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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Реформування прокуратури України зумовило 

необхідність перегляду правових засад її діяльності з урахуванням 

європейських цінностей та стандартів захисту прав людини, зокрема, і в 

інформаційній сфері. Сучасні тенденції транспарентності органів прокуратури в 

Україні мають відповідати європейським вимогам інформаційної безпеки, 

частиною якої є неминуче обмеження їх інформаційної відкритості шляхом 

скорочення вільного доступу громадськості до інформації з обмеженим 

доступом (далі – ІзОД).  

За даними відділу забезпечення доступу до публічної інформації 

Генеральної прокуратури України, у 2015 році з 1981 запиту на отримання 

інформації на 160 запитів, тобто на 10 % від розглянутих, було відмовлено у 

наданні інформації у зв’язку з віднесенням її до категорії з обмеженим 

доступом. Відсутність конкретизованих нормативних вимог до обігу ІзОД в 

органах прокуратури України не дає змоги перевірити кожен факт законності 

такої відмови. 

Через недосконалість українського законодавства, що регламентує обіг ІзОД 

у роботі органів прокуратури, а також декларативність професійних традицій 

таємності та конфіденційності в роботі прокуратури України трапляються 

випадки порушення режиму такої інформації, що носять латентний характер і 

не відображаються у статистичних даних. На поширеність таких фактів 

вказують результати анкетування громадян та працівників органів прокуратури. 

Так, 11,3 % опитаних громадян вказали, що в процесі їхньої професійної 

діяльності чи захисту особистих прав стикалися з фактами порушення режиму 

ІзОД у разі взаємодії з органами прокуратури, а лише 15,5 % опитаних 

працівників органів прокуратури вважають, що режим ІзОД у роботі органів 

прокуратури України дотримується в повному обсязі. Зазначене вказує на 

необхідність теоретичного переосмислення правових засад обігу ІзОД у системі 

інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України з метою 

формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо змін правового 

регулювання цього обігу. 

Окремі питання правового регулювання інформаційного забезпечення 

різних суб’єктів, у тому числі й органів прокуратури, досліджували такі 

науковці, як: І. В. Арістова, Є. М. Блажівський, Г. В. Гаврюшенко, 

В. В. Галунько, М. С. Демкова, В. Є. Загородній, Р. А. Калюжний, 

І. П. Катеринчук, Л. П. Коваленко, Є. В. Коломієць, Т. О. Коломоєць, 

М. В. Косюта, О. В. Кохановська, Л. В. Кузенко, А. М. Куліш, В. А. Ліпкан, 

О. В. Логінов, С. М. Луценко, В. В. Лушер, П. В. Макушев, М. І. Мичко, 

О. В. Негодченко, О. В. Олійник, І. М. Олійченко, О. Г. Петров, С. А. Подоляка, 

А. А. Пухтецька, О. В. Синєокий, С. Г. Стеценко, А. С. Хомич, В. С. Цимбалюк, 

А. В. Черноіваненко та інші. 

Питання правового регулювання обігу ІзОД в інформаційних відносинах, 

учасниками яких у тому числі є органи прокуратури, у своїх роботах 

висвітлювали В. Ю. Артемов, Г. О. Блінова, В. М. Богуш, Г. В. Виноградова, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%20%D0%90$
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Д. О. Гетманцев, В. А. Глуховеря, С. Л. Ємельянов, Б. А. Кормич, 

В. С. Кузьмічов, В. Г. Лісогор, С. М. Логінова, А. І. Марущак, Г. І. Резнікова, 

О. С. Самойлова, Я. Д. Скиба, Л. Д. Топалова, А. В. Тунік, В. М. Чередник, 

А. О. Шаповалова та інші. 

Але в цих наукових дослідженнях питання правового регулювання обігу 

ІзОД у системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури не 

було предметом окремого розгляду на монографічному рівні. Наведене 

зумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках комплексного наукового проекту «Дослідження основних 

напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). Робота відповідає 

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 2011–2015 роки, 

рекомендованим постановою Загальних зборів НАПрН України від 24 вересня 

2010 року, зі змінами від 05 березня 2012 року. Крім того, дисертація 

безпосередньо пов’язана зі Стратегією реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки та Стратегією сталого 

розвитку «Україна–2020», реалізація яких розрахована на період до 2020 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність правового інституту ІзОД у системі інформаційного 

забезпечення діяльності органів прокуратури України, окреслити проблеми 

правового регулювання її обігу та практичної реалізації її режиму, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України 

у цій сфері та практики його застосування.  

