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Тема уроку: Конфіденційне діловодство. Види конфіденційної інформації. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички роботи з конфіденційною інформацією та засвоїти 

порядок ведення конфіденційного діловодства в установі.  

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

 

Конфіденційне діловодство 

Конфіденційне діловодство є діяльністю, що забезпечує документування 

конфіденційної   інформації, організацію роботи з конфіденційними документами та 

захист інформації, що міститься в них. 

Види конфіденційної інформації 

Інформація за режимом доступу поділяється на відкриту та інформацію з 

обмеженим доступом [3, ст. 28]. Інформація з обмеженим доступом поділяється за своїм 

правовим режимом на конфіденційну та таємну [З, ст. ЗО]. 

Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні 

або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються згідно з їх 

бажанням на передбачених ними умовах. Конфіденційну інформацію можна поділити на 

дві категорії: конфіденційна інформація, що є власністю держави, конфіденційна 

інформація, що не є власністю держави. 

Конфіденційна інформація, що є власністю держави, знаходиться в користуванні 

органів державної влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності. 

До конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в 

користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені такі відомості [3, ст. 

30]: 



➢ про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; 

➢ 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 забезпечення, а також про соціально-

демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; 

➢ стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів 

їх порушень; 

➢ про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб; 

➢ інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може 

бути обмеженим. 

Порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію, 

визначає Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, 

видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, 

що є власністю держави [14]. 

Цей порядок передбачає: 

 розроблення і введення в дію міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади, обласними та Київською і міськими державними адміністраціями 

переліків конфіденційної інформації, яка перебуває в їх володінні, користуванні й 

розпорядженні та є власністю держави; 

 присвоєння документам, що містять інформацію згідно з переліками, грифу 

обмеженого доступу "Для службового користування" ("ДСК"), що передбачає 

допуск до таких документів лише певних категорій працівників; 

 здійснення контролю за нерозголошенням відомостей, що містяться в документах з 

грифом "ДСК", режимно-секретними підрозділами установи; 

 надання громадянам доступу до інформації, що міститься в документах з грифом 

"ДСК", лише за наявності письмового запиту від установи, в якій працює 

громадянин, за згодою керівника установи або в масових бібліотеках за аналогічним 

письмовим клопотанням; 

 надання представникам ЗМІ доступу після попереднього розгляду конкретних 

документів експертними комісіями (далі - ЕК) за письмовим дозволом керівника 

установи, що надала документу гриф "Для службового користування". 



Конфіденційна інформація, що не є власністю держави, належить громадянам, 

юридичним особам, які володіють інформацією ділового, виробничого, банківського, 

комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є 

предметом їхнього професійного, ділового, банківського, комерційного та іншого інтересу 

і не порушує передбаченої законом таємниці. Власники такої інформації самостійно 

визначають режим доступу до неї, включаючи належність до категорії конфіденційної, та 

встановлюють для неї систему (спосіб) захисту. Склад і обсяг таких відомостей та порядок 

їх захисту визначає суб'єкт господарювання. 

До різновидів конфіденційної інформації, що не є власністю держави, 

належать комерційна таємниця, банківська таємниця. 

Господарським Кодексом України [9] поняття "комерційна таємниця" визначено 

як відомості, що не є державною таємницею, пов'язані з виробництвом, технологічною 

інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення 

яких може завдати шкоди його інтересам. До конфіденційної інформації, таким чином, 

може бути віднесений досить широкий спектр питань у різних сферах життєдіяльності 

суб'єктів правовідносин. 

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, 

комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно не 

можуть бути віднесені до комерційної таємниці. 

Згідно з Переліком відомостей, що не становлять комерційної таємниці [11], не 

можуть бути віднесені до комерційної таємниці: 

❖ установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи 

господарською діяльністю та її окремими видами; 

❖ інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 

❖ дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових 

платежів; 

❖ відомості про чисельність і склад працюючих, їх заробітну плату в цілому та за 

професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; 

❖ документи про сплату податків і обов'язкових платежів; 

❖ 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; 

❖ документи про платоспроможність; 

❖ відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, 



малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються 

підприємницькою діяльністю; 

- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню. 

Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати зазначені відомості органам 

державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим 

юридичним особам відповідно до чинного законодавства за їх вимогою [11]. 

Отже, відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, наприклад 

підприємства, повинні мати такі ознаки: 

✓ не містити державної таємниці; 

✓ не завдавати шкоди інтересам суспільства; 

✓ стосуватися виробничої діяльності підприємства; 

✓ мати дійову або потенційну комерційну цінність та створювати переваги в 

конкурентній боротьбі; 

✓ мати обмеження в доступі тощо. 

Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю, розробляється 

суб'єктом господарювання. 

Оскільки законодавством України не встановлено, які саме грифи обмеженого 

доступу слід використовувати на матеріальних носіях інформації, що містять комерційну 

таємницю, то при виборі грифів слід пам'ятати, що вони не повинні збігатися з грифами, 

використовуваними у сфері захисту державних таємниць. Як правило, на документах, що 

містять комерційну таємницю, використовують гриф "Комерційна таємниця" ("КТ") або 

"Конфіденційно" ("Конф."). 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

• Які вам відомі види інформації з обмеженим доступом? 

• Що таке конфіденційна інформація? 

• На які категорії розподіляють конфіденційну інформацію? 

  

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я учня. 

 

 

 


