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АНОТАЦІЯ 

 

Щербина А.О. Адміністративно-правове регулювання використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні. – Рукопис. 

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, 
2020. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 
владних повноважень в Україні. Встановлено сучасні тенденції  прискореного 
зростання інформаційних ресурсів суб’єктів владних повноважень та 
прискореного збільшення кількості в них персональних даних. 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. 

Розкрито семантичний зміст поняття адміністративно-правове 
регулювання використання персональних даних як упорядкованого впливу 
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. Розглянуто порядок 
забезпечення права на приватність фізичних осіб через механізм захисту їх 
персональних даних в роботі суб'єктів владних повноважень.  

Вивчено особливості режиму персональних даних як виду інформації з 
обмеженими доступом, сформульовані його складові та визначення. 
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 
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компетенції, і незаконне використання яких може завдати фізичну, моральну 
чи матеріальну шкоду суб’єкту персональних даних. 

Визначена правова природа використання персональних даних суб’єктами 
владних повноважень, під яким запропоновано розуміти 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 передумови адміністративно-правового регулювання 
діяльності суб’єктів владних повноважень щодо використання та захисту 
персональних даних: 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.  

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. 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.  

Визначено коло відносин, що виникають в процесі обробки персональних 
даних суб'єктами владних повноважень. Охарактеризовано регулятивні, 
охоронні, матеріальні, процесуальні, вертикальні та горизонтальні 
інформаційно-адміністративні відносини, в яких беруть участь суб’єкти 
владних повноважень, суб’єкти персональних даних та треті особи.  
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Розглянуто правову природу суспільного інтересу, його співвідношення з 
правом на приватність, окреслено критерії і межі реалізації цих правових 
інститутів у сфері обігу персональних даних. 

Визначено п’ять  етапів формування механізму адміністративно-правового 
регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 
повноважень в Україні та три історичні етапи становлення правових підстав 
притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення 
законодавства про захист персональних даних.  

Конкретизовано основні заходи, що забезпечують внутрішній захист 
персональних даних у діяльності суб’єктів владних повноважень: обмеження і 
регламентація складу працівників, функціональні обов’язки яких вимагають 
конфіденційних знань; знання працівником вимог нормативно-методичних 
документів щодо захисту інформації та збереження таємниці; визначення та 
регламентація складу працівників, які мають право доступу (входу) до 
приміщення, в якому знаходиться обчислювальна техніка; організація порядку 
знищення інформації; виховна та роз’яснювальна робота зі співробітниками 
підрозділу із запобігання втраті цінних відомостей під час роботи з 
документами, що містять персональні дані; захищеність усіх електронних баз 
даних або комп’ютерів, що містять персональні дані, шляхом встановлення 
пароля. 

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.  

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, 
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комунальних, медичних, освітніх та інших послуг на використання їхніх 
персональних даних.  

Досліджено міжнародне та іноземне законодавство, практика захисту 
персональних даних. Розглянуто закони окремих країн в сфері регулювання 
використання персональних даних суб'єктами владних повноважень, 
проаналізовані переваги їх положень перед положеннями українського 
законодавства та можливості використання міжнародного досвіду 
врегулювання процесу обробки персональних даних суб'єктами владних 
повноважень. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного 
законодавства про захист персональних даних за рахунок закріплення 
принципів регулювання обороту персональних даних, внесення обов'язки 
дотримуватися законодавства про персональні дані в основні закони, що 
визначають правовий статус суб'єктів владних повноважень, і введення 
дисциплінарної відповідальності за порушення порядку використання 
персональних даних працівниками суб'єктів владних повноважень. 
Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення механізму 
правового регулювання обороту персональних даних в інформаційній сфері 
суб'єктів владних повноважень. 

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. 

Охарактеризовано склад адміністративних правопорушень, що посягають 
на порядок використання та охорони персональних даних, подано їх 
класифікацію, виявлено причини та умови, що сприяють їх вчиненню. 
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. 

Проаналізовано виявлені недоліки механізму адміністративно-правового 
регулювання використання персональних даних, досліджено запропоновані 
різними науковцями концепції гармонізації правового регулювання охорони 
персональних даних, визначені шляхи удосконалення механізму 
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адміністративно-правового регулювання використання персональних даних на 
концептуальному, організаційному та правовому рівнях. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-

правові відносини, використання персональних даних суб'єктами владних 
повноважень, захист прав, механізм адміністративно-правового регулювання, 
персональні дані. 

 

ANNOTATION 

 

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 a comprehensive study of administrative and 

legal regulation of the use of personal data by the subjects of power in Ukraine. 

Current trends of accelerated growth of information resources of subjects of power 

and accelerated increase in the amount of personal data in them have been 

established. It is proved that personal data is the main element of the information 

sphere of activity of subjects of power, without the presence of which the 

managerial influence of the entire apparatus of public power on the lives of citizens 

is not possible. 

The semantic meaning of the concept of administrative and legal regulation of 

personal data as an orderly influence of the state through the norms of 

administrative law on the sphere of public relations arising in the process of 

personal data use by owners, administrators, recipients of personal data, personal 

data subjects, third parties, VRU Commissioner on human rights, in order to ensure 

the functioning of public authorities in compliance with the balance of public 

interests and the right to privacy. 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 peculiarities of the personal data regime as a type of information with 

limited access are studied, its components and definitions are formulated. 

Theoretical approaches to the definition of personal data used by subjects of power 
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are generalized, and their definition is formulated as information or their totality, 

which characterizes the social, property, political, religious status of an individual, 

by which he is identified by subjects of power in in the process of exercising their 

competence, and the illegal use of which may cause physical, moral or material 

damage to the data subject. 

The legal nature of the use of personal data by subjects of power is defined, 

which is proposed to mean the normatively regulated actions of subjects of power 

who are owners of personal data to identify the subject of personal data in the 

exercise of public authority management functions under the law in order to carry 

out legally significant actions aimed at the emergence, change, termination of the 

rights or obligations of this personal data subject. 

The preconditions of administrative and legal regulation of the activity of 

subjects of power regarding the use and protection of personal data are generalized: 

absolute volumes of personal data of all citizens of Ukraine processed by subjects of 

power; the obligation to transfer personal data by citizens to these subjects in the 

process of exercising their constitutional civil rights and obligations; the need to 

determine the addressee of administrative services, the person prosecuted. 

The content and features of such elements of administrative and legal 

regulation of the use of personal data by subjects of power are considered as: 

information environment of subjects of power, tasks, principles, subjects, objects, 

means of regulating the use of personal data by subjects of power powers and 

guarantees of legality in this area. The subjects of power that are participants in the 

information relations on the circulation of personal data include public authorities: 

public authorities, local governments, their officials or officials, civil servants, other 

legal entities and individuals during their implementation public authority 

management functions based on legislation. 

The range of relations arising in the process of personal data processing by the 

subjects of power is determined. Regulatory, security, material, procedural, vertical 

and horizontal information-administrative relations are involved, in which subjects 

of power, subjects of personal data and third parties take part. 

The legal nature of the public interest, its relationship with the right to privacy, 

the criteria and limits of implementation of these legal institutions in the field of 

personal data. 
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Five stages of formation of the mechanism of administrative and legal 

regulation of personal data use by subjects of power in Ukraine and three historical 

stages of formation of legal bases of bringing to administrative responsibility of 

persons for violation of the legislation on personal data protection are defined. 

The main measures to ensure the internal protection of personal data in the 

activities of the subjects of power are specified: restrictions and regulation of 

employees whose functional responsibilities require confidential knowledge; 

knowledge of the employee of the requirements of regulatory and methodological 

documents for the protection of information and secrecy; determination and 

regulation of the composition of employees who have the right of access (entrance) 

to the premises where the computer is located; organization of the order of 

destruction of information; educational and explanatory work with employees of the 

unit to prevent the loss of valuable information when working with documents 

containing personal data; password protection of all electronic databases or 

computers containing personal data. 

The peculiarities of the use of personal data by law enforcement agencies are 

highlighted, in the process of which significant amounts of personal data are 

accumulated within their information systems and databases: employees; persons to 

whom administrative services are provided, in respect of whom reports on 

committed administrative offenses are drawn up, are brought to administrative 

responsibility, are taken under protection. The need to supplement the codes of 

professional ethics of law enforcement agencies with the obligation to comply with 

the requirements for the safe use of personal data is substantiated. 

The legal grounds and the procedure for the use of personal data by the 

subjects of power in the field of education and utilities are defined. 

It is proposed to supplement a number of laws of Ukraine with provisions on 

the written consent of consumers of all administrative, municipal, medical, 

educational and other services to use their personal data. 

International and foreign legislation, practice of personal data protection are 

studied. The laws of individual countries in the field of regulating the use of 

personal data by subjects of power are considered, the advantages of their 

provisions over the provisions of Ukrainian legislation and the possibility of using 

international experience in regulating the process of personal data processing by 

subjects of power are analyzed. Substantiated proposals to improve domestic 
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legislation on personal data protection by enshrining the principles of regulating the 

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

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

introducing disciplinary liability for violation personal data by employees of the 

subjects of power. Scientifically substantiated proposals for improving the 

mechanism of legal regulation of personal data turnover in the information sphere 

of subjects of power have been developed. 

The main legal grounds for control and supervision over the use of personal 

data by subjects of power are summarized. Forms and types of control in this area 

are defined. Measures have been proposed to increase the level of control and 

supervision over the observance of the law during the use of personal data by 

subjects of power. 

