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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Глобальні світові процеси свідчать про 

формування інформаційного суспільства, напрямами становлення якого в 

Україні є електронне урядування, демократія, правосуддя, діджиталізація 

публічного управління,  цифрова економіка. Визначена у сучасних концепціях та 

стратегіях державна інформаційна політика у всіх сферах суспільного життя 

зумовлює прискорене зростання кількості використання персональних даних у 

своїй діяльності суб’єктами владних повноважень. Система інформаційного 

забезпечення органів публічної влади потребує модернізації, оскільки, 

незважаючи на прийняття нового прогресивного законодавства про захист 

персональних даних, у сфері забезпечення права на приватність залишається 

низка проблем. Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, 

використання, передання персональних даних; відсутні ефективні засоби 

захисту права на приватність, припинення порушень законодавства під час 

обробки персональних даних; недосконалий інституційний механізм 

незалежного контролю за додержанням права на захист персональних даних; 

надмірна кількість баз персональних даних, володільцями або розпорядниками 

яких є органи державної влади тощо.  

У 2019 році Уповноваженим  ВРУ з прав людини розглянуто 1 061 

повідомлення про порушення інформаційних прав, у тому числі у сфері захисту 

персональних даних, що найчастіше фіксувались у сферах фінансових і 

банківських послуг, страхування, житлово-комунальних послуг, охорони 

здоров’я, соціального захисту, освіти, а також при обробці персональних даних 

під час здійснення відеоспостереження, обліку адміністративних та 

кримінальних правопорушень. Особливого значення для інформаційної безпеки 

держави та кожного її громадянина набуває упорядкування норм, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо використання персональних даних. Така значущість 

цього питання зумовлена двома основними причинами: значними обсягами 

персональних даних та обов’язковістю їх передання суб’єктам владних 

повноважень.  

Нині метою правового регулювання суспільних відносин у сфері обігу 

персональних даних державна інформаційна політика України визначає 

забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність, у тому 

числі в процесі використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень. Отже, виникає необхідність вироблення відповідного механізму 

адміністративно-правового регулювання використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень для того, щоб раціонально експлуатувати 

потужності інформаційно-телекомунікаційних систем збору, обігу та обробки 

інформації персонального характеру, контролювати дотримання законодавства 

про захист персональних даних у роботі органів публічної влади та забезпечити 

реалізацію права громадян на приватність. 

Науковим підґрунтям для виконання диcертaцiї стали роботи фахівців у 

галузі теорії права, теорії управління, aдмiнicтрaтивного права, інформаційного 
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права, які вивчали проблеми правового регулювання відносин щодо інформації 

про фізичну особу, а саме: І.В. Арістової, Н.О. Армаш, Ю.К. Базанова, 

О.А. Баранова, І.Л. Бачила, М.Ю. Віхляєва, В.Д. Гавловського, В.І. Галагана, 

В.В. Доненко, О.В. Задорожнього, В.Д. Елькіна,  В.П. Іванського, 

Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.Г. Комісарова, 

В.А. Копилова, Б.А. Кормича О.І. Корчинського, О. В. Кузьменко, 

Є.В. Курінного, В.А. Ліпкана, В.М. Лопатіна, П.С. Лютікова, А.І. Марущака, 

В.Б. Наумова, В.О. Пожилих, А.А. Пухтецької, В.В. Речицького, 

О.О. Фатьянова, М.О. Федотова, О.А. Федотової, С.Г. Чубукової,  

В.С. Цимбалюка, І.В. Шатковської та інших.  

Загальнотеоретичним аспектам регулювання суспільних відносин у сфері 

обігу персональних даних  приділено значну увагу в дисертаційних та 

монографічних роботах таких вчених, як: В.М. Брижко («Організаційно-правові 

питання захисту персональних даних», 2004 р.); А.В. Пазюк («Міжнародно-

правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації», 

2004 р.); А.М. Чернобай  («Правові засоби захисту персональних даних 

працівника», 2006 р.); О.А. Дмитренко  («Право особи на власні персональні дані в 

цивільному праві України», 2010 р.); М.В. Різак («Адміністративно-правове 

забезпечення відносин обігу та обробки персональних даних в Україні», 

2018 р.); А.В. Тунік («Правові основи захисту персональних даних», 2012 р.); 

Т.І. Обуховська («Державні механізми забезпечення захисту персональних даних в 

Україні», 2016 р.); О.С. Дяковський («Правове забезпечення захисту персональних 

даних», 2019 р.); А.В. Кардаш («Конституційно-правовий захист інформації про 

особу (порівняльно-правовий аспект», 2019 р.) тощо. Проте, незважаючи на 

значний внесок учених у цій сфері, залишаються невизначеними окремі питання 

щодо наукового опрацювання особливостей використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень, оскільки  цій проблемі саме в контексті 

адміністративно-правового регулювання не було приділено досить уваги. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2020 рр., комплексного наукового проекту «Дослідження 

основних напрямків реформування законодавства України в контексті 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). 

Дисертацію виконано в межах реалізації Указів Президента України від 

15.03.2016 № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»», від 

25.08.2015 р. № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав 

людини». Дослідження сприяє реалізації концепцій, затверджених 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р «Деякі 

питання реформування державного управління України», від 20.09.2017 № 649-р 

«Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 

12.06.2019 р. № 405-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки», від 17 

січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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реалізації». Дослідження проведено в рамках Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 

Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179, Пріоритетних напрямків 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних 

зборів НАПрН України від 03 березня 2016 р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб у результаті узагальнення наукових теорій, положень чинного 

законодавства України та практики його реалізації визначити сутність та 

особливості адміністративно-правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень з урахуванням процесів 

глобалізації, цифровізації та діджиталізації інформаційного забезпечення 

публічного управління; окреслити тенденції та виявити недоліки 

концептуального, організаційного та правового складників механізму 

адміністративно-правового регулювання використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень; сформулювати науково обґрунтовані 

висновки, теоретичні положення та пропозиції, спрямовані на підвищення 

результативності, ефективності безпеки використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень в Україні.  