Виходячи з указаної мети, у дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– здійснити огляд правових підстав дотримання принципу гласності та 

інституту ІзОД у роботі органів прокуратури України, визначити їх ґенезу, 

зміст та зв’язок;  

– встановити види ІзОД, що знаходяться в обігу в системі інформаційного 

забезпечення органів прокуратури, критерії їх класифікації та особливості 

правових режимів;  

– виявити правову основу для формування інституту професійної таємниці в 

органах прокуратури та синтезувати нову концепцію режиму таємності в 

системі органів прокуратури України; 

– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання використання 

органами прокуратури ІзОД у процесі виконання покладених на них функцій та 

напрями адаптації інформаційного вітчизняного законодавства до відповідних 

європейських стандартів; 

– визначити інституційну природу зв’язку системи інформаційного 

забезпечення діяльності органів прокуратури та механізму забезпечення 

режиму ІзОД у роботі органів прокуратури, розкрити поняття і зміст цих 

правових конструкцій; 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%94.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%94.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%9E.$
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– з’ясувати та охарактеризувати основні елементи механізму забезпечення 

режиму ІзОД у роботі органів прокуратури;  

– охарактеризувати основні адміністративно-правові засоби забезпечення 

режиму ІзОД у системі органів прокуратури та у процесі їх взаємодії з іншими 

суб’єктами; 

– сформулювати конкретні пропозиції і рекомендації щодо розв’язання 

проблем правового регулювання обігу ІзОД у роботі органів прокуратури та 

окреслити перспективи розвитку законодавства у цій сфері. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються в процесі 

обігу ІзОД у системі інформаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури України. 

Предметом дослідження є правове регулювання обігу ІзОД у системі 

інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті категорії ІзОД у роботі 

органів прокуратури України (підрозділ 1.1). За допомогою логіко-

семантичного методу й методу сходження від абстрактного до конкретного 

поглиблено понятійний апарат (пiдроздiли 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2). Метод 

порівняльного правового дослідження застосовувався для визначення ознак 

професійної таємниці в органах прокуратури, аналізу зарубіжного досвіду 

правового регулювання обігу ІзОД у роботі органів прокуратури країн СНД та 

ЄС, а також для розроблення рекомендацій з удосконалення відповідних 

вітчизняних норм (пiдроздiли 1.3, 1.4, 2.4). За допомогою конкретно-

історичного методу простежено становлення та розвиток інститутів 

інформаційного права – ІзОД у роботі органів прокуратури України, механізму 

забезпечення її режиму та системи інформаційного забезпечення діяльності 

органів прокуратури (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Методи системного та 

структурно-функціонального аналізу використано для з’ясування місця системи 

ІзОД у системі інформаційного забезпечення органів прокуратури України, їх 

зв’язку та елементів механізму забезпечення режиму ІзОД у системі органів 

прокуратури та у процесі їх взаємодії з іншими суб’єктами (підрозділи 2.1, 2.2). 

Методи класифікації i групування дали змогу дослідити види ІзОД, що 

використовуються в роботі органів прокуратури, та адміністративно-правових 

засобів забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури 

(пiдроздiли 1.2, 2.3). За допомогою статистичного методу виявлені основні 

тенденції та недоліки практики застосування норм чинного законодавства, що 

регламентує порядок обігу ІзОД у роботі органів прокуратури, та прогалини 

відповідного вітчизняного законодавства (пiдроздiли 2.2, 2.3, 2.4).  

Нормативну основу роботи склали чинне та перспективне законодавство 

України, що регламентує обіг ІзОД у системі інформаційного забезпечення 

діяльності органів прокуратури. Під час розробки пропозицій з удосконалення 

правового регулювання обігу ІзОД у роботі органів прокуратури України 

використано законодавство Республік Білорусь, Молдова, Вірменія, Казахстан, 
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Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Азербайджанської та Киргизької 

Республік, Грузії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та країн-

членів ЄС. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані органів 

прокуратури України, Державної служби статистики України; результати 

авторського соціологічного опитування 416 громадян та 264 працівників 

органів прокуратури щодо рівня дотримання режиму ІзОД в органах 

прокуратури, а також результати вивчення відомостей у 147 судових справах 

про порушення режиму ІзОД, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень 

України за 2011–2015 роки і розглядалися за участю органів прокуратури. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень правового регулювання 

обігу ІзОД у системі інформаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури України як категорії адміністративного та інформаційного права. 

У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– поняття принципу гласності у діяльності органів прокуратури України 

сформульовано як комплекс історично обумовлених та визначених стратегією 

розвитку України, закріплених у міжнародному та вітчизняному законодавстві 

вимог до діяльності органів прокуратури, спрямованої на максимальне 

інформування держави, суспільства, громадян щодо змісту та результатів 

виконання повноважень цих органів через періодичну публічну звітність, 

засоби масової інформації та відповіді на запити в межах режиму інформації з 

вільним доступом та надання ІзОД із дотриманням законодавчо визначених 

процедур, за порушення яких передбачена юридична відповідальність; 

– запропоновано авторське визначення професійної таємниці в органах 

прокуратури як ІзОД, яка стала відомою, була довірена або була створена 

співробітниками органів прокуратури у зв’язку з виконанням ними їхніх 

професійних чи службових обов’язків, неправомірне порушення режиму якої 

може спричинити настання негативних наслідків як для власника такої 

інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом у межах 

цього правового інституту; 

– визначено обіг ІзОД у роботі органів прокуратури як нормативно-

регламентований процес, що поєднує в собі динамічні та статичні прояви 

інформаційної діяльності працівників органів прокуратури, а саме створення, 

збирання, реєстрацію, оброблення, накопичення, зберігання, вилучення, 

знищення, поновлення, копіювання, поширення, використання, обмін у тому 

числі із застосуванням інформаційних автоматизованих систем, технологічних 

пристроїв, засобів, інших електронних та паперових носіїв даних, пов’язаний із 

набуттям, переданням, припиненням права володіння, користування та 

розпорядження конфіденційною, таємною та службовою інформацією; 