The composition of administrative offenses that encroach on the use and 

protection of personal data is characterized, their classification is given, the reasons 

and conditions that contribute to their commission are identified. Deficiencies in 

drawing up protocols under Art. 188-39 of the Code of Administrative Offenses, 

material and procedural grounds for avoiding violators of the legislation in the field 

of protection of personal data from liability, and formulated proposals for their 

elimination. 

The revealed shortcomings of the mechanism of administrative and legal 

regulation of personal data use are analyzed, the concepts of harmonization of legal 

regulation of personal data protection offered by various scientists are investigated, 

ways of improvement of the mechanism of administrative and legal regulation of 

personal data use at conceptual, organizational and legal levels are defined. 

Key words: administrative-legal regulation, administrative-legal relations, use 

of personal data by subjects of power, protection of rights, mechanism of 

administrative-legal regulation, personal data. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 

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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(«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 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 
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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; 
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– сформулювати пропозиції щодо вирішення проблем концептуального, 
організаційного, нормативного  характеру у сфері регулювання  використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень. 

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 
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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: 

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 
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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; 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 
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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. 
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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 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень (акт 
впровадження в наукову діяльність Запорізького національного університету 
від 10.02.2020 р.); 

– 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 
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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. Повний обсяг роботи становить 232 сторінки, з яких 167 – основний 
текст, 18 сторінок – додатки, список використаних джерел містить 397 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

1.1 Адміністративно-правовий режим персональних даних 

 

Глобальні світові процеси інформатизації свідчать про формування 
інформаційного суспільства. Інформація використовується в суспільстві як 
засіб спілкування, оволодіння новими знаннями, освіти та виховання, 
супроводження руху товарів та послуг, фіксування вчинених правочинів, 
підтвердження подій та фактів тощо. Стрімкий розвиток в останні роки 
засобів обчислювальної техніки, зв’язку та телекомунікацій створило нові 
унікальні можливості для інтенсивного використання інформації в 
повсякденному житті.  

Після прийняття на Всесвітньому Самміті з питань Інформаційного 
Суспільства у грудні 2003 року в Женеві Декларації принципів «Побудова 
інформаційного суспільства: глобальна задача в новому тисячолітті», світ 
визначив основні пріоритети та шляхи розвитку інформаційного суспільства 
[73]. Серед них важливу роль надано державним органам у формуванні 
сприятливих умов для становлення та розвитку інформаційного суспільства.  

Збільшення обсягів інформації вимагає запровадження ефективного 
механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері обігу 
інформації, що відповідає вимогам сучасності. Належний рівень забезпечення 
реалізації права на інформацію є однією з ознак демократичної держави. У 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, 
зазначено, що одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й 
обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвитку та 
підвищуючи якість життя [337]. 

Засади  інформаційного суспільства в Україні визначаються 
Конституцією України, яка надає кожному право вільно збирати, зберігати, 
використовувати  і поширювати інформацію усно, письмово або в інший     
спосіб - на свій вибір (ст. 34). Положення Конституції України реалізуються у 
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багатьох законодавчих актах, наприклад основні з таких є Закон України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки». Відповідно до цього документу одним з головних пріоритетів України 
є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 
спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би 
створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний 
доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 
людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і 
особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [273].  Підрозділом 1.1. 
«Громадянське суспільство» розділу І «Людина та її розвиток» Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не 
політиків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2008 року № 14, наголошувалося, що важливими чинниками формування 
громадянського суспільства є забезпечення свободи слова та незалежності 
засобів масової інформації [286]. Статтею 3 Закону України «Про 
інформацію» установлено, що одними із головних напрямів державної 
інформаційної політики є забезпечення відкритості та прозорості діяльності 
суб'єктів владних повноважень, створення інформаційних систем і мереж  
інформації,  розвиток  електронного урядування [268]. Таким чином 
ключовим обєктом суспільних відносин відносин є інформація, що утворює 
базову складову інституту персональних даних. 

Феномен інформації має історію завдовжки з історію людства. Однак 
попри таке тривале існування предметом наукового дослідження інформація 
стала лише віднедавна – починаючи з ХХ ст. Регламентований обіг інформації 
є беззаперечною ознакою нормального функціонування будь-якої соціальної 
системи. Лише в інформаційному просторі відбувається розвиток людини, 
тільки в такому середовищі створюються умови для її соціокультурного 
становлення [57, с. 94-95].  

Поняття, зміст та види інформації, що використовуються в процесі 
регулювання різних суспільних відносин та управлінській діяльності були 
предметом досліджень таких науковців як: І.В. Арістова [9], В.М. Брижко 
[26],  І.Л. Бачило [17], В.М. Богуш [386], В.Д. Гавловський [355], 

Р.А. Калюжний [96], О.В. Логінов [148], Н.І. Паньонко [194], О.Г. Фролова 
[351], О.К. Юдін, В.С. Цимбалюк [355]. Проте окремо питання видів 
інформації, що використовуються в процесі інформаційного забезпечення 
діяльності суб’єктів владних повноважень не вивчалось. 

http://www.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=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C.$
http://www.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=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C.$
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Концепція формування інформаційного простору СНД визначає 
інформацію як відомості про осіб, предмети, факти, події, явища та процеси 
незалежно від форми їх представлення [123]. Сучасне вітчизняне 
законодавство змінює підходи до визначення інформації, що відображається у 
статті 200 Цивільного Кодексу України [354], у ст. 1 Закону України  «Про 
інформацію» від 2 жовтня 1992 р. [268], в Законі України  «Про захист 
економічної конкуренції» [263]. Таким чином на сучасному етапі розвитку 
офіційної позиції законодавця чинні нормативно-правові акти України та СНД 
визначають ключовим елементом змісту поняття інформація відомості та/або 
дані, оскільки не суттєвими були визнані об’єкти, які характеризується цією 
інформацією; форма, вид та носії відомостей, вказують на деякі її 
класифікаційні ознаки.  

Історія вчення про інформацію налічує десятки теорій, що створювались 
століттями науковцями в різних галузях науки:  К. Шеннон, У. Уївер, 
М.С. Демкова, М.В. Фігель [56, с 12], В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк, 
А.А Орехов, Р.А. Калюжний [27], І.В. Арістова [9, с. 8-20] тощо. Однак, і 
сьогодні немає усталеного і вичерпного тлумачення цього терміну.  

У перекладі з латинської мови термін «informatio» (інформація) 
буквально означає роз’яснення, викладення, повідомлення [326, с. 201]. 

Тлумачний словник української мови пропонує такі визначення інформації: 
1) відомості про навколишній світ; 2) відомості про стан речей, про суспільну 
ситуацію тощо [392, с. 231]. Базисне поняття дає дослівний переклад з 
латинської мови (Informatio –разъяснение, изложение) та його визначення у 
словниках [126, с. 22]. У філософії інформація розглядається як одна з 
фундаментальних характеристик світу поряд з матерією, енергією, простором, 
часу.  

Відповідно до великої кількості концепцій існує і багато визначень 
інформації, висвітлені у роботах таких вчених як В. Ровенський, А. Уємов, 
Є. Уємова [310, с. 69], С.Ф. Анісімов [8, с. 8], О.В. Кохановська [132, с. 105], 

В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орехов,  Р.А. Калюжний [27, с. 180], 

С. І. Семілетов, [317, с. 68]. В. А. Копилов [126, с. 32], Н. Вінер [36, с. 57],  

Ю. В. Кудрявцев [137, с. 26], В.Г.  Афанасьев [12, с. 39-43], О. А. Гаврилов 
[45, с. 2], О.В. Логінов [87, с. 9],  Ковалів М.В. [103, с. 127].   

В результаті вивчення наведених визначень інформації з’ясовано, що 

інформація, що використовується в діяльності субєктів владних повноважень 
має важливі для здійснення управлінської діяльності характеристики: це 
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сукупність відомостей; нематеріальна сутність; одночасне знаходження  у 
необмеженого кола суб’єктів права; багатоваріантність форм поширення; 
віртуальна доступність; ці відомості є власністю суб’єктів владних 
повноважень чи знаходяться у їх законному користуванні; відомості необхідні 
для функціонування субєктів владних повноважень та для виконання ними їх 
обов’язків.  

Необхідність забезпечення суспільних інтересів примушує законодавця в 
ряді випадків вводити особливий режим поширення і використання 
інформації. Інформаційна свобода особи має дві сторони: зовнішню та 
внутрішню. Зовнішня сторона інформаційної свободи особи виявляє її 
положення по відношенню до інших суб’єктів інформаційних відносин. 
Права, які складають зовнішню сторону інформаційної свободи, реалізуються 
за волею особи та не можуть їй бути нав’язані. Внутрішня сторона 
інформаційної свободи визначає сферу імунітету особистості. Права, які 
складають цю сторону інформаційної свободи, не потребують для своєї 
реалізації проявів волі особистості. Вони належать людині від народження в 
силу її правосуб’єктності. Сама природа цих прав є такою, що перешкоджає їх 
відокремленню як суто правових категорій. Наявність вагомого публічного 
елемента всередині права на інформацію є, на думку фахівців, важливою 
рисою правового регулювання інформаційних відносин. Проблема визначення 
юридичних меж доступу до інформації відображає концептуальні засади 
демократії з одного боку, а з іншого питання державної безпеки.  