Досягненню цієї мети в роботі сприяє вирішення таких основних задач:  

– визначити ознаки, поняття та елементи адміністративно-правового режиму 

персональних даних; 

– висвітлити правовий статус суб’єктів владних повноважень як 

користувачів персональних даних; 

– охарактеризувати адміністративно-правові відносини у сфері 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень; 

– з’ясувати  зміст та елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень; 

– систематизувати організаційно-правові засади  використання 

персональних даних в органах виконавчої влади та в органах місцевого 

самоврядування; 

– виявити особливості правового регулювання використання персональних 

даних суб’єктами владних повноважень в окремих сферах; 

– вивчити іноземний досвід правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень; 

– з’ясувати основні засади державного контролю та нагляду за дотриманням 

законодавства про  захист персональних даних суб’єктами владних 

повноважень; 

– охарактеризувати  адміністративну відповідальність за порушення правил 

використання персональних даних у роботі суб’єктів владних повноважень; 

– сформулювати пропозиції щодо вирішення проблем концептуального, 

організаційного, нормативного  характеру у сфері регулювання  використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень. 

 



4 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері обігу персональних 

даних. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні. 

Методи дослідження. У диcертaцiї використовується cукупнicть методів 

наукового пізнання. Їх зacтоcувaння зумовлюється cиcтемним підходом, що дає 

можливість досліджувати правові явища в єдності їх соціального змісту i 

юридичної форми. Використання icторико-прaвового методу дозволило 

простежити ґенезу правового регулювання процесу використання персональних 

даних та визначити основні наукові дослідження, що проводились у цій сфері 

(підрозділи 1.1, 2.2). За допомогою логiко-cемaнтичного методу поглиблено 

понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2). Порiвняльно-прaвовий метод 

дозволив охарактеризувати процес aдмiнicтрaтивно-прaвового регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень у різних 

країнах (підрозділ 2.4). Cиcтемно-cтруктурний метод викориcтaно для 

дослідження особливостей повноважень органів публічної влади, що 

безпосередньо використовують персональні дані, а також тих, що здійснюють 

регулювання, контроль та нагляд за дотриманням законодавства про захист 

персональних даних (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Методи клacифiкaцiї i 

групування зacтоcовувaлиcя для визначення основних видів персональних 

даних, гарантій, принципів та інструментів регулювання процесу використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень (підрозділ  1.1, 1.3, 2.5). 

За допомогою стaтиcтичного i документального aнaлiзу виявлено основні 

недоліки в процеci aдмiнicтрaтивно-прaвового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень та шляхи їх усунення 

(підрозділи 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3). 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, закони України та підзаконні акти, що визначають правовий 

статус суб’єктів владних повноважень, порядок використання та захисту 

персональних даних, інші нормативно-правові акти, що регламентують 

адміністративно-правові відносини у сфері використання персональних даних в 

Україні,  країнах СНД  та світу.  

Емпіричною базою дослідження є cтaтиcтичнi дaнi Уповноваженого ВРУ з 

прав людини, Мiнicтерcтвa юcтицiї Укрaїни,  Державної служби статистики, 

cудовa практика, узaгaльненi результати соціологічних досліджень громадських 

організацій та авторського анкетування 614 громадян України в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях з питань 

використання та забезпечення захисту персональних даних.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

комплексним монографічним дослідженням, присвяченим адміністративно-

правовому регулюванню використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень в Україні. Результатом дослідження є низка нових наукових 

положень, висновків і пропозицій, зокрема: 
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уперше: 

– визначено адміністративно-правове регулювання використання 

персональних даних як упорядкований вплив держави через норми 

адміністративного права на сферу суспільних відносин, що виникають у процесі 

використання персональних даних володільцями, розпорядниками, 

одержувачами персональних даних, суб’єктами персональних даних, третіми 

особами, Уповноваженим ВРУ з прав людини, з метою забезпечення 

функціонування публічної влади із дотриманням балансу суспільних інтересів та 

права на приватність; 

– запропоновано поняття використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень визначити як  нормативно регламентовані  дії суб’єктів 

владних повноважень, що є володільцями персональних даних, з ідентифікації 

суб’єкта персональних даних під час здійснення ними публічно-владних 

управлінських функцій на підставі законодавства з метою здійснення юридично 

значущих дій, спрямованих на  виникнення, зміну, припинення прав чи 

обов’язків цього суб’єкта персональних даних; 

– узагальнено теоретичні підходи до визначення ознак персональних даних, 

що використовуються суб’єктами владних повноважень, та сформульовано їх 

визначення як відомостей чи їх сукупності, що характеризують соціальний, 

майновий, політичний, релігійний статус фізичної особи, за якими вона 

ідентифікується суб’єктами владних повноважень у процесі реалізації їхньої 

компетенції, і незаконне використання яких може завдати фізичну, моральну чи 

матеріальну шкоду суб’єкту персональних даних; 

удосконалено: 

– наукові підходи до розуміння адміністративно-правового режиму 

персональних даних як нормативно-встановленої сукупності  правил, що 

регулюють інформаційні відносини між суб’єктами, володільцями, 

розпорядниками персональних даних та третіми особами, визначають умови 

доступу, порядок обробки персональних даних: збирання, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, уточнення, передачу, блокування, знеособлення, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знищення,  на 

засадах законності, достовірності, добровільності, строковості, забезпечення 

цілісності, цільового характеру використання шляхом імперативно-

диспозитивного методу правового впливу та системи спеціальних засобів з 

метою забезпечення права на приватність; 

– концепцію інформаційної сфери використання персональних даних, що 

підлягає адміністративному регулюванню,  шляхом розгляду її як суспільних 

інформаційних та адміністративних відносин, що складаються у процесі 

інформаційної діяльності суб’єктів владних повноважень та інших юридичних 

та фізичних осіб, спричинені необхідністю забезпечення ефективного 

публічного  управління  на засадах гарантування приватності особистого життя 

громадян; 

– перелік принципів адміністративно-правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень: 1) законності; 
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2) добровільності передання персональних даних; 3) письмової форми згоди на 

передання персональних даних; 4) цільового характеру використання; 

