення комерційної таємниці.

Види відповідальності. Накладання штрафів на господарюючих 
суб’єктів — юридичних осіб та їх об’єднання. Накладання штрафів на 
юридичних осіб, їх об’єднання та об’єднання громадян, що не є госпо
дарюючими суб’єктами. 

Література [1; 3; 4–9; 25; 26; 37; 44; 50; 55]

Тема 11. Відповідальність за порушення законодавства  
про інформацію

Види правопорушень згідно з чинним законодавством. Дисциплі
нарна, цивільноправова, адміністративна або кримінальна відпові
дальність. 

Захист особи від неправдивої інформації. Порядок оскарження 
протиправних діянь. Відшкодування матеріальної та моральної шко
ди.

Суб’єкти відповідальності, посадові особи, службовці та грома
дяни.

Література [4; 22; 25; 26; 36; 37; 42; 44]

Тема 12. Адміністративна та кримінальна відповідальність 
за порушення законодавства про захист комерційної 
таємниці

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 
про комерційну таємницю.

Особливості відповідальності за порушення законодавства про 
комерційну таємницю. Недодержання встановленого порядку пере
давання інформації; безпідставне засекречування інформації; пору
шення встановленого порядку надання допуску та доступу до інфор
мації; порушення встановленого режиму секретності та невиконання 
обов’язків щодо збереження таємниці. Оскарження прийнятих рі
шень.

Поняття та ознаки злочину.
Література [4; 9–11; 14; 44; 46; 69]

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  (ПРАКТИЧНИХ)  ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Державне регулювання у сфері захисту 
комерційної таємниці

Тема 1. Правове регулювання відносин у сфері захисту  
комерційної таємниці

1. Характеристика особливостей законодавства у сфері захисту 
комерційної таємниці. 

2. Поняття правової охорони та правового захисту комерційної 
таємниці.

3. Методи правового регулювання, що забезпечують захист комер
ційної таємниці. 

4. Суб’єкти й об’єкти захисту комерційної таємниці. 

Теми рефератів
1. Правові проблеми охорони та захисту комерційної таємниці.
2. Суб’єкти захисту комерційної таємниці.
3. Об’єкти захисту комерційної таємниці.

Тема 2. Компетенція органів державної влади, органів  
місцевого самоврядування та їх посадових осіб  
у сфері охорони державної таємниці

1. Компетенція державних органів, що здійснюють правове регу
лювання комерційної таємниці.

2. Контроль та нагляд за додержанням законодавства про держав
ну таємницю. 

3. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої вла
ди, органів місцевого самоврядування у сфері охорони та захис
ту комерційної таємниці. 

4. Спеціально уповноважені органи державної влади у сфері за
безпечення охорони державної таємниці. 

Теми рефератів
1. Компетенція та повноваження державних органів, що здійсню

ють правове регулювання комерційної таємниці.
2. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої вла

ди, органів місцевого самоврядування у сфері охорони та захис
ту комерційної таємниці.
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Тема 3. Державні гарантії права на інформацію
1. Правові засади одержання, використання, поширення та збері

гання інформації. 
2. Інформаційні відносини, їх основні принципи, об’єкти та суб’єк

ти інформаційних відносин. 
3. Охорона інформації. 

Теми рефератів
1. Основні принципи інформаційних відносин.
2. Суб’єкти інформаційних відносин.

Змістовий модуль 2. Правова охорона та захист комерційної 
таємниці

Тема 4. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт  
правової охорони (для самостійного вивчення)

1. Поняття комерційної таємниці підприємств, установ, організа
цій.

2. Відмежування комерційної таємниці (інформації) від доступної 
інформації, державної науковотехнічної інформації, державної 
таємниці, банківської таємниці.

3. Принципи конфіденційності. 
4. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, 

порядок встановлення охорони. 
5. Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таєм

ницю.
6. Порядок забезпечення захисту конфіденційної інформації.
7. Права й обов’язки осіб, що володіють конфіденційною інформа

цією. 
8. Умови та правила здійснення діяльності у сфері захисту комер

ційної таємниці.
Література [1; 3; 4; 18; 22; 34; 37; 41; 56]

Тема 5. Договірні відносини щодо охорони комерційної  
таємниці (інформації) (для самостійного вивчення)

1. Специфіка та особливості договірних відносин у сфері забезпе
чення охорони комерційної таємниці (інформації).