Специфіка безпосередньо правового підходу до сприйняття інформації 
полягає насамперед у її правовому регулюванні. Саме таку точку зору 
відображено у працях Т. В. Закупень і С. Ю. Соболь, де інформацію визначено 
як немайновий об’єкт у системі взаємодії людини і суспільства, який надає 
відомості про осіб, факти, події, явища та процеси незалежно від форми їх 
надання, а також результати їх оцінки у свідомості людини [80, с. 34]. При 
цьому важливо зазначити, що правовому регулюванню підлягає не сама 
інформація, не її безпосередній зміст, а процеси її руху, тобто обігу в 
суспільстві. Правом регулюються процеси доступу до інформації, її 
відтворення, збереження, накопичення та використання [80, с. 34]. 

Проголошення України демократичною, соціальною, правовою 
державою вимагає підвищення ефективності функціонування усіх ланок 
суспільства. До базових засад розбудови української держави необхідно 
віднести й принцип гласності, що є основним чинником у забезпеченні цього 
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конституційного положення. Як зазначають О.О. Федоренко, С.О. Керсіцький, 
А.І. Курбатов, закони про доступ до публічної інформації існують у більшості 
демократичних держав і вони виступають реальним правовим механізмом 
здійснення одного з основних прав людини –  права  на доступ до публічної 
інформації, що є, у свою чергу, вимогою європейських стандартів та 
необхідною умовою інтеграції України в Європейське Співтовариство [349; c. 

169]. Прийняття на початку 2011 року Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» є результатом концентрації демократичних тенденцій 
та роботи громадських організацій спрямованих на побудову відкритої для 
суспільства влади. Зазначений нормативно-правовий акт є сучасним правовим 
інструментом реалізації принципу гласності та інформаційної відкритості 
влади. 

Конституція України у статті 34 закріпила право кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб, за винятком спеціально визначених у законі обставин [121]. 

Таке обмеження здійснюється за допомогою правового інституту інформації з 
обмеженим доступом, яка у свою чергу поділяється за чинним законодавством 
на конфіденційну, таємну та службову інформації [247].  

Зазначені види інформації охоплюють як публічноправові, так і 
приватноправові таємниці, оскільки чинне законодавство, що містить 
визначення таємниць чітко не вказує на характер обмеження доступу до 
інформації, що їх становить. Загалом чинне українське законодавство 
передбачає більше двадцяти видів таємниць. Значна частина режимів 
таємниць переживають своє становлення, тому термінологія у сфері їх обігу 
не досить виважена, до того ж останні зміни у інформаційному законодавстві 
вказують на необхідність перегляду підходу до цього виду інформації  з 
обмеженим доступом як до таємної [247]. Навіть достатньо напрацьовані 
правові інститути комерційної [354], банківської, адвокатської [238] таємниць, 
у законодавчому визначенні відповідних понять не містять чіткої вказівки на 
вид інформації з обмеженим доступом, що їх складає, відповідно до чинних 
Законів України «Про інформацію» [268] та «Про доступ до публічної 
інформації».  

Для визначення змісту персональних даних слід спочатку встановити 
зміст узагальнюючого для них поняття  – інформації з обмеженим доступом. 
На думку А.І. Марущака, інформація з обмеженим доступом це відомості 
конфіденційного або таємного характеру, правовий статус яких передбачений 
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законодавством України, які визнані такими відповідно до встановлених 
юридичних процедур і право на обмеження доступу до яких надано власнику 
таких відомостей [156, с. 23]. Ключовою категорією в цьому понятті є доступ 
до інформації. У діючому законодавстві лише Законом України «Про 
державну таємницю» визначено доступ до такого виду інформації як державна 
таємниця, а саме під ним розуміється надання повноважною посадовою 
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною 
інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 
або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, цією посадовою особою 
відповідно до її службових повноважень [245].  

Законодавчого визначення узагальнюючого поняття «доступ до 
інформації» в законодавстві немає, тому доречним є з’ясування цього поняття 
з наукової точки зору. Так, А.І. Марущак розглядає в суб’єктивному та 
об’єктивному сенсі доступ до інформації. За його твердженням доступ до 
інформації у суб'єктивному розумінні - це гарантована державою можливість 
фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів) вільно одержувати 
відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 
здійснення завдань і функцій, що не порушує права, свободи і законні інтереси 
інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. В об'єктивному розумінні 
доступ до інформації цей науковець розуміє як сукупність правових норм, які 
регламентують суспільні інформаційні відносини щодо одержання їх учасниками 
відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 
здійснення завдань і функцій [155, с. 39]. 

В Законі України «Про захист персональних даних» немає визначення 
поняття «доступ до персональних даних», проте закон визначає поняття 
«обробка персональних даних», під яким розуміє - будь-яку дію або 
сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, 
реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому 
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем [265].  

Крім зазначеного, ст. 10 Закону України «Про державну таємницю» 
передбачає можливість органів державної влади на підставі та в межах закону, 
і з метою конкретизації та систематизації даних про інформацію, що віднесена 
до державної таємниці, створювати розгорнуті переліки відомостей, що 
становлять державну таємницю. Прикладом такого розгорнутого переліку 
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може бути Наказ МВС від 06.03.03. р. № 207 «Про оголошення Розгорнутого 
переліку відомостей, що становлять державну таємницю в системі МВС 
України та затвердження переліку конфіденційної інформації в системі МВС 
України, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового 
користування». Оприлюднення розгорнутих переліків не передбачено, зате 
закріплено право зацікавлених осіб оскаржити Президенту чи Верховні Раді 
внесення до розгорнутих переліків такої інформації, яка за змістом не може 
визнаватись державною таємницею [320]. Ці два положення суперечать одне 
одному, оскільки, не знаючи об’єкту оскарження, фактично не можливе і саме 
оскарження. 

У Звіті відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженому 
Наказом Служби безпеки України 12.08.2005 р. № 440, містяться деякі 
вказівки на вид персональних даних, що відносяться до державної таємниці 
[82]. Так, відповідно до цього документу до держаної  таємниці відносяться 
такі персональні дані : 1) працівників СБ, ДПС, органів ДКВС, внутрішніх 
справ, податкової міліції ДПСУ, ГУР, УДО, персоналу, які здійснюють 
оперативно-розшукову, контррозвідувальну чи  розвідувальну діяльність, 
розголошення яких може завдати  шкоду цій діяльності або життю чи 
здоров'ю цих працівників персоналу), їх близьких родичів у зв'язку з 
виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності; 
2) Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, 
домашні адреси особового ГУР, СБ; ДПС, розвідувального  органу 
Адміністрації ДПС; УДО; 3) особи, стосовно якої проводяться або проведено 
заходи відповідно до Закону України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів»; 4) особи, яка бере участь у кримінальному 
судочинстві і взята під захист згідно з законодавством України у зв'язку з 
виникненням загрози її життю чи здоров'ю і стосовно якої проводяться або 
проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця 
проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками. Таким чином ми 
з’ясували, що чинним законодавством України в залежності від особливого 
правового статусу суб’єкта персональних даних, такі відомості можуть бути 
віднесені як до відкритої інформації, так і до конфіденційної і навіть таємної. 
На наш погляд Закон України «Про захист персональних даних» повинен бути 
доповнений положеннями про те, що персональні дані, у випадках 
передбачених законодавством України «Про державну таємницю» повинні 
бути віднесені до таємної інформації. 
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Для з’ясування співвідношення термінів персональні дані, таємниця, 
конфіденційна і таємна інформація, розглянемо деякі науково-теоретичні 
положення. З точки зору етимології слово «конфіденційний» (від лат. 
сonfidential - довіра) означає «довірчий, такий що не підлягає огласці, 
таємний». Слово секрет запозичено від французької sесrеt – тайна [350, с. 55]. 

Подібне визначення терміну «таить» дається в тлумачному словнику В. Даля 
[54, с. 386]. Таким чином, у відповідності з етимологічним аналізом 
вищевказаних слів можна зробити висновок про рівнозначність понять 
«конфіденційна інформація», «таємниця», «секрет». Однак, поняття таємниці 
в правовій науці не повністю співпадає з поняттям конфіденційної інформації, 
оскільки, зазначає А.А. Ефремов, таємниця означає також спеціальний 
правовий режим інформації [71, с. 56].  

Законодавство було доповнено переліком орієнтовних критеріїв 
віднесення інформації до конфіденційної, що є власністю держави у 
Постанові Кабінету Міністрів України № 1547 від 07.11.2004 р.: 1) повинні 
створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, 
користуванні чи розпорядженні організації; 2) використовуватися з метою 
забезпечення національних інтересів держави; 3) не належати до державної 
таємниці; 4) унаслідок розголошення такої інформації можливе: 4.1) 
порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина; 4.2) 
настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, 
економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, 
екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки 
державного кордону; 4.3) створення перешкод у роботі державних органів 
[86]. Зазначені критерії, на наш погляд, через свою узагальненість не є 
достатніми для розмежування конфіденційної та таємної інформації, і 
потребують деталізації. Згідно положень Конституції України доступ до 
інформації так само, як і будь-які обмеження права на інформацію, мають 
регламентуватися виключно законами. В них, на нашу думку, повинні бути 
встановлені принципи доступу до інформації, коло осіб, що мають право 
допуску, форми допуску, процедури оскарження і захисту порушеного права 
на інформацію, відповідальність осіб, винних у порушенні цього права.  