удосконалено:  

– наукові положення щодо розуміння механізму забезпечення ІзОД у 

діяльності органів прокуратури України як прогресуючої системи 
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адміністративно-правових засобів впливу на поведінку працівників органів 

прокуратури та інших суб’єктів, з якими вони взаємодіють, через встановлення 

їхніх прав та обов’язків у сфері інформаційної діяльності щодо ІзОД, що 

перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні органів прокуратури 

України, дія яких спрямована на запобігання порушенню режиму ІзОД та на 

його відновлення у разі порушення; 
– наукові підходи до системи ІзОД у діяльності органів прокуратури 

шляхом розробки її концептуального поняття як ієрархічної конструкції 

локальних груп відомостей, цінних через їх здатність задовольняти 

конфіденційні інформаційні потреби їх власників та захищених спеціальними 

правовими режимами від незаконного обігу, що використовуються 

працівниками органів прокуратури для виконання покладених на прокуратуру 

завдань відповідно до чинного законодавства; 

– наукову концепцію режиму таємності в органах прокуратури, під яким 

запропоновано розуміти систему встановлених законодавством України правил 

забезпечення обмежень обігу в роботі органів прокуратури таємної інформації, 

що отримана ними від інших осіб чи утворена в процесі професійної та 

службової діяльності працівників органів прокуратури;  

дістали подальшого розвитку:  

– наукові положення щодо змісту принципів обігу ІзОД, а саме 

конфіденційної, таємної та службової інформації, у роботі органів прокуратури 

шляхом адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів; 

– наукові підходи до визначення ознак, поняття та основних засад 

інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури, а також щодо 

з’ясування природи його зв’язку з механізмом забезпечення режиму ІзОД у 

роботі органів прокуратури як інститутів інформаційного права, що 

формуються; 

– пропозиції до адміністративного деліктного законодавства щодо підстав 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення режиму ІзОД, 

що використовується органами прокуратури України в процесі виконання 

покладених на них функцій, шляхом внесення змін до ст.ст. 172-8, 185-8 

КУпАП. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – висновки та пропозиції дисертаційної роботи 

можуть бути основою для подальших наукових досліджень із відповідної 

проблематики (акт впровадження Вищого навчального приватного закладу 

«Дніпропетровський гуманітарний університет» № 85 від 14.10.2015); 

– правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до Закону України 

«Про прокуратуру» та інших нормативно-правових актів, які визначають 

порядок обігу ІзОД у роботі органів прокуратури (лист комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики та правосуддя № 04-29/15-1015 

від 09.03.2016);  
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– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення практичної діяльності 

працівників органів прокуратури щодо забезпечення режиму ІзОД у процесі 

виконання покладених на прокуратуру функцій (акт впровадження 

Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 03.03.2016); 

– навчальному процесі – при викладанні студентам ВНЗ дисциплін 

«Адміністративне право України» та «Інформаційне право України», під час 

підготовки підрозділів підручників, навчальних посібників з відповідних 

навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 

Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний 

університет» від 04.12.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором самостійно, усі 

сформульовані в дисертації положення та висновки ґрунтуються на особистих 

теоретичних та практичних дослідженнях автора. У співавторстві здобувачем 

написано статтю «Принцип гласності в діяльності органів прокуратури України 

та його обмеження». У дисертаційній роботі не використовувались ідеї та 

розробки, які належать співавторам. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 7 міжнародних науково-

практичних конференціях, а саме: «Право, держава та громадянське суспільство 

в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 

2014 р.), «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 

2015 р.), «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 2015 р.), 

«Пріоритетні напрями модернізації системи права України» (м. Кривий Ріг, 

2015 р.), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних 

реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), «Актуальні 

питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 2015 р.), 

«Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, з яких 5 опубліковані у виданнях, що визначені як фахові з юридичних 

дисциплін, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 7 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 314 сторінок,  

в т. ч. основного тексту – 217 сторінок. Список використаних джерел налічує 

427 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено ступінь її 

наукової розробленості, зв’язок роботи із науковими програмами, планами, 

темами, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовано його методологію та емпіричну базу, розкрито наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 
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апробації, особистого внеску здобувача, публікацій, структури та обсягу 

роботи. 

Розділ 1 «Адміністративно-правове забезпечення режиму ІзОД у 

діяльності органів прокуратури» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Принцип гласності в діяльності органів прокуратури 
України та його обмеження» охарактеризовано поняття, зміст, основні 

положення принципу гласності в роботі органів прокуратури та його 

обмеження інститутом ІзОД. Розглянуто історичні етапи розвитку правового 

регулювання принципу гласності в роботі органів прокуратури та обігу ІзОД, 

визначені сучасні правові засади його реалізації. Виявлено ознаки формування 

сучасної наукової концепції принципу гласності в роботі органів прокуратури з 

урахуванням його обмеження режимом ІзОД в інтересах інформаційної безпеки 

держави, суспільства, людини, а також органів прокуратури. 

Розглянуто принцип гласності як функціональний міжгалузевий принцип, 

відповідно до якого органи прокуратури діють гласно, інформують державні 

органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення. 