2. Договір про захист комерційної інформації (про конфіденцій
ність).

3. Відповідальність сторін за порушення умов договору, за роз
криття комерційної таємниці. 

4. Підстави звільнення від відповідальності. 

Тема 6. Правова охорона державної науково-технічної  
інформації

1. Державне управління у сфері науковотехнічної інформації.
2. Основи державної політики в галузі охорони науковотехнічної 

інформації.
3. Державна реєстрація, облік і використання результатів науко

вотехнічної діяльності
4. Суб’єкти правовідносин у сфері науковотехнічної інформації.
5. Відносини між власниками науковотехнічної інформації, її 

споживачами і посередниками. 

Теми рефератів
1. Правовідносини суб’єктів науковотехнічної інформації.
2. Принципи державної політики в галузі охорони науковотех

нічної інформації.

Тема 7. Державний технічний захист інформації  
(для самостійного вивчення)

1. Технічний захист інформації. 
2. Забезпечення інженернотехнічними заходами порядку досту

пу, цілісності та доступності інформації.
3. Організація проведення комплексних перевірок науководо

слідних установ, що фінансуються з державного бюджету. 
4. Контроль за функціонуванням системи технічного захисту ін

формації. 
5. Оформлення результатів комплексної перевірки діяльності нау

ководослідної установи.
6. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяль

ність у галузі криптографічного захисту інформації. Криптогра
фічний захист інформації як вид захисту.

Тема 8. Захист інформації в автоматизованих системах  
(для самостійного вивчення)

1. Основи правового захисту інформації в автоматизованих систе
мах. 
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2. Об’єкти захисту. Суб’єкти відносин. 
3. Загальні вимоги до забезпечення захисту інформації в АС. 
4. Встановлення вимог і правил до захисту інформації. 
5. Організація захисту в АС. 
6. Служби захисту інформації в АС.

Тема 9. Охорона державної таємниці  
(для самостійного вивчення)

1. Державна політика щодо державної таємниці. 
2. Зарахування інформації до державної таємниці. 
3. Інформація, що не належить до державної таємниці. 
4. Державні експерти з питань таємниць, їх права й обов’язки. 
5. Порядок зарахування інформації до державної таємниці.
6. Звід відомостей, що становлять державну таємницю. 
7. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення 

про зарахування її до державної таємниці.
8. Допуск громадян до державної таємниці. Відмова у наданні до

пуску до державної таємниці.
Література [1; 5; 10; 26; 28–34; 36; 48; 52]

Тема 10. Неправомірне збирання, розголошення  
та використання комерційної таємниці

1. Неправомірне збирання комерційної таємниці. 
2. Поняття розголошення комерційної таємниці. 
3. Схилення до розголошення комерційної таємниці.
4. Види відповідальності. 

Теми рефератів

1. Збирання та розголошення комерційної таємниці.
2. Правові питання щодо схилення до розголошення комерційної 

таємниці.

Тема 11. Відповідальність за порушення законодавства  
про інформацію (для самостійного вивчення)

1. Види правопорушень згідно з чинним законодавством. 
2. Дисциплінарна, цивільноправова, адміністративна або кримі

нальна відповідальність. 
3. Захист особи від неправдивої інформації.

4. Порядок оскарження протиправних діянь. Відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди.

5. Суб’єкти відповідальності, посадові особи, службовці та грома
дяни.

Література [4; 22; 25; 26; 36; 37; 42; 44]

Тема 12. Адміністративна та кримінальна відповідальність 
за порушення законодавства про захист комерційної 
таємниці

1. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 
про комерційну таємницю.

2. Особливості відповідальності за порушення законодавства про 
комерційну таємницю. 

3. Незаконне збирання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємни
цьке шпигунство). 

4. Розголошення комерційної таємниці. Відповідальність. 