На даний час немає чіткої та єдиної класифікації видів таємниць, хоча 
діючими нормативними актами встановлено більше десятка її різновидів. 
Певні спроби такої класифікації були здійснені вченими-правознавцями. Так, 
С. Федоров та Д. Рева пропонують наступні підстави поділу інформації по 
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видам таємниці: 1) за власниками конфіденційної інформації; 2) за ступенем 
конфіденційності; 3) за змістом [350, с.56].  

Таким чином персональні дані, на наш погляд, можуть бути за рівнем 
обмеження доступу віднесені до трьох видів: відкриті, конфіденційні, таємні.  

У процесі використання інформаційних ресурсів поведінка суб'єктів 
адміністративних відносин регулюється за допомогою адміністративно-

правових режимів інформаційних ресурсів. Для адміністративно-правових 
режимів властива перевага заборон і позитивних зобов'язань. У науці 
адміністративного права існують різні концепції адміністративно-правових 
режимів.  Докладне вивчення адміністративно-правових режимів було 
проведено  у працях В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, 
В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Є.В. 
Курінного, Д.В. Приймаченка та Т.П. Мінки [167].  

Семантичне значення слова «режим» - це «управління» [388, т. 2, 
с. 456]. Цей термін також розуміють як Тлумачити категорію режиму 
допустимо також як «розпорядок справ, дій», як «умови діяльності, роботи, 
існування чого-небудь» [185, с. 696]. У вітчизняній науковій сфері підходи до 
розуміння правового режиму змінювалися протягом розвитку юридичної 
науки. Так,зазначає Кадникова Г.В.,  у радянські часи поширеним було 
трактування цієї категорії як встановленої державою сукупності заборон, 
більшою мірою спрямованих на задоволення суспільного, колективного 
інтересу, ніж на задоволення прав та свобод окремої особистості. 
Започатковані соціальні, політичні, економічні зміни, що відбулися з моменту 
проголошення незалежності Україні, та вибір євроінтеграційного розвитку 
держави вимагали переосмислення поняття правового режиму. Акцент у 
визначенні переноситься із державно-заборонного змісту на взаємодію 
публічних та приватних інституцій, за якої досягається виконання завдань, що 
ставляться перед сучасною державою, головним серед яких є забезпечення 
прав і свобод людини [94, c. 28-29].  При цьому визначення людини як 
найвищої цінності супроводжується запровадженням відповідного розуміння 
правового режиму як комбінації різних відповідних юридичних засобів 
впливу, що дозволяють адаптуватися до конкретних ситуацій кризового 
характеру або запобігають їм [234, с. 293]. 

Правовий режим як наукову категорію вивчали С. С. Алексєєв, 
В. М. Горшеньов, Н. В. Коваленко, А. М. Колодій, Т. О. Коломоєць, 
П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, Є. О. Харитонов та інші. 
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Аналіз робіт зазначених дослівдників  свідчить про значну кількість наукових 
концепцій  поняття правового режиму, водночас його зміст  залишається 
дискусійним як на загальнотеоретичному рівні, так і на рівні галузевих 
досліджень. На поширеність використання правового режиму в законодавстві 
звертає нашу увагу Кадникова Г.В., яка зазначає, що термін «правовий 
режим» зустрічаються у таких нормативно-правових термінах, як «режим 
земель оборони», «режим воєнного стану» [240], «пільговий податковий 
режим» [199], «режим надзвичайного стану» [275], «митний режим» [164], 

«режим земель» [83; 94, c. 28-29]. Водночас, нормативно-правові акти 
використовуючи термін не визначають його поняття.  

На етапі зародження науки адмінітартивного права правовий режим 
розглядався як засіб примусу, спрямований на реалізацію державного веління 
[14, с. 67], він тісно поєднувався з політичним аспектом правового режиму 
[173, с. 11]. Розвиток юридичної науки поступово дозволив переосмислити 

категорії правового режиму,  спрямоване на обґрунтування його суто 
юридичного змісту й відходу від політичного розуміння. Н.В. Коваленко 
наголошує, що сьогодні правовий режим набуває форми унікальної 
теоретичної конструкції, здатної відобразити особливості правового 
регулювання відповідної категорії суспільних відносин [102, с. 106-110].  

Прикладами сучасного розуміння правового режиму є наступні 
концепції. Наприклад, в Юридичній енциклопедії визначено, що правовий 
режим - це встановлений національним законодавством і нормами 
міжнародного права порядок у суспільних відносинах [389, с. 283]. 
С. С. Алексеєв, вважає, що правовий режим є динамікою суспільних відносин, 
підвищує ефективність правових норм, сприяючи їх належній реалізації [6, 

с. 263], його підтримує в цьому аспекті  С. О. Кузніченко та А. С. Спаський 
[138, с. 73]. Розкривається сучасний зміст правового режиму також у наукових 
працях О. В. Петришина, В.Д. Ткаченка, які обґрунтовують, що під правовим 
режимом слід розуміти відповідний порядок правового регулювання, 
встановлення якого забезпечується шляхом ефективного запровадження 
сукупності необхідних способів, методів і типів правового регулювання [76, 

с. 410]. А. В. Малько і А. В. Косак, виступаючи представниками нового 
підходу до розуміння сутності правового режиму акцентують нашу увагну на 
досягненні соціальної публічної мети правового регулювання як головної 
мети його існування [235, с. 9].  
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На багатоаспектності категорії правовий режим наполягають 
В. Я. Настюк та В. В. Белєвцева, які виділяють такі сутнісні її характеристики: 
а) це встановлена у законодавстві сукупність прав, обов’язків та 
відповідальності суб’єктів правовідносин; б) це визначена система заходів, 
спрямованих на досягнення режимних цілей правового регулювання; в) це 
сукупність методів (прийомів) та способів регулювання механізму правового 
регулювання суспільних відносин [173, с. 17]; при цьому дослідники 
відстоюють думку щодо галузевого спрямування дії правових режимів.  

Натомість Л. О. Вакарюк вказує на недоцільність такого широкого 
тлумачення категорії правового режиму. Так, вчена наголошує на розумінні 
правового режиму як «системи юридичних заходів, що запроваджується на 
державному і договірному рівні через способи, прийоми (методи) правового 
регулювання, що є необхідними для оптимального досягнення відповідної 
мети і завдань, що стоять перед правотворчими органами» [30, с. 199].  

Н. В. Коваленко обґрунтовує визначення цілей режимного регулювання 
як укріплення найбільш «вразливих» та «важливих» сфер суспільного життя 
задля оптимізації здійснення публічного управління взагалі [102, с. 81], таким 
чином наголошуючи на призначенні правових режимів оперативно 
вирішувати нагальні управлінські проблеми, що виникають.  

Режими розглядаються і як виключне, особливе правове регулювання, до 
якого виконавча влада вдається при регламентації особливих груп 
правовідносин ( це позиція більшості вчених ), і як основа адміністративно -
правового регулювання [65, c. 45]. Поширеною є концепція правового режиму 
як комплексу правил, дій, поведінки суб'єктів режиму або комплексу 
оперативних державних управлінських рішен, адміністративних заходів 
переконання і примусу. Ми дотримуємося концепції Тихомирова Ю.О., згідно 
з якою адміністративно-правовий режим визначається як особливий порядок 
діяльності суб'єктів права в різних сферах державного управління.  Водночас 
прийнятною  для застосування у інформаційній сфері, на наш погляд, є 
концепція  А.В. Малько та О.С. Родіонова, які  дають таке визначення поняття 
«правовий режим» : особливий порядок правового регулювання , який 
виражається в певному поєднанні юридичних засобів і створює бажане 
соціальний стан і конкретну ступінь сприятливості або несприятливості для 
задоволення інтересів суб'єктів права [235] .  

Беручи за основу концепцію спрямованості регулювання в рамках 
правових режимів, С.С. Алексєєва та О.А. Городова виділяють пільговий 
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(зростання дозволів, спадання заборон і зобов'язань) і обмежувальний ( 
зростання заборон і зобов'язань, спадання дозволів) режими в якості головних 
юридичних режимів, у тому числі і в адміністративному праві [51, c. 76]. До 
пільгових правовим режимам інформаційних ресурсів зазначені вчені 
відносять режим інформаційних ресурсів вільного доступу - це режим 
виключних прав , режим інформації , віднесеної до суспільного надбання , і 
режим масової інформації; до обмежувальних - правові режими державної 
таємниці та конфіденційної інформації. Останні два режими легально 
закріплені в Законі України «Про інформацію». Незважаючи на активне 
дослідження адміністративно-правових режимів і правових режимів 
конфіденційної інформації, в науці інформаційного права відсутнє визначення 
поняття «адміністративно-правові режими конфіденційної інформації», у тому 
числі і «адміністративно-правовий режим персональних даних».   

Чинний вітчизняний закон України «Про захист персональних даних» не 
містить визначення правового режиму персональних даних. Водночас це є 
недопрацюванням, оскільки модельні закони СНД визначають декілька видів 
режимів стосовно персональних даних. Так Модельний інформаційний кодекс 
СНД у ст. 47 «Правовий режим інформації» визначає правовий режим 
інформації як це встановлений відповідно до законодавства порядок 
створення, розповсюдження, використання, зберігання та знищення 
(утилізації ) інформації, а також порядок віднесення інформації до категорії 
інформації з обмеженим доступом.  Цей же нормативно-правовий акт 
відносячи персональні дані до конфіденційної інформації, у ст. 
53 «Конфіденційна інформація» визначає  правовий режим конфіденційності 
інформації як правовий режим доступу до конфіденційної інформації, а також 
регламентація порядку її використання, способів і засобів забезпечення її 
захисту [170]. 