5) достовірності; 6) уточнення та оновлення персональних даних; 7) визначення 

строку збереження відповідно до мети використання персональних даних; 

8) охорони персональних даних від випадкового або несанкціонованого 

руйнування,  втрати, несанкціонованого доступу, зміни, блокування або передачі 

тощо; 

– систематизацію організаційно-правових заходів, що становлять механізм 

безпечного використання персональних даних суб’єктами владних повноважень, 

а саме: розробка положення про використання персональних даних, внесення 

доповнень до етичних кодексів, дисциплінарних статутів, посадових інструкцій, 

трудових контрактів, положень про підрозділи суб’єктів владних повноважень, 

удосконалення технічного забезпечення безпечного використання персональних 

даних, а також підготовка методичних рекомендацій з узагальнення передового 

досвіду, судової практики, дисциплінарних проваджень щодо дотримання 

законодавства про захист персональних даних, проведення тренінгів, 

інструктажів, підвищення кваліфікації тощо за групами внутрішньо-

організаційного та зовнішньо-організаційного характеру; 

набули подальшого розвитку: 

– концепція ґенези правового регулювання та розвитку інформаційно-

адміністративних відносин з обігу персональних даних за участю суб’єктів 

владних повноважень за рахунок визначення п’яти етапів становлення 

вітчизняного законодавства з часу визнання незалежності України, що 

відображають суттєві зміни в режимі персональних даних та механізмі його 

забезпечення; 

– класифікація персональних даних за критеріями, як: 1) рівень потенційної 

шкоди, що може бути завдана носієві персональних даних незаконним 

використанням цих відомостей: чутливі персональні дані та загальні персональні 

дані; 2) сфера життя, яку персональні дані характеризують: персональні дані, що 

характеризують майновий, соціальний, психологічний стан, стан здоров’я, 

політичні чи релігійні уподобання; 3) ступінь захисту персональних даних: 

персональні дані відкритого доступу, конфіденційні та таємні; 

– наукові підходи до визначення суб’єктів владних повноважень як учасників 

інформаційних та адміністративних відносин, що виникають із приводу 

використання персональних даних,  а саме: це органи законодавчої, виконавчої 

та судової гілок державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

чи службові особи, інші юридичні та фізичні особи, наділені сукупністю прав і 

обов’язків для виконання публічно-владних управлінських функцій  на основі 

законодавства або надання адміністративних послуг, в процесі задоволення їхніх 

інформаційних потреб. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень у галузі 

інформаційного, адміністративного, адміністративного процесуального права, 

інформаційного права щодо адміністративно-правового регулювання процесу 
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використання персональних даних суб’єктами владних повноважень (акт 

впровадження в наукову діяльність Запорізького національного університету від 

10.02.2020); 

– у правотворчості – для удосконалення правових актів, що регулюють 

порядок використання та захисту персональних даних суб’єктами владних 

повноважень;  

– у правозастосовній діяльності – для підвищенні ефективності 

використання та захисту персональних даних у роботі суб’єктів владних 

повноважень (акт впровадження в діяльність Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 02.06.2020); 

– у навчальному процесі – під час проведення занять із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право» та «Інформаційне право» у вищих навчальних 

закладах, а також у проведенні курсів підвищення кваліфікації представників 

суб’єктів владних повноважень (Акт впровадження в навчальний процес 

Дніпровського гуманітарного університету від 06.12.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права; усі викладені в ньому положення і висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

наукові статті «Использование персональных данных в процессе 

предупреждения и противодействия коррупции в Украине» (2013 р.) (здобувачу 

належить висвітлення недоліків вітчизняного законодавства про захист 

персональних даних у сфері запобігання корупції та пропозиції щодо їх 

усунення); «Персональні дані в системі інформаційного забезпечення органів 

місцевого самоврядування» (2013 р.) (здобувачу належить висвітлення 

особливостей правового регулювання використання персональних даних 

органами місцевого самоврядування); «Поняття персональних даних та загальні 

правові засади їх використання: іноземний досвід» (2013 р.) (здобувачу належать 

порівняльна характеристика іноземного та українського законодавства у сфері 

обігу персональних даних, пропозиції щодо класифікації персональних даних). 

 У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднені на 

2 міжнародних наукових конференціях: «Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпро, 

2015 р.); «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 

2020 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться в 

дисертаційній роботі, викладені у 10 публікаціях, у тому числі в 8 статтях, які 

опубліковані в наукових виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 1 

статті, опублікованій у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що 

містять десять підрозділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. 
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Повний обсяг роботи становить 232 сторінки, з яких 184 – основний текст, 20 

сторінок – додатки, список використаних джерел містить 397 найменувань. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративно-правовий режим персональних даних» 

встановлено сучасні тенденції  прискореного зростання інформаційних ресурсів 

суб’єктів владних повноважень та пряму залежність ефективності їх 

функціонування від повноти, достовірності, актуальності інформації в них,  

більшість якої становлять персональні дані. Доведено, що персональні дані є 

основним елементом інформаційної сфери діяльності суб’єктів владних 

повноважень, без наявності якого не можливий управлінський вплив усього 

апарату публічної влади на життя громадян.  

Досліджено  правову природу  персональних даних як об’єкта 

адміністративних та інформаційних відносин. Визначено перелік критеріїв та 

характеристик персональних даних, що впливають на ефективність їх 

використання та є показниками для їх подальшого архівування, оновлення чи 

знищення в процесі використання суб’єктами владних повноважень. 

У результаті анкетування 614 громадян України з питань використання та 

забезпечення захисту персональних даних з’ясовано, що найбільш цінними 

персональними даними, що потребують найбільшого захисту, є  відомості про 

особисте життя (74,6 %); адреса проживання (62,1 %); ідентифікаційний код 

(47,8 %); інформація про власність (46,7 %); про стан здоров’я (4,8 %); про 

заробітну плату (44,5 %). З’ясовано, що чинне законодавство України не містить 

вичерпного переліку відомостей, які становлять персональні дані. 

