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та обробки персональних даних, конституційно-правовий захист інформації 

про особу тощо. При цьому в цих працях недостатньо висвітлено проблеми, 

пов’язані з розробленням базових складників механізму адміністративно- 

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень в Україні, який був би здатен унеможливити 

порушення правового режиму персональних даних в публічній сфері. Це 

означає наявність не вирішених на доктринальному рівні та в 

правозастосовній практиці органів публічної адміністрації низки важливих 

питань, пов’язаних із забезпеченням зовнішньої взаємодії органів публічної 

влади, зокрема, в інформаційній сфері, що потребує перегляду усталених 

стереотипів та сформованих внутрішньовідомчих стандартів їх 

інформаційної діяльності.

Поставлена у дисертаційній роботі мета, на наш погляд, досягнута 

повного мірою, адже дисертант комплексно розглянув наукові, нормативні 

джерела, правозастосовну практику, її статистичні кількісні та якісні 

узагальнення, що у сукупності дозволило не тільки сформулювати науково 

вагомі наукові висновки та рекомендації, але й запропонувати удосконалені 

форми організаційно-правового забезпечення процесу використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень з урахуванням 

дослідженого європейського досвіду. Визначені у роботі завдання цілком 

повного мірою відображають основні напрями наукового дослідження та 

дають можливість сформулювати високого ступеня вірогідності наукові 

висновки, пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень в Україні.

Об’єкт дисертаційного дослідження автор визначив як «суспільні 

відносини у сфері обігу персональних даних» (с. 19), проте у роботі 

розглядає його значно ширше, об’єктивно приєднуючи до означеної 

проблематики питання міжнародного, європейського рівня нормативного 

закріплення стандартів обігу персональних даних інформації, обмеження
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доступу до відомостей персонального характеру, обігу інформації відповідно 

до режиму інформації з обмеженим доступом, порівнює їх зміст та значення 

в діяльності суб’єктів владних повноважень в закордонних країнах та в 

Україні. Можливо, не бажаючи визначати подвійний об’єкт дисертаційного 

дослідження, з огляду на обрану наукову спеціальність, дисертант окреслив 

лише основну його частину, проте не обмежився виключно зазначеними 

положеннями, що дає підстави вважати, що дисертантом проаналізовано 

значний масив актів міжнародного, європейського та національного 

законодавства, що впливає на зміст та цінність представленої роботи в 

контексті впроваджуваних в Україні реформи органів публічної влади з 

урахуванням євроінтеграційного вектору державної політики.

Предмет дисертаційного дослідження визначений в межах означеного 

об’єкта, дисертант робить логічний акцент на адміністративно-правовому 

регулюванні використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень в Україні. Проте, в роботі використано розуміння персональних 

даних, притаманне вітчизняній науці інформаційного та адміністративного 

права, тому зразки міжнародного та європейського досвіду виступають як 

ілюстрації альтернативних підходів, що могли б бути взяті за основу в 

подальшій науковій та нормотворчій діяльності.

Виконане дослідження є самостійним, комплексним дослідженням 

важливої наукової проблеми, що присвячене аналізу сучасних проблем 

удосконалення адміністративно-правового регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні. 

Методологічна база дослідження використовує багатогранну палітру методів 

наукового пізнання, що дозволяють комплексно розкрити предмет роботи.

Відомості про апробацію результатів дисертаційного дослідження 

автора подані в основних сферах можливого практичного застосування 

результатів дисертаційної роботи -  акт впровадження в наукову діяльність 

Запорізького національного університету від 10.02.2020 р.; акт впровадження 

в діяльність Дніпропетровської обласної державної адміністрації від
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02.06.2020; Акт впровадження в навчальний процес Дніпровського 

гуманітарного університету від 06.12.2019 (с. 23-24), що відображає високу 

активність наукової, педагогічної та практичної діяльності дисертанта.

Належна ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень 

дисертації забезпечується, перш за все, плідним використанням автором 

загальнонаукових та спеціальних правових методів, а також використанням 

статистичних даних та узагальнень практики Уповноваженого ВРУ з прав 

людини щодо захисту персональних даних (с. 20).

Характеризуючи структуру дисертаційного дослідження А.О. Щербини, 

слід звернути увагу на те, що він зробив спробу розкрити складну, 

комплексну проблему використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень в Україні. Для виконання дослідження необхідно було 

переосмислити усталені підходи до співвідношення гласності та відкритості, 

обмежень щодо застосування означених принципів у діяльності суб’єктів 

владних повноважень, проаналізувати сучасні європейські стандарти захисту 

права громадян на приватність та задоволення суспільного інтересу. 

Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається 

із вступу, трьох розділів, у яких об’єднано десять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків, викладене на 232 сторінках. 

Структура роботи в цілому характеризується чіткістю, логічністю побудови, 

авторським баченням піднятої проблематики.