Водночас  модельним законом «Про персональні дані»  визначено у ст. 4 
«Правовий режим персональних даних» , що  правовий режим персональних 
даних - нормативно встановлені правила, що визначають умови доступу, 
зберігання, уточнення, передачі, блокування, знеособлення і знищення 
персональних даних. Водночас зазначено, що режим конфіденційності 
персональних даних це нормативно встановлені правила, що визначають 
обмеження доступу, передачі та умови зберігання персональних даних.  
Персональні дані, що знаходяться у віданні держателя, відносяться до 
конфіденційної інформації, крім випадків, визначених цим Законом. Режим 
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конфіденційності персональних даних знімається у випадках знеособлення 
персональних даних; вимог суб'єкта щодо своїх персональних даних , що не 
суперечать національному законодавству; включення персональних даних в 
загальнодоступні бази даних.  За бажанням суб'єкта для його персональних 
даних може бути встановлений режим загальнодоступної інформації (біо - , 

бібліографічні довідники, телефонні книги, адресні книги, приватні 
оголошення і т.д.).  З моменту смерті суб'єкта персональних даних правовий 
режим персональних даних підлягає заміні на режим архівного зберігання чи 
іншої правової режим, передбачений національним законодавством.  
Правовий режим для персональних даних, отриманих в результаті діяльності 
правоохоронних органів, встановлюється відповідно до національного 
законодавства.  Захист персональних даних померлої особи може 
здійснюватися іншими особами, в тому числі спадкоємцями, в порядку, 
передбаченому національним законодавством про захист честі, гідності, 
ділової репутації, особистого і сімейного таємниць [168]. 

О.С. Соколова, визначила адміністративно-правові режими 
конфіденційної інформації як особливий порядок діяльності суб'єктів 
адміністративних відносин у процесі документування даної інформації, 
реєстрації інформаційних ресурсів, що її містять, обмеження доступу до них, 
та  їх правового захисту [332]. На думку цього науковця адміністративно - 

правові режими конфіденційної інформації слід відрізняти від інших правових 
режимів інформації обмеженого доступу за специфіку їх цілей, суб'єктний 
склад учасників відповідних правовідносин, загальної спрямованості, рівня 
правового регулювання. Це підтверджує доцільність, на її погляд, виділення 
режиму персональних даних та режим службової таємниці в групу 
адміністративно-правових режимів конфіденційної інформації. Проте дані 
режими, зазначає О.С. Соколова, в сфері діяльності виконавчої влади не є 
абсолютно автономними - вони взаємодіють з іншими правовими режимами і 
породжує множинність правовідносин з приводу одного і того ж виду 
інформації. О.С. Соколова, зазначає, що структуру адміністративно-правових 
режимів конфіденційної інформації слід визначити як сукупність складових 
елементів цих режимів: 1) суб'єкти , що забезпечують функціонування даних 
режимів, 2) правові норми, що встановлюють порядок їх діяльності, 3) об'єкти 
(носії режимів - інформаційні ресурси), 4) засоби і способи правового 
регулювання. Гарантіями функціонування даних режимів є організаційні 
заходи та заходи юридичної відповідальності за порушення встановленого 
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порядку діяльності суб'єктів . Стабільність даних режимів досягається 
ресурсним забезпеченням.  

Оскільки конфіденційна інформація у сфері діяльності виконавчої влади, 
на думку Соколової О.С., неоднорідна, слід диференціювати адміністративно-

правові режими конфіденційної інформації так: режим персональних даних та 
режим службової таємниці [332].  

Ґрунтовне дослідження правового режиму службової таємниці було 
проведено вітчизняним науковцем Г.О. Шломою, яка враховуючи ознаки 
службової таємниці та особливості правоохоронної діяльності визначила  
ознаки режиму службової таємниці в ОВС України. В результаті узагальнення 
наведеної інформації Г.О. Шломою було визначено режим службової 
таємниці в ОВС України як сукупність правил, що регулюють інформаційні 
правовідносин між працівниками органів внутрішніх справ України та іншими 
особами, предметом яких є службова таємниця, дія яких спрямована на 
забезпечення інформаційної безпеки органів внутрішніх справ України. 
Основними елементами режиму службової таємниці в органах внутрішніх 
справ України на думку Г.О.Шломи є правила, що визначають: мету 
адміністративно-правового режиму службової таємниці; його принципи; 
засоби віднесення інформації до службової таємниці та надання доступу до 
неї; підстави виникнення прав і обов'язків працівників органів внутрішніх 
справ України щодо службової таємниці; способи юридичного впливу на 
суб’єктів інформаційних правовідносин, предметом яких є службова 
таємниця; способи захисту права на конфіденційність відомостей, віднесених 
до службової таємниці; порядок здійснення контролю та нагляду за 
дотриманням правил використання службової таємниці [370, c. 17]. На наш 
погляд через визначену Соколовою О.С. спорідненість режимів персональних 
даних та службової таємниці елементи режиму службової таємниці, 
викреслені Г.О. Шломою можуть бути адаптовані і до режиму персональних 
даних. 

На сьогодні режим персональних даних не розроблений. Характеризуючи 
режим персональних даних єдиним законодавчо-визначеним режимом 
інформації з обмеженим доступом є режим секретності, що забезпечує 
дотримання державної таємниці. На жаль, він чітко не сформульований ні 
законодавцем, ні науковцями. У Законі України «Про державну таємницю» 
визначено лише, що режим секретності - це встановлений згідно з вимогами 
цього закону та інших виданих до нього нормативно-правових актів єдиний 
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порядок забезпечення охорони державної таємниці [245]. Однак визначення 
режиму секретності не є змістовним, оскільки не розкриває усіх ознак цього 
режиму і до того ж містить тавтологію, яка полягає в тому, що термін 
«забезпечувати» у тлумачному словнику означає захищати, охороняти кого-, 

що-небудь від небезпеки.  
Для формулювання поняття та визначення основних елементів режиму 

персональних даних розглянемо особливості адміністративно- правових 
режимів конфіденційної інформації, визначені О.С. Соколовою: 

1. Мета даних режимів - забезпечення ефективного функціонування 
виконавчої влади за допомогою використання особливо значущих відомостей 
- конфіденційної інформації; забезпечення інформаційної безпеки як у 
публічних , так і в приватних інтересах; реалізація інформаційних та інших 
прав керованих суб'єктів у адміністративних правовідносинах та їх захист .  

2. Досліджувані режими носять обмежувальний характер в силу 
домінування таких способів правового регулювання, як приписи і заборони. 
Однак для суб'єктів, що надають конфіденційну інформацію в органи 
виконавчої влади , вони носять пільговий характер , оскільки дані суб'єкти 
мають абсолютними правами на використання даної інформації, на вимогу 
забезпечення її конфіденційності, правом на зняття конфіденційності та 
надання її для відкритого доступу . 

3. Адміністративно - правові режими конфіденційної інформації належать 
до категорії постійно діючих. Їх функціонування забезпечується наявністю 
матеріальних, кадрових , інших видів ресурсів . 

4. Правове регулювання в рамках даних режимів носить комплексний 
характер, що включає норми різних галузей права . Норми адміністративного 
та інформаційного права встановлюють порядок документування 
конфіденційної інформації, внутрішньовідомчого та міжвідомчого 
інформаційного обміну, порядок доступу до інформаційних ресурсів , що  її 
містять, порядок притягнення до адміністративної відповідальності за 
відповідні порушення . 

5. Суб'єктами даних режимів є органи виконавчої влади не лише 
загальної, а й спеціальної компетенції. В Україні це, наприклад, Департамент 
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України та 
Державна  служба спеціального зв'язку та захисту  інформації України [206; 

244], які  призначені  для  забезпечення функціонування  і  розвитку  
державної  системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного  
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зв'язку [264], що здійснює ліцензування, сертифікацію і контроль у сфері 
діяльності з криптографічного захисту конфіденційної інформації, 
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового 
департаменту ДПС, метою діяльності якого є  безкоштовне надання послуг 
електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм 
власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам. 
Важливими суб’єктами у сфері дотримання режиму персональних даних 
також є надавачі електронних послуг, а саме ридична особа незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - 

підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг. 

Оскільки відповідно до метою здійснення державного регулювання та 
управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної 
ідентифікації також є забезпечення захисту персональних даних відповідно до 
законодавства у сфері захисту персональних даних [249]. 

Функціонування даних режимів забезпечують служби інформаційної 
безпеки або відповідні структурні підрозділи, посадові особи органів 
виконавчої влади за допомогою планування та реалізації заходів щодо 
організаційної захисту конфіденційної інформації. 

6. До засобів правового регулювання, що забезпечують функціонування 
досліджуваних режимів, відносяться ліцензування діяльності з технічного та 
криптографічного захисту конфіденційної інформації, сертифікація 
відповідних систем захисту, ключів електронного цифрового підпису. До 
даних засобів відносяться також квотування (обмеження кількості осіб , 
допущених до конфіденційної інформації), моніторинг (виявлення 
потенційних загроз інформаційній безпеці ), аудит інформаційної безпеки, 
реєстрація інформаційних ресурсів, експертиза цінності інформації, 
здійснювана в процесі її архівування. 