Основними елементами правового режиму персональних даних визначено: 

мету правового режиму; принципи; засоби та правила встановлення правового 

режиму персональних даних для відомостей; об’єкт адміністративно-правового 

регулювання; підстави виникнення прав і обов’язків суб’єктів, володільців, 

розпорядників персональних даних та третіх осіб щодо персональних даних; 

способи юридичного впливу на суб’єктів інформаційних правовідносин, 

предметом яких є персональні дані; способи захисту права на конфіденційність 

відомостей, віднесених до персональних даних; суб’єкти владних повноважень; 

порядок здійснення контролю та нагляду за дотриманням правил використання 

персональних даних; відповідальність за порушення цих правил. 

У підрозділі 1.2 «Правовий статус суб’єктів владних повноважень як 

користувачів персональних даних» визначено такі передумови адміністративно-
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правового регулювання діяльності суб’єктів владних повноважень щодо 

використання та захисту персональних даних, як: абсолютні обсяги 

персональних даних усіх громадян України, що опрацьовуються суб’єктами 

владних повноважень; обов’язковість передання персональних даних 

громадянами цим суб’єктам у процесі реалізації своїх конституційних 

громадянських прав та обов’язків; необхідність визначення адресата отримання 

адміністративних послуг, особи, що притягається до відповідальності.  

З’ясовано, що необхідною та єдиною ознакою суб’єкта владних повноважень 

є здійснення ним публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства, в тому числі делегованих повноважень, або надання 

адміністративних послуг, у результаті чого він встановлює норми права чи 

індивідуальні приписи і за допомогою встановлених законом засобів забезпечує 

їх виконання. 

До суб’єктів владних повноважень, що є учасниками інформаційних 

відносин з обігу персональних даних, віднесено суб’єктів публічної влади:  

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових чи 

службових осіб, державних службовців, інших юридичних та фізичних осіб під 

час здійснення ними публічно-владних управлінських функцій на основі 

законодавства.  

У підрозділі 1.3 «Характеристика адміністративно-правових відносин у 

сфері використання персональних даних суб’єктами владних повноважень»  

з’ясовано, що інформаційна сфера та інформаційний простір використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень є середовищем для 

виникнення, розвитку та зміни адміністративних відносин щодо персональних 

даних.  

З’ясовано, що типовими інформаційними процесами в діяльності суб’єктів 

владних повноважень є: ведення документообігу; накопичення інформації; 

аналіз інформації; прогноз і планування; прийняття управлінських рішень; 

інформування населення.  

Визначено особливості відносин інформаційної сфери, де використовуються 

персональні дані: це сукупність інформаційних та адміністративних відносин; 

складаються у процесі інформаційної діяльності суб’єктів владних повноважень  

та інших фізичних і юридичних осіб – власників та користувачів персональних 

даних; передумова виникнення – необхідність гарантування державою 

приватних інтересів щодо недоторканості приватного життя та, з іншого боку, 

необхідність держаних органів виконувати покладені на них обов’язки; розвиток 

цих відносин відбувається за допомогою владно-організуючого впливу держави; 

основний суб’єкт гарантування захисту персональних даних – Уповноважений 

ВРУ з прав людини. Сформульоване поняття інформаційної сфери використання 

персональних даних, що підлягає адміністративному регулюванню. 

Розглянуто правову природу суспільного інтересу, його співвідношення з 

правом на приватність, окреслено критерії і межі реалізації цих правових 

інститутів у сфері обігу персональних даних. 

Охарактеризовано регулятивні, охоронні, матеріальні, процесуальні, 

вертикальні та горизонтальні інформаційно-адміністративні відносини, в яких 
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беруть участь суб’єкти владних повноважень, суб’єкти персональних даних та 

треті особи.  

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зміст та елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень» досліджено наукові підходи та проаналізовано чинне 

законодавство, що визначають систему та структуру елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень. 

Визначено п’ять  етапів формування механізму адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень: 1) розпочався 2 жовтня 1992 року, з часу прийняття у першій 

редакції Закону України «Про інформацію», характеризувався відокремленням 

понять «персональні дані» та «конфіденціальна інформація»; 2)  вперше на 

офіційному рівні було визнано недосконалість режиму захисту персональних 

даних та розширено зміст персональних даних за рахунок відомостей про 

майновий стан. Розпочався з 30 жовтня 1997 р. зі встановлення офіційного 

тлумачення поняття «персональні дані» Конституційним Судом України у 

справі  щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про 

інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру»; 3) пов’язаний зі  

змінами в Законі України  «Про інформацію» в редакції від 09.06.2004 р. щодо 

заміщення терміну «конфіденціальна інформація» на термін «конфіденційна 

інформація»; 4) тривав з 1 червня 2010 року – з часу прийняття Закону України 

«Про захист персональних даних», характеризувався створенням Державної 

служби України з питань захисту персональних даних та прийняттям значної 

кількості підзаконних нормативно-правових актів; 5) 3 липня 2013 року 

відповідно до Закону України № 383-VII основні функції  контролю за 

дотриманням законодавства про захист персональних даних були передані 

Уповноваженому ВРУ з прав людини. 

Визначена правова природа використання персональних даних, під яким 

запропоновано розуміти дії володільця цієї інформації, спрямовані на 

ідентифікацію суб’єкта персональних даних та здійснення юридично значущих 

дій, спрямованих на  виникнення, зміну чи припинення прав  і обов’язків цього 

суб’єкта персональних даних відповідно до чинного законодавства. Визначено 

особливості використання персональних даних за чинним законодавством 

України. 

Розглянуто зміст та особливості таких елементів адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень, як: інформаційне середовище суб’єктів владних повноважень, 

завдання, принципи, суб’єкти, об’єкти, засоби регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень та гарантії забезпечення 

законності у цій сфері. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1992_10_02/an/15/T265700.html#15
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1992_10_02/an/116/T265700.html#116
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1992_10_02/an/161/T265700.html#161
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1992_10_02/an/271/T265700.html#271
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1992_10_02/an/271/T265700.html#271
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/85/T178900.html#85
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Виявлено неузгодженість у формулюванні понять «використання» та 

«обробка» персональних даних у статтях 2 та 10 Закону України «Про захист 

персональних даних», оскільки зазначені норми вказують, що використання – це 

дії щодо обробки, а обробка включає використання. Сформульовано пропозиції з 

удосконалення відповідних понять. 