Новизна наукових результатів рецензованого дисертаційного 

дослідження відображає результати проведеного автором самостійного 

комплексного дослідження проблем удосконалення адміністративно- 

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень в Україні. Автору вдалося привнести в науковий обіг 

низку самостійно сформульованих висновків, пропозицій, що 

характеризуються лаконічністю, чіткою формалізацією, деталізацією 

істотних ознак, що покладаються в основу пропонованих визначень та

понять.
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Наприклад, автором запропоновано : 1) 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; 2) 

концепцію 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; 3) перелік принципів адміністративно-правового регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень: 

1) законності; 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; 3) законодавчі вимоги до організаційно- 

правового забезпечення використання суб’єктами владних повноважень 

персональних даних; 4) визначено ознаки механізму адміністративно- 

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень та сформульовано його поняття; 5) класифіковано 

заходи державного контролю за дотриманням правил використання
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персональних даних суб’єктами владних повноважень; 6) визначенно 

авторське поняття використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень як нормативно регламентованих дій 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 (с. 20-23, с. 179-184).

Окремі інші цікаві, віднайдені автором ознаки, на жаль, не вмістилися в 

рамках наукової новизни, проте можуть бути використані науковцями в 

подальшому.

Необхідно підкреслити, що положення, висновки і рекомендації, які 

містяться у дисертації, достатньою мірою науково обґрунтовані. Під час 

дослідження застосовано ряд методів, обраних автором з урахуванням 

специфіки поставленої мети, а також об’єкта і предмета дослідження. 

Безсумнівною перевагою роботи є використання достатнього обсягу 

загальнотеоретичних наукових праць українських вчених, розробок фахівців 

інформаційного, адміністративного та інших галузей права, статистичних 

матеріалів, нормативно-правових актів. Застосування дисертантом сучасних 

методів наукового пізнання, значне методологічне підґрунтя виконаної 

роботи забезпечують належний ступінь обґрунтованості та достовірності 

отриманих результатів. Характерним у роботі є те, що більшість положень, 

висновків і практичних рекомендацій, сформульованих у дослідженні, 

належним чином обґрунтовані та апробовані. Вони не лише поглиблюють 

теоретичні знання у згалузі інформаційного та адміністративного права, але й 

можуть бути використані для вдосконалення законодавства в зазначеній 

сфері.
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Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Поряд з 

виявленням позитивних сторін рецензованої дисертації, аналіз змісту цієї 

роботи свідчить про наявність у неї певних недоліків.

1. Автор визначив об’єктом дисертаційного дослідження суспільні 

відносини у сфері обігу персональних даних» (с. 81-85), проте у дисертації 

приділено не достатньо уваги розкриттю змісту поняття «обіг персональних 

даних». З урахуванням зазначеного, дисертант повинен уточнити власне 

бачення об’єкту свого дисертаційного дослідження та його співвідношення із 

предметом дисертації.

2. У тексті дисертації автор поряд із терміном «персональні дані» 

використовує також такі терміни як «інформація персонального характеру», 

«конфіденційна інформація», «таємниця», проте не визначає їх 

співвідношення. Дисертант пропонує за ступенем захисту персональних 

даних виокремлювати персональні дані відкритого доступу, конфіденційні та 

таємні, не конкретизуючи свої пропозиції. Рівень сприйняття запропонованої 

зміни підвищився б у разі наведення відповідних прикладів (с. 87-89).

3. У підрозділі 2.2 «Організаційно-правові засади використання 

персональних даних в органах виконавчої влади та в органах місцевого 

самоврядування» автор запропонував систематизацію організаційно- 

правових заходів, що становлять механізм безпечного використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень. Проте ця пропозиція 

виглядає не доопрацьованою, тому що не визначені мета та критерії такої 

систематизації.

4. Проведене автором соціологічне дослідження, проілюстровані у 

додатках до дисертації (с. 202-232), не супроводжуються відповідними 

аналітичними довідками, а використовуються для виявлення відповідних 

тенденцій та їх ілюстрації вже у самому тексті дисертації. Наявність 

відповідних аналітичних довідок підвищило б рівень наукового дослідження, 

і дозволило б виявити більш глибинні тенденції адміністративно-правового
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регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Виходячи з вищевикладеного, слід визнати, що висунуті і обґрунтовані 

дисертантом положення, висновки і рекомендації мають вагоме значення, 

адже комплексно відображають результати самостійного спеціального 

юридичного дослідження, присвяченого розгляду проблем адміністративно- 

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 

владних повноважень в Україні.

В авторефераті дисертації повно відображені результати дослідження. 

Вони ідентичні із дисертаційним змістом. Відомості про впровадження на 

практиці результатів дисертаційного дослідження засвідчують їх 

використання в навчальному процесі та правотворчій роботі.

Виходячи з наведеного, є підстави визнати, що дисертація 

на тему «Адміністративно-правове регулювання використання 

персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні» є 

завершеною науковою працею, в якій автором самостійно отримані важливі 

для розвитку вітчизняної науки положення. Дисертація виконана на 

належному науковому рівні та відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567, а її автор -  Щербина Андрій 

Олександрович -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.
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