Таким чином, адміністративно - правові режими конфіденційної 
інформації володіють характерними ознаками спеціальних адміністративно- 

правових режимів. Разом з тим вони мають явну специфіку в суб'єктному 
складі, засобах правового регулювання, носіях режимів, у взаємодії з іншими 
режимами конфіденційної інформації.  

Виділення режиму персональних даних ґрунтується не тільки на 
винятковій значимості і затребуваності даної інформації у сфері виконавчої 
влади, а й на особливому рівні правового регулювання, представленого 
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Законом України «Про захист персональних даних». Специфіку даного 
режиму становлять різний суб'єктний склад, особливі форми документування 
інформації, різні юридичні санкції, рівні доступу до інформації, інші 
особливості. Проте чи змінює режим правового використання персональні 
дані якщо вони використовуються в службових цілях як службова таємниця 
чи будь-яка інша таємниця, передбачена законом. В.Н. Лопатин та  
М.Ю. Костенко пропонуючи впорядкувати роботу з конфіденційною 
інформацією у сфері державного управління, вважають за необхідне 
врегулювати в ньому питання про способи зміни режимів обмеженого доступу 
(у тому числі заміни одного режиму іншим) [149, c. 85; 130]. Ми підтримуємо 
позицію цих науковців, та вважаємо за необхідне у Законі України «Про 
захист персональних даних» передбачити порядок зміни адміністративно-

правового режиму персональних даних на інші види правових режимів і 
навпаки. У процесі обігу персональних даних в системі суб’єктів владних 
повноважень повинен забезпечуватись принцип безперервного захисту такої 
інформації як самостійного виду інформації з обмеженим доступом чи в 
складі службової чи державної таємниць.  

Баскаков В.Ю.  визначив поняття «адміністративно-правовий режим 
інформації з обмеженим доступом» та виокремив основні його ознаки. Так, на 
думку цього науковця адміністративно-правовий режим інформації з 
обмеженим доступом — це урегульований у вітчизняному законодавстві 
порядок діяльності уповноважених суб’єктів права шляхом імперативного 
методу правового впливу та системи спеціальних засобів з метою захисту і 
охорони суспільних відносин у сфері інформації з обмеженим доступом. Він 
же визначив ознаки адміністративно-правового режиму інформації з 
обмеженим доступом: це порядок діяльності уповноважених органів 
державної влади, інших уповноважених державою інституцій, органів 
місцевого самоврядування, окремих громадян щодо інформації з обмеженим 
доступом; ця діяльність є урегульованою у вітчизняному законодавстві 
шляхом визначення режимних правил, відповідно до яких вказуються права, 
обов’язки людини і громадянина, повноваження відповідних інституцій, 
адміністративна відповідальність за їх порушення тощо у сфері інформації з 
обмеженим доступом; наявність імперативного методу правового впливу між 
учасниками відносин у сфері інформації з обмеженим доступом; здійснюється 
за допомогою відповідної системи різноманітних спеціальних засобів; метою 
такої діяльності є забезпечення захисту і охорони суспільних відносин у сфері 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/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%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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інформації з обмеженим доступом, тобто відповідних прав і свобод людини та 
громадянина, інтересів держави та суспільства. Баскаков В.Ю. до елементів 
адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом, 
відносить мету встановлення правового режиму, правові принципи, об’єкт 
адміністративно-правового регулювання, метод правового регулювання, 
«режимні правила», спеціальні державні органи, відповідальність за 
порушення «режимних норм», визначення просторово-часових меж дії цього 
адміністративно-правового режиму [15, c. 17]. 

Оскільки персональні дані є видом інформації з обмеженим доступом 
частково споріднені із службовою таємницею, усі зазначені вище ознаки та 
елементи їх режимів можуть бути застосовані і до режиму персональних 
даних. 

Так, на наш погляд, режим персональних даних має наступні ознаки:  це є 
сукупність правил; нормативно-встановлені; регулюють інформаційні 
відносини між суб’єктами, володільцями, розпорядниками персональних 
даних та третіми особами;  визначають умови доступу; визначає порядок 
обробки персональних даних, а саме збирання, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, уточнення, передачу, блокування, знеособлення, адаптування, 
зміну, поновлення, використання і поширення, знищення; засновані на 
принципах: законності; добровільності передання персональних даних; 
письмової форми згоди на передання персональних даних; цільового 
характеру використання; достовірності, уточнення та оновлення персональних 
даних; строк збереження визначається метою використання персональних 
даних; охорони персональних даних від випадкового або несанкціонованого 
руйнування,  втрати, несанкціонованого доступу, зміни, блокування або 
передачу; передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність за 
порушення цих правил; наявність імперативно-диспозитивного методу 
правового впливу на поведінку учасників відносин щодо обробки 
персональних даних; здійснюється за допомогою відповідної системи 
різноманітних спеціальних засобів;  метою такої діяльності є забезпечення 
права на приватність, передбачене ст. 32 Конституції України. 

Таким чином правовий режим персональних даних, на наш погляд це 
нормативно-встановлена сукупність  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, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/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%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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. 

Основними елементами правового режиму персональних даних, ми 
вважаємо є : 1) мета правового режиму персональних даних; 2) принципи; 3)  
засоби та правила встановлення правового режиму персональних даних над 
відомостями; 4) об’єкт адміністративно-правового регулювання 5) підстави 
виникнення прав і обов'язків суб’єктами, володільцями, розпорядниками 
персональних даних та третіми особами щодо персональних даних; 6) способи 
юридичного впливу на суб’єктів інформаційних правовідносин, предметом 
яких є персональні дані; 7) способи захисту права на конфіденційність 
відомостей, віднесених до персональних даних; 8) державні органи; 9) 
відповідальність за порушення правил обробки персональних даних; 10) 
порядок здійснення контролю та нагляду за дотриманням правил 
використання персональних даних. 

Перед з’ясуванням змісту персональних даних, що визначається 
законодавством наведемо результати анкетування 614 осіб у 
Дніпропетровській, Київській областях та Автономній Республіці Крим, що 
було проведено дисертантом, щодо розуміння пересічними громадянами 
відомостей, які вони вважають своїми персональними даними, що потребують 
захисту від необмеженого доступу та неконтрольованого використання. 
Найбільше голосів набрали такі види персональних даних, що на думку 
громадян потребують найбільшого захисту:  відомості про особисте життя – 

74,6%; адреса проживання – 62,1%; ідентифікаційний код – 47,8%; про 
власність – 46,7%; про стан здоров’я – 4,8%; про заробітну плату – 44,5%; 

прізвище, ім’я, по-батькові - 39,4%; мобільний телефон -  35,3 %; дата  і  місце 
народження - 30,6%; про політичні погляди - 20,5%; про релігійні 
переконання  - 20,0%; про сімейний стан - 19,9%; про місце роботи (адреса, 
посада, умови трудового договору чи контракту тощо)  - 19,7%;  домашній 
телефон - 18,6%; про судимість - 17,1%; про факти звернення по медичну 
допомогу, отримання медичної допомоги чи медичних послуг особою-

пацієнтом, участь у клінічних дослідженнях лікарських засобів і т.д. - 12,1%; 

про стан здоров’я - 11,2%; про соціальний статус – 10,1%; про національність  
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- 8,6%; про освіту  - 6,7%; про пільги відповідно до закону (одинокі матері, 
жінки з дітьми до трьох років, чорнобильці, неповнолітні, пенсіонери тощо) – 

06,0% (Додаток Б). Загальне розуміння персональних даних громадянами 
відповідає законодавчим реаліям, проте наявні деякі акценти на важливість 
таких персональних даних як відомості про власність, заробітну плату, 
мобільний телефон, сімейний стан, захисту яких законодавцем не приділено 
достатньої уваги. 

Особливості використання персональних даних визначені Законом 
України «Про захист персональних даних» [265]. У ст.2 цього закону подано 
визначення персональних даних як  відомостей чи сукупності  відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
Аналізуючи перелік відомостей, що складають персональні дані нами 
з’ясовано, що у Законі України «Про захист персональних даних» чітко не 
вказано зміст відомостей, що складають персональні дані, проте Законом 
України «Про інформацію» до конфіденційної  інформації  про  фізичну особу 
віднесено  дані про  її  національність,  освіту,  сімейний  стан,  релігійні 
переконання,   стан   здоров'я,  а  також  адреса,  дата  і  місце народження 
[268]. Конституційний Суд України  Рішенням від 30 жовтня 1997 року N 5-зп 

відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, ще й відомості про її 
майновий стан та інші персональні дані [308], а рішенням від 20 січня 2012 
року N 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 
Конституції України пояснив, що до інформації про особисте та сімейне 
життя особи (персональні дані про неї) входять відомості про національність, 
освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я,  і т. д. [309].  