Запропонована концепція  угоди про передання персональних даних до 

суб’єктів владних повноважень з метою їх використання в процесі їхньої 

діяльності як нового виду адміністративного договору. Визначено його ознаки. 

У підрозділі 2.2 «Організаційно-правові засади  використання персональних 

даних в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування» 

з’ясовано, що особливої важливості набуває дотримання правил захисту 

персональних даних в органах місцевого самоврядування через локальність 

проживання членів територіальної громади.  

Доведено, що основними заходами, що забезпечують внутрішній захист 

персональних даних у діяльності суб’єктів владних повноважень, є: 

1) обмеження і регламентація складу працівників, функціональні обов’язки яких 

вимагають конфіденційних знань; 2) знання працівником вимог нормативно-

методичних документів щодо захисту інформації та збереження таємниці; 

3) визначення та регламентація складу працівників, які мають право доступу 

(входу) до приміщення, в якому знаходиться обчислювальна техніка; 

4) організація порядку знищення інформації; 5) виховна та роз’яснювальна 

робота зі співробітниками підрозділу із запобігання втраті цінних відомостей під 

час роботи з документами, що містять персональні дані; 6) захищеність усіх 

електронних баз даних або комп’ютерів, що містять персональні дані, шляхом 

встановлення пароля.  

Виявлено три підходи до організації роботи із персональними даними, що 

обумовлено прийняттям трьох видів положень: Положення про захист  

персональних даних в апараті ради та її виконавчих органах; Положення про 

порядок обробки та захисту персональних даних; Положення про роботу з 

персональними даними. Цими документами в різних комбінаціях та з різним 

ступенем деталізації визначаються переліки відомостей, що, відносяться 

посадовими особами органів місцевого самоврядування до персональних; 

переліки документів, які можуть зберігати персональні дані; бази персональних 

даних, володільцем яких є виконавчий апарат. 

Не всі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають такі 

положення та потребують  допомоги у їх створенні.  Запропоновано 

Уповноваженому ВРУ з прав людини проводити на постійній основі тренінги, 

інструктажі, конференції представників  органів місцевого самоврядування з 

метою узгодження основних організаційних та правових засад у сфері захисту 

персональних даних, обміну досвідом,  формулювання загальних рекомендацій 

щодо  складення та прийняття положення  про  роботу з персональними даними 

у цих органах, розробки пропозицій щодо внесення відповідних змін до 

законодавства. 

У підрозділі 2.3 «Особливості правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень в окремих сферах» 
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розглядаються питання використання суб’єктами владних повноважень 

персональних даних  у правоохоронній сфері, сфері медицини, освіти, 

економіки. 

Висвітлено особливості використання персональних даних правоохоронними 

органами, в процесі діяльності яких накопичуються в межах їх інформаційних 

систем та баз даних значні обсяги персональних даних: працівників; осіб, яким 

надають адміністративні послуги, щодо яких складаються протоколи про 

вчинені адміністративні правопорушення, притягають до адміністративної 

відповідальності, беруть під охорону. Обґрунтовано необхідність доповнення 

кодексів професійної етики правоохоронних органів обов’язком дотримуватись 

вимог безпечного використання персональних даних.  

З’ясовано, що особливої актуальності набуває забезпечення 

конфіденційності персональних даних пацієнтів під час запровадження у сфері  

охорони здоров’я передових інформаційних технологій, електронних медичних 

карток, відповідних електронних баз даних та медичних комп’ютерних мереж. 

Визначені правові підстави та порядок використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень у сфері надання освітніх та комунальних 

послуг.  

Запропоновано доповнити ряд законів України положеннями щодо 

письмового отримання згоди від споживачів усіх адміністративних, 

комунальних, медичних, освітніх та інших послуг на використання їхніх 

персональних даних.  

У підрозділі 2.4 «Іноземний досвід правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень» розглянуто засади 

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень у таких країнах світу, як Канада, Естонська, Італійська, Латвійська, 

Литовська, Словацька, Угорська, Чеська, Австрійська Республіки, Швейцарська 

конфедерація, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, Федеративна 

Республіка Німеччина, Республіка Словенія, Республіка Сербія, Республіка 

Польща, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь та інших. З’ясовано, що 

законодавство більшості країн містить окремі принципи, що визначають межі 

використання персональних даних органами публічної влади.  

З’ясовано недоліки та переваги міжнародного  законодавства у сфері захисту 

персональних даних та запропоновано запозичити деякі положення для 

вітчизняного законодавства шляхом  визначення принципів регулювання 

обробки персональних даних, прав та обов’язків суб’єктів персональних даних 

та їх користувачів.  

Виявлено, що положення українського законодавства в частині 

адміністративно-правових засад захисту персональних даних в процесі 

використання їх суб’єктами владних повноважень, необхідно привести у 

відповідність Регламенту ЄС про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням 

персональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR).  

Розділ 3 «Гарантії дотримання законодавства про захист персональних 

даних у роботі суб’єктів  владних повноважень  та напрями удосконалення 

правового регулювання їх використання» складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 3.1 «Контроль та нагляд за дотриманням законодавства про  

захист персональних даних суб’єктами владних повноважень» розглянуто 

правове регулювання порядку здійснення контролю та нагляду за 

використанням персональних даних суб’єктами владних повноважень в 

історичній ретроспективі та сучасний стан здійснення цієї роботи 

Уповноваженим ВРУ із прав людини, судову практику.  

З’ясовано, що основними порушеннями Закону України «Про захист 

персональних даних» у 2018 та 2019 роках було: порушення щодо повідомлення 

про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і 

свобод суб’єктів персональних даних; недодержання вимог щодо отримання від 

працівників зобов’язань не допускати розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних 

обов’язків; неповідомлення суб’єкта персональних даних про володільця 

персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних тощо; 

недотримання вимог щодо визначення відповідальної особи, що організовує 

роботу, пов’язану із захистом персональних даних; недотримання вимог 

Типового порядку обробки персональних даних; неправомірне поширення 

персональних даних шляхом надання їх на  необґрунтовані запити, 

оприлюднення у загальнодоступних місцях, на веб-сайтах, а також у соціальних 

мережах; неконтрольований обіг копій та скан-копій документів, що містять 

персональні дані  тощо.  