Констатовано, що правила реалізації принципу гласності та його обмежень у 

зв’язку з використанням ІзОД у роботі органів прокуратури не мають 

структурованого та систематизованого характеру, а фрагментарно розміщені у 

законах, підзаконних актах та відомчих документах прокуратури. Зроблено 

висновок про необхідність негайного узагальнення всіх правил обігу ІзОД у 

роботі органів прокуратури та прийняття відповідного відомчого акта. 

У підрозділі 1.2 «ІзОД, що використовується в діяльності органів 
прокуратури» в результаті вивчення відомчих нормативно-правових актів 

прокуратури України та проведення соціологічного дослідження з’ясовано, що 

в органах прокуратури використовуються такі види інформації, які мають 

ознаки ІзОД: інформація про кримінальні правопорушення і надзвичайні події, 

які набули чи можуть набути негативного суспільного резонансу; інформація 

про результати наглядової і слідчої роботи; інформація у зверненнях громадян, 

службових та інших осіб, скаргах учасників кримінального процесу; інформація 

про скоєння ганебних вчинків працівниками прокуратури, факти 

неправомірного втручання в їхню службову діяльність; фінансова інформація 

щодо виконання вимог законодавства з питань запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; конфіденційна статистична 

інформація; оперативно-розшукова інформація; відомості, що входять до 

професійних таємниць тощо. Проведено класифікацію цих видів ІзОД за 

такими критеріями: за рівнем обмеження доступу, за правовою регламентацією 

їх режимів, за суб’єктним складом власників та користувачів, за ступенем 

юридичної відповідальності за порушення режиму виду ІзОД. 

У результаті анкетування виявлено, що громадяни України вважають 

найбільш поширеними видами ІзОД, що використовуються працівниками 

органів прокуратури, відомості, що входять до професійних таємниць (34,3 %); 

персональні дані (24,3 %), конфіденційну інформацію (21,4 %), інформацію у 

зверненнях громадян (18,7 %); особисту таємницю (5,3 %). Самі ж працівники 

органів прокуратури такою вважають відомості щодо кримінальних 
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правопорушень, що заносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(32,5 %); персональні дані (29,5 %); державну таємницю (21,2 %); службову 

інформацію (20,0 %); оперативно-розшукову інформацію (14,3 %). 

Досліджені основні положення правових режимів цих видів інформації, 

проаналізовані недоліки правового регулювання та практики їх використання в 

роботі органів прокуратури.  

У підрозділі 1.3 «Професійна таємниця органів прокуратури та режим 

таємності» з’ясовано основні наукові підходи до поняття «професійна 

таємниця», встановлено її ознаки та сформульовано визначення. З урахуванням 

думки опитаних працівників прокуратури, з яких 63,2 % висловились за 

доцільність запровадження інституту професійної таємниці в органах 

прокуратури, запропоновано авторське поняття такої таємниці та розроблені 

основні концептуальні положення її режиму. Розглянуто зв’язок професійної 

таємниці та режиму таємності в органах прокуратури.  

Доведено необхідність формулювання сучасної концепції режиму таємності 

в органах прокуратури замість концепції режиму секретності, що не відповідає 

сучасним засадам взаємодії громадянського суспільства та органів прокуратури 

щодо рівності дотримання вимог режимів усіх видів ІзОД. З’ясовано, що 

режимом таємності не охоплюється правовий режим конфіденційності 

інформації, що має свої особливості, обумовлені нижчим ступенем правового 

захисту. Сформульовано авторське визначення режиму таємності в органах 

прокуратури, від якого запропоновано відокремити режим конфіденційності, 

який визначено автором як систему встановлених законодавством України 

правил забезпечення обмежень обігу в роботі органів прокуратури 

конфіденційної інформації, що отримана ними від інших осіб чи утворена в 

процесі професійної та службової діяльності працівників органів прокуратури. 

У підрозділі 1.4 «Іноземний досвід правового регулювання обігу ІзОД у 
роботі органів прокуратури» узагальнено правила обігу ІзОД у роботі органів 

прокуратури, передбачені законодавством країн СНД, що свідчать про 

перехідний період від радянської правової концепції режиму ІзОД до сучасної, 

обумовленої інтенсивними глобальними інформаційними процесами. Доведено, 

що принцип гласності, поєднаний із презумпцією обмеження доступу до 

інформації для захисту прав людини, у роботі органів прокуратури країн-членів 

ЄС є одним з основоположних та базується на значній кількості нормативних 

актів ЄС, які містять деталізовану систему відповідних засад обігу ІзОД.  