Конституційний Суд України вважає, що перелік даних про особу не є 
вичерпним, і більша їх частина визнається конфіденційною інформацією. 
Основними правилами використання такої інформації є не  допущення 
збирання, зберігання,  використання  та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її  згоди,  крім випадків,  визначених  законом,  і  лише  в 
інтересах національної безпеки,  економічного  добробуту  та  захисту  прав  
людини. До конфіденційної  інформації  про фізичну особу належать, зокрема, 
дані про  її  національність,  освіту, сімейний стан,  релігійні переконання, 
стан здоров'я,  а  також  адреса,  дата  і  місце народження [268]. Враховуючи 
зазначене вище, приходимо до висновку, що Конституційний Суд України 
вважає перелік даних про особу, які визнаються як конфіденційна інформація, 
не вичерпним. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
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У законодавстві зустрічаються такі схожі поняття як «персональні дані», 
«конфіденційна інформація про особу», «інформація про особу». Як зазначає 
Тунік А.В. відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
поняття «персональні дані» та «інформація про особу» є змістовно 
ідентичними. Не всі персональні дані є інформацією з обмеженим доступом. 
Винятки охоплюють знеособлені персональні дані та персональні дані певних 
категорій громадян, зокрема персональні дані фізичної особи, яка претендує 
зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або посаду 
державного службовця першої категорії. Саме тому поняття «персональні 
дані» та «конфіденційна інформація про особу» співвідносяться між собою як 
загальне та часткове, тобто саме конфіденційна інформація про особу є 
завжди інформацією з обмеженим доступом і її поширення без згоди цієї 
особи можливе лише у чітко визначених випадках: у інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини. Конфіденційна інформація 
про особу охоплює поряд з іншими відомостями і інформацію про особисте та 
сімейне життя особи [344]. 

 У другому абзаці ст. 11 Закону України «Про інформацію», зазначено, 
що «не  допускаються  збирання,  зберігання,  використання  та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її  згоди …», значить є частина 
персональних даних, що носять відкритий характер, тобто не є інформацією з 
обмеженим доступом. Це питання вирішує ст. 5 Закону України «Про захист 
персональних даних», у ч. 2 якої зазначено, що персональні дані, крім 
знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з 
обмеженим доступом. Також ч. 4 ст. 5 цього закону до 20.11.2012 року було  
заборонено віднесення персональних даних фізичної особи, яка претендує 
зайняти чи займає виборну посаду або посаду державного службовця першої 
категорії до  інформації з обмеженим доступом. На даний час  Законом 
України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних 
даних» від 20 листопада 2012 року № 5491-VI це положення було виключене. 

Таким чином персональні дані суб’єктів відповідальності за корупційні 
правопорушення, за якими їх можна ідентифікувати, є інформацією з 
обмеженим доступом. Залежно від ступеня важливості людини, доступ до 
персональних даних якої обмежується, такі відомості можуть бути і таємними, 
використання яких здійснюється за правилами визначеними Законом України 
«Про державну таємницю» [245]. Віднесення персональних даних суб’єктів до 
відкритої інформації, чи до інформації з обмеженим доступом, здійснюється 
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за ключовою ознакою – можливістю ідентифікувати особу – суб’єкта 
персональних даних.  

1 січня 2014 року набули чинності зміни до законодавства про захист 
персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту 
персональних даних»  від 3 липня 2013 року № 383-VII, відповідно до якого 
основні повноваження Держслужби України із захисту персональних даних 
були передані, включаючи проведення перевірок, Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини, а також змінений сам механізм реєстрації баз 
персональних даних на повідомлення Уповноваженого з прав людини щодо 
визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для 
прав і свобод суб’єктів персональних даних [223]. Цей закон призвів до змін у 
правовому режимі персональних даних, виокремивши групу персональних 
даних, обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів:  
1) расове, етнічне та національне походження; 2)  політичні, релігійні або 
світоглядні переконання; 3) членство в політичних партіях та/або 
організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в 
громадських організаціях світоглядної спрямованості; 4)  стан здоров’я; 5)  
статеве життя; 6)  біометричні дані; 7)  генетичні дані; 8) притягнення до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності; 9)  застосування щодо 
особи заходів в рамках досудового розслідування; 10)  вжиття щодо особи 
заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»; 11)  вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства; 12)  
місцеперебування та/або шляхи пересування особи [223]. При цьому 
формулювання у нормативному акті, робиться акцент на обробки 
персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод 
суб’єктів, до якої Уповноважений відносить : це будь-яка дія або 
сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна,  поновлення, використання і поширення 
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому 
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка 
здійснюється відносно зазначених персональних даних. На наш погляд, 
перелічені види операцій із персональними даними є стандартними і самі 
по-собі особливої небезпеки не створюють, на відміну від особливих видів 
персональних даних, що не тільки ідентифікують особу у відносинах, а 
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розкривають усі особливості її соціального, духовного, політичного, 
особистого життя. 

Як було зазначено раніше режим персональних даних змінюється в 
залежності від виду персональних даних. Для того, щоб  з’ясувати види 
персональних даних, на наш погляд, необхідно спиратись на класифікацію 
видів інформації за різними критеріями, які є предметом дослідження 
багатьох науковців. При класифікації персональних даних, на нашу думку, 
необхідно враховувати результати роботи таких вчених як 
І.В. Арістової  [9, с. 284-289] та О.В. Логінова  [148, с. 11]. Цікаву 
класифікацію інформації, яка використовується в ОВС, подав Ковалів М.В.: 1) 
за юридичними властивостями: а) має юридичне значення; не має юридичного 
значення; 2) за строками: а) щоденна; б) декадна; в) місячна; г) квартальна; д) 
піврічна; е) річна; 3) за місцем виникнення: а) внутрішня; б) зовнішня; 4) за 
змістом: а) звітно-статистична; б) оперативно-службова; в) оперативно-

довідкова; 5) за методом отримання: а) гласна; б) негласна; 6) за ступенем 
таємності: а) таємна (обмеженого користування); б) нетаємна (відкритого 
користування); 7) за характером впливу: а) керуюча; б) інформуюча [103, с. 
129-130]. Хоча, і зазначені класифікації у достатній мірі не приділяють уваги 
такому критерію поділу інформації на види як ступінь обмеження доступу до 
неї. 

Основні сучасні види інформації за змістом визначені у ст. 10 Закону 
України «Про інформацію». Не тільки ці види інформації використовуються в 
процесі інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів владних 
повноважень. Інші види інформації, що утворюють основу системи 
інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів владних повноважень 
дозволить з’ясувати аналіз існуючих законодавчих та наукових класифікацій 
інформації, які свідчать про використання у процесі управління суспільними 
відносинами значної кількості видів інформації, згрупованої за різними 
критеріями. Через широке коло інформаційних відносин, що виникають в 
процесі діяльності суб’єкті владних повноважень, кожен з перелічених видів 
інформації знаходить свої місце на окремому етапі їх функціонування та може 
включати в себе персональні дані. 

Аналізуючи проект Типового порядку обробки персональних даних у базах 
персональних даних, а також деякі інші  документів Державної служби з питань 
захисту персональних даних, що був головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, з формування та забезпечення реалізації державної 
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правової політики у сфері захисту персональних даних, можна побачити, 
зазначає юрист Онищенко І.,  які категорії  відомостей та підходи до їх 
класифікації планував використовувати регулятор [186]:  за природою; за 
джерелами; за способами обробки;  за носіями;  за «правовим режимом»;  за 
ступенем зв'язку з особою; за терміном обробки; за змістом;  за суб'єктним 
складом [186]. На, наш погляд така класифікація є достатньо вичерпною.  

Ми вважаємо за необхідне доповнити класифікацію персональних даних ще 
такими критеріями як: 1) за режимом доступу : відкриті, конфіденційні, таємні ; 
1) за «правовим режимом» – відомості, до яких застосовуються загальні правила 
використання (більшість персональних даних) або особливі персональні дані, 
обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів 
персональних даних:  відомості про расове, етнічне та національне походження;   
світоглядні переконання особи;  стан здоров’я особи; статеве життя; біометричні 
дані; генетичні дані; вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства; 

місцеперебування та або шляхи пересування особи; факт притягнення до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності, застосування щодо особи 
заходів в рамках досудового розслідування та заходів, передбачених Законом 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», вчинення щодо особи тих чи 
інших видів насильства [312]. 

Окрім наведених вище класифікаційних ознак персональних даних як 
інформації, що використовується суб’єктами владних повноважень, ми 
вважаємо за можливе використати доробки Р.А. Калюжного, щодо вимог до 
інформації під час організації системи інформації в органах внутрішніх справ, 
які теж є суб’єктом владних повноважень. Так, на думку цього науковця 
необхідно враховувати ряд вимог, реалізація яких забезпечує її ефективність, а 
саме: інформація має бути 1) необхідною, 2) достатньою, 3) мінімальною, 4) 
вірогідною, 5) надійною, 6) сучасною, 7) оперативною, 8) такою, яка може 
використовуватися для машинної обробки, тобто максимально 
формалізованою і з максимальною уніфікацією носіїв інформації [352, c. 94]. 

Зміст цих характеристик досліджують різні науковці, так: І.М. Паньонко вказує 
на якість інформації  [194, с. 165], О.К. Юдін  та В.М. Богуш  – на її цінність та 
цілісність [386, с. 236], Ковалів М.В. – на повноту інформації [103, с. 128] тощо. 
Тобто цінність інформації залежить від її обсягів; від можливості її 
регулярного використання для вирішення завдань; від її достовірності. На 
нашу думку, цінність інформації також залежить від ступеня її 
конфіденційності, що відповідає ситуації. Оскільки, якщо інформацію, що 
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складає персональні дані буде знати необмежено коло осіб, то ефективне 
виконання завдань суб’єктів владних повноважень не можливе.  

Таким чином можна визначити цінність персональних даних в роботі 
суб’єктів владних повноважень як комплекс характеристик, якими наділені 
персональні дані що характеризують їх повноту, достовірність, актуальність, 
придатність та необхідність для використання в процесі діяльності суб’єктів 
владних повноважень при виконання покладених на них завдань.  