Узагальнено основні правові підстави проведення контролю та нагляду за 

використанням персональних даних  суб’єктами владних повноважень. 

Визначені форми та види контролю у цій сфері. Запропоновано заходи з 

підвищення рівня контролю та нагляду за дотриманням законності під час 

використання персональних даних  суб’єктами владних повноважень. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративна відповідальність за порушення правил 

використання персональних даних у роботі суб’єктів владних повноважень» 

розглянуто історію становлення правових норм, що передбачають 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних, охарактеризовано склад таких адміністративних 

правопорушень, подано їх класифікацію, виявлено причини та умови, що 

сприяють їх вчиненню.  

Визначено три історичні етапи становлення правових підстав притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб за порушення законодавства про захист 

персональних даних: 1) від часу проголошення України незалежною державою 

адміністративна відповідальність за порушення порядку використання 

персональних даних не передбачалась до 01.07.2012 р., персональні  дані 

включались до складу інформації з обмеженим  доступом, за порушення 

режимів якої і наступала адміністративна відповідальність; 2) тривав з 

01.07.2012 р. по 31.12.2013 р., у цей період встановлена адміністративна 

відповідальність за статтями 188-39  та 188-40 КУпАП, напрацьована незначна 

практика їх застосування; 3) період становлення законодавства про 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних розпочався 01.01.2014 р. із вступу у силу Закону України 
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«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

системи захисту персональних даних», надання Уповноваженому ВРУ з прав 

людини функцій контролю за дотриманням вимог законодавства в Україні у 

сфері захисту персональних даних та внесення відповідних змін до статей 188-

39,188-40, 255 КУпАП. 

Виявлено недоліки у складенні протоколів за ст. 188-39 КУпАП, матеріальні 

та процесуальні підстави уникнення порушників законодавства у сфері захисту 

персональних даних від відповідальності, та сформульовані пропозиції з їх 

усунення. 

У підрозділі 3.3 «Напрями удосконалення адміністративно-правового 

регулювання  використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень» проаналізовано запропоновані різними науковцями концепції 

гармонізації правового регулювання охорони персональних даних, 

запропоновано шляхи удосконалення механізму адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних на концептуальному, 

організаційному та правовому рівнях.  

Основними та першочерговими заходами з удосконалення адміністративно-

правового регулювання  використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень визначено: 1) забезпечення приведення у відповідність 

нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень, які передбачають 

обробку персональних даних, до вимог чинного законодавства; 2) урахування на 

етапі проектування, розробки та впровадження державних електронних ресурсів 

(інформаційних систем, порталів, реєстрів) вимог законодавства у сфері захисту 

персональних даних; 3) запровадження практики звернення до Уповноваженого 

ВРУ з прав людини  за відповідною експертною допомогою; 4) затвердження 

положення про публічні реєстри, бази персональних даних, а також порядки 

обробки персональних даних, що в них обробляються; 5) посилення контролю за 

повідомленнями суб’єктів персональних даних про володільця персональних 

даних, склад та зміст зібраних персональних даних, їхні права, визначені 

законодавством, мету збору тощо; 6) запровадження моніторингу стану 

дотримання вимог законодавства про захист персональних даних у відповідних 

органах; 7) внесення змін до внутрішніх актів відповідно до вимог законодавства 

про захист персональних даних, якими визначити порядок обробки 

персональних даних; 8) забезпечення ведення обліку операцій, пов’язаних із 

обробкою персональних даних суб’єктами владних повноважень та доступом до 

них; 9) розроблення та затвердження документа про порядок дій на випадок 

несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного 

обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій; 10) запровадження 

моніторингу судової практики з розгляду справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист 

персональних даних та посилення відповідальності посадових осіб органів 

публічної влади за відповідні порушення. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання,  що полягає у визначенні 

сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень з урахуванням процесів 

глобалізації, цифровізації та діджиталізації інформаційного забезпечення 

публічного управління; окресленні тенденції та виявленні недоліків 

концептуального, організаційного та правового складників механізму 

адміністративно-правового регулювання використання персональних даних 

суб’єктами владних повноважень. У результаті дослідження, виконаного на 

основі aнaлiзу чинних нормативно-правових актів, прaвозacтоcовної практики, 

осмислення наукових праць із різних галузей правової науки, було 

сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

вирішення цього завдання. Cформульовaнi виcновки, пропозиції та рекомендації 

полягають у такому: 

1. Визначено ознаки адміністративно-правового режиму персональних 

даних: 1) це сукупність нормативно-встановлених правил; 2) ці правила 

регулюють інформаційні відносини між суб’єктами, володільцями, 

розпорядниками персональних даних та третіми особами; 3) визначають умови 

доступу, порядок обробки персональних даних, а саме збирання, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, уточнення, передачу, блокування, знеособлення, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знищення; 

4) засновані на принципах: законності; добровільності передання персональних 

даних; письмової форми згоди на передання персональних даних; цільового 

характеру використання; достовірності, уточнення та оновлення персональних 

даних; визначення строку збереження відповідно до мети використання 

персональних даних; охорони персональних даних від випадкового або 

несанкціонованого руйнування,  втрати, несанкціонованого доступу, зміни, 

блокування або передачу; 6) передбачена адміністративна та дисциплінарна 

відповідальність за порушення цих правил; 7) наявність імперативно-

диспозитивного методу правового впливу на поведінку учасників відносин щодо 

обробки персональних даних; 8) здійснюється за допомогою відповідної системи 

спеціальних засобів; 9) метою такої діяльності є забезпечення права на 

приватність, передбаченого ст. 32 Конституції України. 

2. Надано визначення суб’єктів владних повноважень як учасників 

інформаційних відносин, а саме: це органи законодавчої, виконавчої та судової 

гілок державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові чи 

службові особи, державні службовці, інші юридичні та фізичні особи, наділені 

сукупністю прав і обов’язків для виконання публічно-владних управлінських 

функцій  на основі законодавства, в процесі задоволення їхніх інформаційних 

потреб. 