Сформульовано такі принципи обігу ІзОД в роботі органів прокуратури, 

адаптовані для вітчизняного законодавства: 1) працівники органів прокуратури 

повинні дотримуватись режиму ІзОД, отриманої від фізичних чи юридичних 

осіб, за винятком тих випадків, коли розголошення потрібно в інтересах 

правосуддя або за законом і коли таке розголошення буде мати корисні 

наслідки, більші, ніж завдана шкода; 2) обіг ІзОД в органах прокуратури 

регламентований у підзаконних актах, доступ до яких не може бути 

обмеженим; 3) ІзОД в органах прокуратури повинна накопичуватися для точно 

визначених і законних цілей, не використовуватися всупереч цім цілям і не 

бути надмірною стосовно них; 4) ІзОД в органах прокуратури повинна 
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зберігатися не довше, ніж цього вимагає мета, для якої вона накопичується, і 

підлягає знищенню після досягнення цієї мети або у разі зникнення потреби; 

5) органи прокуратури повинні вживати заходів для безперервної охорони та 

захисту ІзОД, що виключають випадкове або несанкціоноване руйнування або 

випадкову її втрату, а також несанкціонований доступ до неї, зміну, блокування 

або передачу даних; 6) органи прокуратури та їх працівники несуть юридичну 

відповідальність за порушення режиму ІзОД та за рішенням суду 

зобов’язуються відшкодувати шкоду, завдану порушенням такого режиму 

тощо. 

Розділ 2 «Механізм забезпечення режиму ІзОД у системі інформаційного 

забезпечення діяльності органів прокуратури» складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та зміст механізму забезпечення режиму ІзОД у 

роботі органів прокуратури» з’ясовано основні наукові концепції щодо 

поняття, змісту та зв’язку інформаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури та механізму забезпечення режиму ІзОД у роботі органів 

прокуратури. Виявлено, що інформаційне забезпечення діяльності органів 

прокуратури як інститут інформаційного права, що формується, має такі 

ознаки: 1) його зміст становить комплекс правових норм, організаційних та 

технічних заходів; 2) визначає сукупність усієї інформації, її якісний, 

кількісний склад та режим доступу до ІзОД; 3) регламентує інформаційну 

діяльність працівників органів прокуратури; 4) призначене для задоволення 

інформаційних потреб органів прокуратури; 5) мета – своєчасне надання 

інформації для виконання функцій, покладених на прокуратуру 

законодавством.  

З’ясовано, що система ІзОД у роботі органів прокуратури є підсистемою 

інформаційної системи органів прокуратури. Встановлено ознаки, характерні 

для механізму забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури. 

Сформульоване авторське визначення механізму забезпечення режиму ІзОД у 

системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури. 

Охарактеризовано правове регулювання обігу ІзОД у діяльності органів 

прокуратури як складову частину механізму забезпечення режиму ІзОД. 

Обґрунтовано пропозицію щодо доповнення Закону України «Про 

прокуратуру» ст. 91-1 «Інформаційне забезпечення органів прокуратури», де 

запропоновано закріпити визначення інформаційного забезпечення органів 

прокуратури та одинадцять основних засад її функціонування з урахуванням 

механізму забезпечення режиму ІзОД. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика елементів механізму забезпечення 
режиму ІзОД у роботі органів прокуратури» охарактеризовано основні 

елементи механізму забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури. 

З’ясовано, що функціонування всіх елементів механізму забезпечення ІзОД в 

органах прокуратури спрямоване на досягнення таких цілей, як: звуження кола 

осіб, що мають доступ до відомостей, цінних для прийняття оперативних 

управлінських, процесуальних, службових рішень в органах прокуратури, а 

також збереження переваги раптовості у боротьбі зі злочинами та 
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правопорушеннями; гарантування відповідного рівня обмеженого доступу до 

інформації, яка була передана фізичними чи юридичними особами до органів 

прокуратури; створення внутрішньовідомчого безпечного інформаційного 

середовища для обігу ІзОД, що забезпечує дотримання її режиму під час 

передання цих відомостей від одного органу прокуратури до іншого на різних 

носіях, а також іншим суб’єктам поза межами системи прокуратури України; 

швидке усунення негативних наслідків у разі порушення режиму ІзОД.  

У результаті проведеного анкетування працівників органів прокуратури 

було з’ясовано, що основними проблемами правового регулювання як елементу 

механізму забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури є такі: 

відсутня єдина відомча інструкція про порядок дотримання режиму ІзОД у 

роботі органів прокуратури (34,7 %); більшість положень про структурні 

підрозділи регіональних та місцевих прокуратур не містять норму про 

зобов’язання працівників прокуратури дотримуватись режиму ІзОД і не 

деталізують конкретні правила режиму ІзОД у цих підрозділах (21,6 %); 

відсутній механізм забезпечення збереження посадовими особами органів 

прокуратури усіх видів ІзОД, крім державної таємниці та службової інформації 

(19,3 %); не визначені критерії поділу ІзОД, що використовується в органах 

прокуратури, на конфіденційну, таємну та службову інформацію (14,3 %); 

відомчі нормативно-правові акти прокуратури недостатньо регламентують 

порядок обміну ІзОД з іншими державними органами і суб’єктами приватного 

права, що призводить до її несанкціонованого розголошення чи використання 

(10,2 %). Підсумовано, що внутрішньовідомчі інструкції, які регламентують 

діяльність органів прокуратури України, потребують змін щодо чіткого 

відображення в них основних елементів механізму забезпечення режиму ІзОД з 

урахуванням особливостей діяльності кожного підрозділу прокуратури. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові засоби забезпечення режиму 
ІзОД у системі органів прокуратури та в процесі їх взаємодії з іншими 