Теми рефератів
1. Юридична відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю.
2. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 

про комерційну таємницю.
3. Особливості кримінальної відповідальності за розголошення ві

домостей, що становлять комерційну таємницю.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді реферату за 
такою структурою: “Вступ” обсягом до двох сторінок, де розкри
вається суть теми; “Основна частина”, яка складається з двох чи 
трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно показати знання 
теми, дати аналіз чинних норм права з використанням практичного 
досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації 
щодо досліджуваної тематики. У розділі “Висновки” (обсяг — до 
двох сторінок) слід зазначити і по можливості обґрунтувати про
позиції і рекомендації із вдосконалення чинного законодавства чи 
теоретичних положень з теми реферативної роботи. Наприкінці не
обхідно навести список використаних джерел. 
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Студент має належним чином оформити титульну сторінку, 
підписати роботу, зазначити дату виконання і у визначені строки по
дати на перевірку. 

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки. Якщо остання цифра номера заліко
вої книжки “5”, то відповідно треба вибрати тему 5. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Правова охорона та захист комерційної таємниці. 
2. Суб’єкти й об’єкти захисту комерційної таємниці. 
3. Компетенція державних органів, що здійснюють правове регулю

вання у сфері захисту комерційної таємниці.
4. Правові засади одержання, використання, поширення та збері

гання інформації.
5. Поняття комерційної таємниці підприємств, установ, організацій.
6. Відмежування комерційної таємниці (інформації) від доступної 

інформації, державної науковотехнічної інформації, державної 
таємниці, банківської таємниці.

7. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, 
порядок встановлення охорони. 

8. Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таєм
ницю.

9. Умови та правила здійснення діяльності у сфері захисту комер
ційної таємниці.

10. Специфіка та особливості договірних відносин у сфері забезпе
чення охорони комерційної таємниці (інформації). 

11. Договір про захист комерційної інформації (про конфіденцій
ність).

12. Відповідальність сторін за порушення умов договору, за розкрит
тя комерційної таємниці. 

13. Правовий режим науковотехнічної інформації. 
14. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково

технічної діяльності.
15. Суб’єкти правовідносин у сфері науковотехнічної інформації. 
16. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність 

у галузі криптографічного захисту інформації. Криптографічний 
захист інформації.

17. Основи правового захисту інформації в автоматизованих системах. 

18. Встановлення вимог і правил щодо захисту інформації. 
19. Державна політика щодо державної таємниці. 
20. Інформація, що не належить до державної таємниці. 
21. Порядок зарахування інформації до державної таємниці.
22. Звід відомостей, що становлять державну таємницю. 
23. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення про 

віднесення її до державної таємниці.
24. Допуск громадян до державної таємниці. 
25. Неправомірне збирання комерційної таємниці. 
26. Поняття розголошення комерційної таємниці. 
27. Дисциплінарна відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю.
28. Цивільноправова відповідальність за розголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю.
29. Адміністративна відповідальність за розголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю.
30. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю. Поняття та ознаки злочину.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Характеристика особливостей законодавства у сфері захисту ко
мерційної таємниці. 

2. Форми здійснення права на захист комерційної таємниці. 
3. Правова охорона комерційної таємниці.
4. Правовий захист комерційної таємниці. 
5. Методи правового регулювання, що забезпечують захист комер

ційної таємниці. 
6. Нормативноправові джерела. 
7. Суб’єкти захисту комерційної таємниці.
8. Об’єкти захисту комерційної таємниці. 
9. Права іноземних громадян і осіб без громадянства щодо захисту 

комерційної таємниці та нерозголошення її відомостей.
10. Обов’язки іноземних громадян і осіб без громадянства щодо за

хисту комерційної таємниці та нерозголошення її відомостей.
11. Компетенція державних органів, що здійснюють правове регулю

вання у сфері захисту комерційної таємниці.
12. Контроль за додержанням законодавства про державну таємницю.
13. Нагляд за додержанням законодавства про захист державної 

таємниці. 
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14. Система державних органів у сфері охорони державної таємниці.
15. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування у сфері охорони та захисту ко
мерційної таємниці. 