 3. Адміністративно-правові відносини у сфері використання та захисту 

персональних даних визначено як  інформаційні відносини державного 

управління та державного регулювання діяльності суб’єктів владних 
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повноважень як володільців та розпорядників персональних даних, що 

виникають у процесі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, 

знищення персональних даних. 

Інформаційну сферу використання персональних даних, що підлягає 

адміністративному регулюванню, визначено як суспільні відносини, що 

складаються у процесі інформаційної діяльності суб’єктів владних повноважень 

та інших юридичних та фізичних осіб, спричинені необхідністю забезпечення 

ефективного державного управління  на засадах гарантування приватності 

особистого життя громадян. 

4. Визначено ознаки механізму адміністративно-правового регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень: його зміст 

становлять правові, організаційні, технічні засоби забезпечення законності 

використання персональних даних; об’єктом регулювання виступає поведінка та 

інформаційна діяльність суб’єктів владних повноважень як володільця, 

розпорядника, одержувача персональних даних, суб’єктів персональних даних, 

третіх осіб, Уповноваженого ВРУ з прав людини; сферою функціонування цього 

механізму є інформаційна сфера суб’єктів владних повноважень; метою є 

забезпечення законності, ефективності, доцільності  використання  

персональних даних у роботі суб’єктів владних повноважень із дотриманням 

балансу суспільного інтересу та права на приватність.  

Механізм адміністративно-правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень визначено як систему 

правових, організаційних, технічних засобів забезпечення законності, 

ефективності та доцільності  використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень із дотриманням балансу суспільного інтересу та права на 

приватність. 

5. Виявлено, що законодавством до організаційно-правового забезпечення 

використання суб’єктами владних повноважень персональних даних висунуті 

такі вимоги, як: розробка кодексів поведінки щодо обробки персональних даних; 

наявність документів (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди 

на обробку його персональних даних, які зберігаються володільцем впродовж 

часу обробки таких даних; письмові повідомлення суб’єкта персональних даних 

про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору 

персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

наявність положення про систему заходів щодо забезпечення захисту 

персональних даних на всіх етапах їх обробки; визначення порядку доступу до 

персональних даних працівників володільця/розпорядника; визначення порядку 

ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та 

доступом до них; розробка плану дій на випадок несанкціонованого доступу до 

персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення 

надзвичайних ситуацій; регулярне навчання співробітників, які працюють з 

персональними даними; письмові зобов’язання працівників про нерозголошення 

персональних даних; наявність структурного підрозділу або відповідальної 
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особи, що організовують роботу, пов’язану із захистом персональних даних під 

час їх обробки, про яких повідомляється Уповноваженому ВРУ з прав людини.  

6. Ключову роль у правовому регулюванні процесу використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень в різних сферах 

суспільного життя відіграють відомчі положення про використання 

персональних даних в органах цих відомств та в органах місцевого 

самоврядування. Запропоновано структуру положення про використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень:  перелік відомостей, що 

складають персональні дані у сфері діяльності цього органу; перелік документів, 

в яких ця інформація може міститись; перелік посадових осіб служби, що будуть 

забезпечувати захист персональних даних; підстави та порядок передання цих 

відомостей до різних відомств; зразки письмової згоди на передання 

персональних даних для використання в потребах служби та угоди про 

нерозголошення персональних даних працівниками служб тощо. 

Для врегулювання питання використання персональних даних працівниками 

суб’єктів владних повноважень запропоновано в їх дисциплінарні статути та 

положення про проходження служби включити положення, які визначатимуть 

обов’язок працівників забезпечувати захист персональних даних працівників у 

внутрішньо організаційних відносинах та персональних даних громадян; 

доповнити перелік підстав проведення службових розслідувань  порушень 

правил використання персональних даних.  

Обґрунтована необхідність внесення змін до Закону України «Про захист 

персональних даних» щодо правового врегулювання забезпечення 

адміністративно-правового режиму персональних даних у процесі їх передання, 

спільного використання, знищення при створенні, реорганізації та ліквідації 

суб’єктів владних повноважень у різних галузях суспільного життя, що є їх 

держателями, а також у разі прийняття на посаду, переміщення по службі, по 

посадах та звільнення публічних службовців. 

7. Встановлено, що у світі є дві моделі захисту приватності в іноземних 

країнах: перша передбачає наявність посадової особи, яка забезпечує виконання 

положень детально розробленого закону про приватність; друга – уникнення 

схвалення загальних принципів захисту даних із наданням переваги спеціальним 

секторальним законодавчим актам. 

Доведено, що, з огляду на зовнішньополітичний курс України щодо 

інтеграції України до Європейського Союзу, є нагальна потреба привести 

вітчизняне законодавство у сфері захисту персональних даних у відповідність до 

Регламенту Європейського Союзу про захист фізичних осіб у зв’язку з 

опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR), а 

прийняття виваженого кодексу поведінки публічних службовців з урахуванням 

вимог щодо забезпечення конфіденційності персональних даних дозволить 

використовувати положення Модельного кодексу поведінки державних 

службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові 

стандарти. 

 8. Класифіковано заходи державного контролю за дотриманням правил 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень шляхом 
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визначення таких критеріїв: 1) час проведення перевірки; 2) форма; 3) сфера 

діяльності суб’єкта владних повноважень, що перевіряється; 4) специфіка 

предмета та  об’єкта контролю; 5) підстави проведення перевірки; 6) форми і 

методи здійснення.  

З’ясовано, що чинні зміни законодавства про захист персональних даних, які 

наділяють Уповноваженого ВРУ з прав людини функцією здійснення контролю 

та нагляду за використанням персональних даних, не визначають порядок 

формування планів проведення перевірок володільців баз персональних даних, 

не встановлюють методику проведення перевірок, як планових, так і 

позапланових; кількісний склад апарату Уповноваженого ВРУ з прав людини не 

дозволяє досить якісно здійснювати контроль та нагляд за законністю 

використання персональних даних; не встановлені показники роботи 

Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо контролю у цій сфері тощо. 

Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо захисту 

персональних даних. 