суб’єктами» доведено, що засоби адміністративно-правового забезпечення 

обігу ІзОД визначаються: системою органів прокуратури; завданнями, 

функціями та компетенцією органів прокуратури; колом суб’єктів, з якими 

органи прокуратури вступають у відносини; колом інформації, що визначена 

чинним законодавством як ІзОД; правилами діловодства та регламентом 

роботи, історично сформованими традиціями таємності та конфіденційності 

органів прокуратури. У результаті опитування працівників органів прокуратури 

з’ясовано, що найбільш ефективними засобами забезпечення режиму ІзОД у 

системі органів прокуратури вони вважають: грифи обмеження доступу, інші 

реквізити та технічні засоби, що вказують на наявність на носіях ІзОД (24,6 %); 

повноваження керівників органів прокуратури з контролю за дотриманням 

режиму ІзОД (19,6 %); заборону порушувати режим ІзОД у трудових 

контрактах, розписках та посадових інструкціях (18,1 %); заходи заохочення у 

вигляді надбавок до заробітної плати за роботу з ІзОД, як, наприклад, із 

державною таємницею (18,5 %); міри покарання в результаті притягнення до 

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за 

порушення режиму ІзОД (14,4 %). Найбільш ефективними у процесі взаємодії 
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органів прокуратури з іншими суб’єктами, на думку працівників органів 

прокуратури, є договори про забезпечення режиму ІзОД у процесі 

інформаційного обміну (20,4 %); правозастосовні акти у вигляді судових 

рішень та вимог органів прокуратури про надання органам прокуратури 

документів, що містять ІзОД та заборону порушувати режим ІзОД (14,7 %); 

міри покарання (12,5 %). З’ясовано, що найбільш поширеними категоріями 

справ, у яких беруть участь органи прокуратури в процесі врегулювання 

інформаційних відносин у сфері обігу ІзОД, є такі: про ненадання інформації на 

запити органів прокуратури через віднесення її до ІзОД (35,9 %); про відмову 

органами прокуратури в наданні публічної інформації через віднесення її до 

ІзОД (30,3 %); про представлення інтересів держави та громадянина в суді у 

справах про незаконне віднесення публічної інформації до ІзОД іншими 

органами, установами та організаціями і відмову в її наданні за зверненнями 

громадян, державних органів, на адвокатські та депутатські запити (21,9 %).  

Запропоновано забезпечити дотримання режиму ІзОД органів прокуратури 

під час взаємодії з іншими суб’єктами шляхом прийняття спільних наказів, 

укладення адміністративних договорів, запровадження правил взаємної 

відповідальності учасників таких інформаційних відносин. 

У підрозділі 2.4 «Шляхи вдосконалення правового регулювання обігу ІзОД у 

роботі органів прокуратури» узагальнено недоліки правового регулювання 

обігу ІзОД, а саме: 1) нормативна неврегульованість інституту професійної 

таємниці в органах прокуратури; 2) відсутність нормативно закріпленої чіткої 

класифікації видів ІзОД, що використовується в системі інформаційного 

забезпечення органів прокуратури; 3) одночасне синонімічне використання 

таких термінів, як «режим таємності», «режим секретності», «режим інформації 

з обмеженим доступом»; 4) невизначеність правового режиму конфіденційної 

публічної інформації в роботі органів прокуратури; 5) розрізнене правове 

регулювання системи інформаційного забезпечення органів прокуратури та 

забезпечення режиму ІзОД; 6) відсутність концепцій: інформаційної безпеки 

прокуратури України; інформаційного забезпечення органів прокуратури; обігу 

ІзОД у роботі органів прокуратури тощо.  

Розроблені пропозиції щодо внесення змін до Законів України «Про 

прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про національну поліцію», 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні», «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про звернення громадян».  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності, специфіки та механізму 

правового регулювання обігу ІзОД у системі інформаційного забезпечення 

органів прокуратури; в окресленні проблем його нормативного визначення та 

практичної реалізації; у забезпеченні комплексності заходів у процесі 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
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імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавство та у 

формулюванні обґрунтованих пропозицій щодо його вдосконалення. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що при дотриманні у своїй роботі принципу гласності та 

режиму ІзОД органи прокуратури керуються чинним законодавством України, 

що регламентує їх інформаційну відкритість та водночас встановлює її межі у 

вигляді ІзОД, а саме: Конституцією України, інформаційним законодавством 

України; Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури; 

відомчими положеннями та інструкціями, що містять зобов’язання про 

дотримання режиму ІзОД і визначають: правовий статус підрозділів органів 

прокуратури; порядок доступу до публічної інформації в системі органів 

прокуратури; переліки відомостей, що становлять службову інформацію та 

можуть міститися в документах органів прокуратури України; переліки 

документів, у яких міститься службова інформація тощо. 

2. Запропоновано такі спеціальні критерії класифікації ІзОД у роботі органів 

прокуратури, як: система та структура органів прокуратури; завдання, функції 

та повноваження органів прокуратури; коло суб’єктів, з якими органи 

прокуратури взаємодіють; види інформації, що визначена чинним 

законодавством як ІзОД; система баз даних органів прокуратури. 