16. Поняття та види режимносекретних органів. 
17. Структура державних органів у сфері охорони державної таєм

ниці.
18. Права та обов’язки режимносекретних органів. 
19. Поняття та визначення права на інформацію. 
20. Правові засади одержання інформації.
21. Правові засади використання інформації.
22. Правові засади поширення та зберігання інформації.
23. Інформаційні відносини. 
24. Основні принципи інформаційних відносин. 
25. Об’єкти інформаційних відносин. 
26. Суб’єкти інформаційних відносин. 
27. Способи доступу до офіційних документів.
28. Способи доступу до письмової інформації.
29. Інформація, що не підлягає наданню та ознайомленню.
30. Способи доступу до усної інформації. 
31. Документи, що не підлягають наданню та ознайомленню. 
32. Поняття комерційної таємниці підприємств, установ, організа

цій.
33. Відмежування комерційної таємниці (інформації) від доступної 

інформації, державної науковотехнічної інформації, державної 
таємниці, банківської таємниці.

34. Принципи конфіденційності.
35. Поняття та зміст доступної інформації.
36. Поняття та зміст державної науковотехнічної інформації.
37. Поняття та зміст державної таємниці.
38. Поняття та зміст банківської таємниці. 
39. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю.
40. Порядок встановлення охорони відомостей, що становлять ко

мерційну таємницю. 
41. Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таєм

ницю.
42. Порядок забезпечення захисту конфіденційної інформації.
43. Права осіб, що володіють конфіденційною інформацією.

44. Обов’язки осіб, що володіють конфіденційною інформацією.
45. Умови здійснення діяльності у сфері захисту комерційної таєм

ниці.
46. Правила здійснення діяльності у сфері захисту комерційної таєм

ниці.
47. Специфіка договірних відносин у сфері забезпечення охорони 

комерційної таємниці (інформації).
48. Можливі способи захисту комерційної таємниці підприємств. 
49. Договір про захист комерційної інформації (про конфіденцій

ність).
50. Відповідальність сторін за порушення умов договору і розкриття 

комерційної таємниці. 
51. Правова база, що регулює порядок одержання та використання 

науковотехнічної інформації. 
52. Правовий режим науковотехнічної інформації. 
53. Державна реєстрація результатів науковотехнічної діяльності.
54. Облік і використання результатів науковотехнічної діяльності.
55. Суб’єкти правовідносин у сфері науковотехнічної інформації. 
56. Правовідносини між власниками науковотехнічної інформації.
57. Правовідносини між споживачами і посередниками науковотех

нічної інформації. 
58. Забезпечення інженернотехнічними заходами порядку доступу, 

цілісності та доступності інформації.
59. Організація проведення комплексних перевірок науководослід

них установ, що фінансуються з державного бюджету. 
60. Контроль за функціонуванням системи технічного захисту ін

формації. 
61. Оформлення результатів комплексної перевірки діяльності нау

ководослідної установи.
62. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність 

у галузі криптографічного захисту інформації. 
63. Криптографічний захист інформації як вид захисту.
64. Основи правового захисту інформації в автоматизованих систе

мах. 
65. Загальні вимоги до забезпечення захисту інформації в АС. 
66. Встановлення вимог і правил до захисту інформації. 
67. Організація захисту в АС. 
68. Служби захисту інформації в АС.
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69. Державна політика щодо державної таємниці. 
70. Зарахування інформації до державної таємниці. 
71. Інформація, що не належить до державної таємниці. 
72. Права державних експертів з питань таємниць.
73. Обов’язки державних експертів з питань таємниць. 
74. Порядок зарахування інформації до державної таємниці.
75. Звід відомостей, що становлять державну таємницю. 
76. Зміна ступеня секретності інформації.
77. Порядок скасування рішення про зарахування інформації до дер

жавної таємниці.
78. Допуск громадян до державної таємниці. 
79. Відмова у наданні допуску до державної таємниці.
80. Неправомірне збирання комерційної таємниці. 
81. Поняття розголошення комерційної таємниці. 
82. Схилення до розголошення комерційної таємниці.
83. Види правопорушень законодавства щодо нерозголошення ко

мерційної таємниці згідно з чинним законодавством. 
84. Дисциплінарна відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю.
85. Цивільноправова відповідальність за розголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю.
86. Адміністративна відповідальність за розголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю.
87. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю. 
88. Поняття та ознаки злочину щодо розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю.
89. Захист особи від неправдивої інформації. 
90. Докази у справах про розголошення відомостей, що становлять 

комерційну таємницю. 
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