9. Для підвищення рівня захисту персональних даних у процесі їх 

використання  суб’єктами владних повноважень запропоновано доповнити 

Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про 

місце самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації» нормами :1) що 

встановлювали обов’язок цих органів та їх працівників захищати персональні 

дані; 2) визначали би посадових осіб, відповідальних за внутрішній контроль за 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 3) 

визначили б внутрішню документацію, ведення якої є обов’язковою для захисту 

персональних даних; 4) встановлювали би підстави та вид дисциплінарної 

відповідальності за дрібні порушення правил використання персональних даних.  

10. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про захист 

персональних даних»: 1) доповнити ст. 2 поняттями «адміністративно-правовий 

режим персональних даних» та «використання персональних даних»; 

2) доповнити статтю 3-1 «Принципи правового регулювання персональних 

даних»; 3) доповнити статтю 5 «Об’єкти захисту» частиною третьою та 

четвертою –  критеріями віднесення персональних даних за ступенем доступу до 

них до конфіденційних чи таємних; 4) викласти статтю 10 «Використання 

персональних даних» у новій редакції. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Щербина А.О. Адміністративно-правове регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню сучасного стану адміністративно-

правового регулювання інформаційних та адміністративних відносин щодо 

використання персональних даних. Розглянуто порядок забезпечення права на 

приватність фізичних осіб через  механізм захисту їхніх персональних даних у 

роботі суб’єктів владних повноважень. Визначено коло відносин, що виникають 

у процесі обробки персональних даних суб’єктами владних повноважень. 

Сформульовано авторські визначення понять «використання персональних 

даних», «адміністративно-правове регулювання використання персональних 

даних», визначаються елементи відповідного механізму. Досліджено 

міжнародне та іноземне законодавство та практика захисту персональних даних, 

https://ibn.idsi.md/ro/zakon-i-jizni
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зроблено пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства про захист 

персональних даних за рахунок закріплення принципів регулювання обігу 

персональних даних, внесення обов’язку дотримуватись законодавства про 

персональні дані в основні закони, що визначають правовий статус суб’єктів 

владних повноважень, та передбачення дисциплінарної відповідальності за 

порушення порядку використання персональних даних працівниками суб’єктів 

владних повноважень. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення механізму правового регулювання обігу персональних даних в 

інформаційній сфері суб’єктів владних повноважень.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-

правові відносини, використання персональних даних, суб’єкт владних 

повноважень, захист прав, механізм адміністративно-правового регулювання, 

персональні дані. 
 

Щербина А.А. Административно-правовое регулирование 

использования персональных данных субъектами властных полномочий в 

Украине. – 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, 

2020. 

Диссертация посвящена исследованию современного состояния 

административно-правового регулирования информационных и 

административных отношений по использованию персональных данных. 

Рассмотрен порядок обеспечения права на приватность физических лиц через 

механизм защиты их персональных данных в работе субъектов властных 

полномочий. Изучены особенности режима персональных данных как вида 

информации с ограниченными доступом, сформулированы его составляющие и 

определение. Определен круг отношений, возникающих в процессе обработки 

персональных данных субъектами властных полномочий. Сформулированы 

авторские определения понятий «персональные данные», «административно- 

правовое регулирование использования персональных данных», определены 

элементы соответствующего механизма. Исследовано международное и 

зарубежное законодательство, практика защиты персональных данных, сделаны 

предложения по совершенствованию отечественного законодательства о защите 

персональных данных за счет закрепления принципов регулирования оборота 

персональных данных, внесения обязанности соблюдать законодательство о 

персональных данных в основные законы, определяющие правовой статус 

субъектов властных полномочий, и введения дисциплинарной ответственности 

за нарушение порядка использования персональных данных работниками 

субъектов властных полномочий. Рассмотрены законы отдельных стран в сфере 

регулирования использования персональных данных субъектами властных 

полномочий, проанализированы преимущества их положений перед 

положениями украинского законодательства и возможности использования 
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международного опыта урегулирования процесса обработки персональных 

данных субъектами властных полномочий. Разработаны научно обоснованные 

предложения по совершенствованию механизма правового регулирования 

оборота персональных данных в информационной сфере субъектов властных 

полномочий. 

Исследованы научные подходы к содержанию административно-правового 

регулирования использования персональных данных субъектами властных 

полномочий, система субъектов этих административных отношений и 

особенности правового статуса соответствующих государственных органов, 

которые наделены особой компетенцией по регулированию, контролю и надзору 

за соблюдением другими субъектами властных полномочий правил 

использования персональных данных. В работе рассмотрен зарубежный опыт 

правового регулирования деятельности государственных органов по 

использованию персональных данных, практика привлечения к 

административной ответственности лиц, нарушающих правила использования 

персональных данных. Освещены возможные пути совершенствования 

административно-правового регулирования деятельности субъектов властных 

полномочий по использованию персональных данных, а также сформированы 

соответствующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

административно-правовые отношения, использование персональных данных 

субъектами властных полномочий, защита прав, механизм административно-

правового регулирования, персональные данные. 

 

Shcherbina A. Administrative and legal regulation of the use of personal data 

public authorities in Ukrain. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of the current state of administrative and 

legal regulation of information and administrative relations concerning the use of 

personal data. The procedure for ensuring the right to privacy of individuals through 

the mechanism of protection of their personal data in the work of subjects of power is 

considered. The range of relationships that arise in the process of processing personal 

data by the subjects of power is determined. Author's notions of personal data, 

administrative and legal regulation of personal data use are formulated, elements of 

the corresponding mechanism are defined. International and foreign legislation and 

practice of personal data protection are studied, proposals are made to improve 

domestic legislation on personal data protection by enshrining the principles of 

regulating the circulation of personal data, the obligation to comply with personal data 

legislation in the basic laws determining the legal status of subjects authority, and the 

provision of disciplinary liability for violation of the use of personal data by 

employees of the subject power. Development of scientifically substantiated proposals 
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for improving this mechanism of legal regulation of personal data circulation in the 

information sphere of subjects of power. 

Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal 

relations, the use of personal data by subjects of authority, protection of rights, 

administrative and legal regulation mechanism, personal data. 
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