3. З’ясовано ознаки режиму інформації, що становить професійну 

таємницю: можливість належати особі, яка у зв’язку зі своїм професійним 

статусом отримала доступ до конфіденційних чи таємних відомостей; ці 

відомості були довірені чи стали відомі представнику відповідної професії у 

зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків; заборона 

розповсюдження такої інформації встановлена законом чи іншим нормативно-

правовим актом; не є загальнодоступною інформацією; заходи обмеження 

доступу до таких відомостей застосовуються особою, якій вони були довірені 

внаслідок здійснення професійних обов’язків. Доведено одночасно службовий 

та професійний характер діяльності працівників органів прокуратури, що 

створює передумови для формування нової наукової концепції професійної 

таємниці в органах прокуратури. Запропоновано метою інституту професійної 

таємниці прокуратури України вважати забезпечення адекватного рівня захисту 

ІзОД, яка потрапляє до системи інформаційного забезпечення прокуратури у 

зв’язку з виконанням останніми своїх законних функцій, а за її межами складає 

інші види професійних таємниць. 

4. Виявлено, що законодавство більшості країн СНД та ЄС, що регламентує 

діяльність органів прокуратури, має норми, які визначають принцип гласності 

як один з основних у роботі органів прокуратури, водночас містять 

застереження про необхідність дотримання режиму ІзОД. Доведено 

прогресивність європейських засад обігу ІзОД у діяльності органів прокуратури 

як державному правоохоронному органі, що діє за принципом гласності. 

Запропоновано внести зміни до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», що 

відображають авторську концепцію шляхів реалізації стандартів принципу 

гласності та його обмежень ЄС та ООН в нормативній регламентації діяльності 

вітчизняних органів прокуратури, шляхом зміни назви ст. 6 цього Закону на 
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«Інформування про діяльність прокуратури та принципи обігу ІзОД у роботі 

органів прокуратури» та доповнення її ч. 6, що міститиме відповідні принципи. 

5. Сформульовано авторське поняття інформаційного забезпечення 

діяльності органів прокуратури як комплексу правових норм, організаційних та 

технічних заходів, що визначають: систему, кількісний та якісний склад усього 

масиву інформації, яка компілюється прокуратурою для задоволення своїх 

інформаційних потреб, а також інформаційну діяльність працівників органів 

прокуратури, спрямовану на забезпечення своєчасного надходження 

необхідної, достатньої, актуальної, об’єктивної, повної, інформації для 

розроблення та прийняття рішень, проведення аналізу, прогнозування, 

планування, координації і контролю та виконання інших функцій, покладених 

на прокуратуру законодавством. Доведено, що механізм забезпечення режиму 

ІзОД у роботі органів прокуратури є невід’ємним елементом, інтегрованим в 

усі складові частини системи інформаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури. 

6. Визначені основні елементи механізму забезпечення ІзОД у роботі 

органів прокуратури: правові норми; юридичні факти; інформаційне 

середовище; мета та задачі; принципи; суб’єкти, які вступають у такі 

інформаційні відносини, їхні суб’єктивні права і юридичні обов’язки; об’єкти, 

на які поширюється режим ІзОД; засоби забезпечення ІзОД; контроль та нагляд 

за дотриманням правил режиму ІзОД; відповідальність за дотримання правил 

режиму ІзОД у діяльності органів прокуратури.  

7. З’ясовано, що основними адміністративно-правовими засобами 

забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури є повноваження 

працівників прокуратури, правозастосовні акти, договори, реквізити та технічні 

засоби, що вказують на наявність на носіях ІзОД, заходи заохочення, пільги, 

заборони та міри покарання, які регламентовані законодавством України та 

деталізовані у відомчих документах органів прокуратури. 

8. Для вдосконалення правового регулювання обігу ІзОД у системі 

інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури запропоновано 

уточнити зміст принципу гласності в діяльності органів прокуратури України; 

оптимізувати принципи обігу ІзОД у роботі органів прокуратури; запровадити 

інститут професійної таємниці органів прокуратури; конкретизувати зміст 

режиму таємності та режиму конфіденційності в органах прокуратури; 

деталізувати положення системи інформаційного забезпечення органів 

прокуратури як середовища обігу ІзОД шляхом внесення таких змін до Закону 

України «Про прокуратуру»: 1) доповнити ст. 3 «Засади діяльності 

прокуратури» визначенням принципу гласності діяльності прокуратури 

України; 2) змінити назву ст. 6 «Інформування про діяльність прокуратури» на 

«Інформування про діяльність прокуратури та принципи обігу ІзОД у роботі 

органів прокуратури» та доповнити її п. 6 із сімома принципами обігу ІзОД у 

роботі органів прокуратури; 3) доповнити ст. 6-1 «Забезпечення професійної 

таємниці в роботі органів прокуратури» із визначеннями професійної таємниці, 

режиму таємності та режиму конфіденційності; 4) внести зміни до абз. 4 ч. 4, 

п. 7 ч. 6 ст. 23 «Представництво інтересів громадянина або держави в суді», до 
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ч. 1, ч. 8 ст. 33 «Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора» щодо 

встановлення вимог дотримання режиму професійної таємниці органів 

прокуратури та режиму ІзОД; 6) доповнити ст. 91-1 «Інформаційне 

забезпечення органів прокуратури» із визначенням інформаційного 

забезпечення органів прокуратури та одинадцяти основних засад її 

функціонування. 

Обґрунтовано необхідність розробки концепцій інформаційної безпеки 

прокуратури України; інформаційного забезпечення органів прокуратури; обігу 

ІзОД у роботі органів прокуратури, а також загальної відомчої для всієї системи 

прокуратури інструкції про дотримання режиму ІзОД. Запропоновано всі 

положення про підрозділи Генеральної прокуратури, регіональних та місцевих 

прокуратур доповнити положеннями про необхідність дотримання режиму 

ІзОД із посиланням на розроблену відповідну внутрішню відомчу інструкцію; 

для контролю за ефективністю дотримання режиму ІзОД у роботі органів 

прокуратури запровадити статистичну звітність про кількість документів, що 

містять таку інформацію, про кількість відмов у наданні запитуваної інформації 

з підстав віднесення її до ІзОД, про кількість порушень такого режиму 

працівниками прокуратури та представниками інших суб’єктів. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання обігу ІзОД у 

роботі органів прокуратури. Формулюються авторські поняття принципу 

гласності діяльності органів прокуратури; обігу ІзОД у роботі органів 

прокуратури; професійної таємниці в органах прокуратури; механізму 

забезпечення режиму ІзОД у роботі органів прокуратури; режиму таємності та 

конфіденційності у роботі органів прокуратури України тощо.  

Розроблена авторська концепція принципів обігу ІзОД у роботі органів 

прокуратури, та визначені історичні етапи становлення правового регулювання 

такого обігу. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання обігу ІзОД у системі інформаційного забезпечення діяльності 

органів прокуратури України. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформація, інформація з 
обмеженим доступом, конфіденційна інформація, органи прокуратури, 

службова таємниця.  
 

Костенко О. В. Правовое регулирование оборота информации с 

ограниченным доступом в системе информационного обеспечения 

деятельности органов прокуратуры. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016.  

Диссертация посвящена исследованию современного состояния правового 

регулирования оборота ИсОД в работе органов прокуратуры. Определяется 

круг отношений, возникающих в процессе организации информационного 

обеспечения деятельности органов прокуратуры и обращения в ее пределах 

ИсОД. Формулируются авторские понятия принципа гласности деятельности 

органов прокураторы; оборота ИсОД в работе органов прокуратуры; 

профессиональной тайны в органах прокуратуры; механизма обеспечения 

режима ИсОД в работе органов прокуратуры; системы информации с 

ограниченным доступом в деятельности органов прокуратуры; режима 

секретности и конфиденциальности в работе органов прокуратуры Украины. 

Проанализированы принципы обращения с ИсОД в работе органов 

прокуратуры, зависимость системы ИсОД и системы информационного 

обеспечения органов прокуратуры от системы и структуры аппарата 

прокуратуры Украины и направлений ее полномочий. Определены 

исторические этапы становления правового регулирования оборота ИсОД в 

работе органов прокуратуры независимой Украины. 

Предлагаются средства административно-правового обеспечения режима 

ИсОД в работе органов прокуратуры, а именно: законодательное определение 

понятия профессиональной тайны органов прокуратуры, конкретизация правил 

ее использования и закрепление ответственности за нарушение ее режима. 
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Рассмотрен механизм обеспечения режима ИсОД в органах прокуратуры, 

определены отличительные черты режимов конфиденциальной, служебной и 

тайной информации в работе органов прокуратуры. Изучены перспективы 

использования совместных межведомственных приказов и административных 

договоров как регуляторов информационных отношений за счет отнесения к 

ним соглашения о передаче ИсОД. Разработаны научно обоснованные 

предложения по совершенствованию механизма правового регулирования 

оборота ИсОД в органах прокуратуры; концепция обращения с ИсОД в системе 

информационного обеспечения органов прокуратуры и общие положения 

ведомственной инструкции об обеспечении режима ИсОД в работе органов 

прокуратуры. 

Предложено все положения о подразделениях Генеральной прокуратуры, 

региональных и местных прокуратур Украины дополнить положениями о 

необходимости соблюдения режима ИсОД. Для контроля за эффективностью 

соблюдения режима ИсОД в работе органов прокуратуры Украины предложено 

ввести статистическую отчетность о количестве документов, содержащих 

такую информацию, об отказе в предоставлении запрашиваемой информации 

на основании отнесения ее к ИсОД и о количестве нарушений такого режима 

работниками прокуратуры и представителями других субъектов. 

На основании изучения правовых отечественных норм, регулирующих 

оборот ИсОД, практики их реализации; судебных решений по делам о 

нарушении режима ИсОД с участием органов прокуратуры; мнения граждан и 

работников прокуратуры; зарубежного опыта правового регулирования оборота 

ИсОД в работе органов прокуратуры были определены современные проблемы 

правового регулирования оборота ИсОД в работе органов прокуратуры 

Украины и сформированы предложения по их решению. Результаты 

исследования положены в основу подготовленных законопроектов о введении 

эффективного механизма обеспечения режима ИсОД в работе органов 

прокуратуры. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информация, информация с 
ограниченным доступом, конфиденциальная информация, органы 

прокуратуры, служебная тайна. 
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This research focuses on the legal regulation of restricted information in the work 
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Author developed the concept of the principles of treatment of classified 

information in the organs and certain historical stages of regulation of the circulation. 

Proposals for improving the legal regulation of restricted information in the 

information system of the prosecution Ukraine. 
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