Узагальнивши наведене вище вважаємо, що  персональні дані можна 
визначити як відомості чи їх сукупність, що характеризує соціальний, 
майновий, політичний, релігійний статус фізичної особи, за якими вона 
ідентифікується іншими суб’єктами, у тому числі суб’єктами владних 
повноважень в процесі реалізації їх компетенції, і незаконне використання 
яких може завдати фізичну, моральну чи матеріальну шкоду суб’єкту 
персональних даних. 

Правовий режим персональних даних, визначений сучасними правовими 
нормами, як і сучасний правовий режим інформації з обмеженим доступом 
має певні недоліки. Так, Баскаков В.Ю.  визначає наступні недоліки правового 
режиму інформації з обмеженим доступом: колізійність норм нормативно-

правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері захисту 
персональних даних та наявність численних прогалин; неоднозначність, 
неузгодженість та суперечливість закріплених дефініцій та подекуди 
відсутність навіть базових із них; наявність значного масиву декларативних 
положень за відсутності механізму їх правореалізації; наявність численних 
бланкетних норм права, що ускладнює їх правореалізацію; наявність 
абстрактних, суб’єктивних понять, що потребують офіційного тлумачення або 
чіткого визначення тощо [15]. Проте  незважаючи на зазначені недоліки 
правовий режим персональних даних достатньо структурований. 

Адмінітсративно-правовий режим персональних даних, на наш погляд, 
має наступні ознаки : 1) це є сукупність нормативно-встановлених правил; 
2) 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 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/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%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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даних; цільового характеру використання; достовірності, уточнення та 
оновлення персональних даних; строк збереження визначається метою 
використання персональних даних; охорони персональних даних від 
випадкового або несанкціонованого руйнування,  втрати, несанкціонованого 
доступу, зміни, блокування або передачу; 5) передбачена адміністративна та 
дисциплінарна відповідальність за порушення цих правил; 6) наявність 
імперативно-диспозитивного методу правового впливу на поведінку учасників 
відносин щодо обробки персональних даних; 7) здійснюється за допомогою 
відповідної системи різноманітних спеціальних засобів; 8) метою такої 
діяльності є забезпечення права на приватність, передбачене ст. 32 
Конституції України. 

Основними елементами адмінітсативно-правового правового режиму 
персональних даних є : 1) мета правового режиму персональних даних; 
2) принципи; 3) засоби та правила встановлення правового режиму 
персональних даних над відомостями; 4) об’єкт адміністративно-правового 
регулювання 5) підстави виникнення прав і обов'язків суб’єктами, 
володільцями, розпорядниками персональних даних та третіми особами щодо 
персональних даних; 6) способи юридичного впливу на суб’єктів 
інформаційних правовідносин, предметом яких є персональні дані; 7) способи 
захисту права на конфіденційність відомостей, віднесених до персональних 
даних; 8) державні органи; 9) відповідальність за порушення правил обробки 
персональних даних; 10) порядок здійснення контролю та нагляду за 
дотриманням правил використання персональних даних.  

 

1.2 Правовий статус суб’єктів владних повноважень як користувачів 
персональних даних 

 

Інформаційне середовище, що сформувало сучасне українське 
суспільства, щодня вбирає інформацію не тільки офіційного публічного 
характеру, а все більше накопичує даних особистісного змісту про конкретних 
людей. Сталою тенденцією в розвитку інформаційних відносин, що 
виникають в процесі функціонування суб’єктів владних повноважень є 
збільшення обсягів використання персональних даних громадян. Одночасне 
зростання рівня технічного оснащення суспільства сприяє спрощенню 
доступу необмеженого кола як фізичних так і юридичних осіб до 
персональних даних конкретної особи. Такі дані можуть використовуватись 
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недобросовісними набувачами в незаконних цілях різноманітних шахрайських 
схем за для отримання майна громадян. Зазначені тенденції розвитку 
інформаційного суспільства в України обумовили необхідність закріплення на 
законодавчому рівні відповідного напряму забезпечення  інформаційної 
безпеки. Так,  у п. 13 третього розділу Закону України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
зазначається, що вирішення проблеми інформаційної безпеки має 
здійснюватися шляхом вдосконалення нормативно-правової бази щодо 
захисту персональних даних [273]. В результаті удосконалення вітчизняного 
законодавства у зазначеному напрямі 1 червня 2010 року було прийнято Закон 
України  «Про захист персональних даних» [265], призначення якого 
упорядкувати діяльність з формування та використання баз персональних 
даних, підвищити організацію процесів охорони та захисту  цих відомостей 
суб’єктами приватного та публічного права.  

Особливого значення для інформаційної безпеки держави та кожного її 
громадянина, на наш погляд, набуває упорядкування норм, що визначають 
адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів владних 
повноважень щодо використання та захисту персональних даних. Така 
значущість цього питання обумовлена двома основними причинами: 
абсолютними обсягами персональних даних усіх громадян України, що 
опрацьовуються суб’єктами владних повноважень та обов’язковістю 
передання персональних даних громадянами цим суб’єктам в процесі 
реалізації своїх конституційних громадянських прав та обов’язків.  

Метою підрозділу є з’ясування змісту поняття та кола суб’єктів владних 
повноважень, а також загальні засади та правові підстави використання ними 
персональних даних. Предметом розгляду в цьому підрозділі є правові норми, 
що регулюють статус фізичних і юридичних осіб як суб’єктів владних 
повноважень, та визначають загальні засади використання ними персональних 
даних у своїй роботі.  

Законодавче визначення поняття «суб’єкт владних повноважень» 
міститься у п. 7 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України від 
06.07.2005 року. Відповідно до цієї норми  суб’єкт владних повноважень, це 
орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи 
службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень [106]. Аналогічне визначення міститься і у Положенні про 
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Єдину базу даних електронних адрес, номерів, факсів (телефаксів) суб’єктів 
владних повноважень [258].  

Аналіз наукової літератури з досліджуваної тематики показує, що багато 

вчених, таких як М. Вільгушинський, Ю. Ільницька, І. Коліушко, К. Пуданс-

Шушлебіна, Г. Ткач, намагаються з’ясувати суть поняття «суб’єкт владних 

повноважень» через термін «владні управлінські функції». Проте серед 

науковців немає однозначного сприйняття зазначених понять.  
Наприклад, І. Коліушко та Р. Куйбіда владні управлінські функції 

розуміють як будь-які владні функції у межах діяльності держави чи 

місцевого самоврядування, що безпосередньо не належать до законодавчих 

повноважень чи повноважень здійснювати правосуддя. Тоді як М. 
Вільгушинський такі висновки вважає необґрунтованими, оскільки Верховна 

Рада України та суди, що належать до суб’єктів реалізації законодавчої та 

судової влади відповідно, реалізують владні повноваження, тому мають бути 

зараховані до суб’єктів владних повноважень [38]. В. Бевзенко, узагальнюючи 

поняття «суб’єктвладнихповноважень», закріпленевп. 7 ч. 1 ст. 3 КАС 

України, робить висновок, що таким суб’єктом необхідно вважати: 
Президента України, орган законодавчої влади – Верховну Раду України, 
органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві 
органи виконавчої влади, органи судової влади – Конституційний Суд 

України та суди загальної юрисдикції, Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим, прокуратуру України, органи влади Автономної 
Республіки Крим – Верховну Раду, Раду Міністрів; органи місцевого 

самоврядування – сільські, селищні, міські, районні, обласніради; посадову чи 

службову особу вище зазначених органів; інших суб’єктів під час здійснення 

ними владних управлінських функцій, наприклад, будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення, громадські формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону тощо [18]. Отже, серед 

переліку суб’єктів владних повноважень, запропонованих В. Бевзенком, 
знаходимо і орган законодавчої влади – Верховну Раду Україниі органи 

судової влади – Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. 
Проте спір щодо необхідності віднесення до суб’єктів владних 

повноважень Верховної Ради України видається надуманим, адже ст. 171-1 

КАС країни регулює особливості провадження у справах щодо оскарження 

актів, дій чи бездіяльності саме Верховної Ради України та інших суб’єктів. В 

такий спосіб в КАС України чітко вказується на те, що Верховна Рада України 
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належить до суб’єктів владних повноважень. Що стосується органів судової 
влади як суб’єктів владних повноважень, чиї рішення, дії чи бездіяльність 

можна оскаржувати у порядку адміністративного судочинства, то тут ситуація 

дещо складніша.  
Проте поза увагою науковців залишається ще одне принципове питання. 

До суб’єктів владних повноважень, згідно з КАС України, зараховано 

посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Слід підкреслити, що у Конституції України також 

вживаються ці два терміни, де у ст. 55 вказано, що кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  

У сучасній правничій літературі поняття «посадова особа» та “службова 

особа” тлумачаться науковцями не однозначно і дотепер в українській науці 
адміністративного права єдиного підходу до розмежування цих категорій не 

вироблено. В. Б. Аве’рянов вважав, що для посадової особи характерною 

ознакою є зайняття керівної посади, яка наділяє правом виконувати 

юридично-владні дії, які поширюються напідлеглих по службі осіб [59, с. 
286]. На цьому наголошено в дефініції, яку містить ст. 2 закону України “Про 

державну службу”  [243]. Труднощі, що виникають при розмежуванні 
категорій “посадова особа” і “службова особа”, вважає колектив авторів 

Науково-практичного коментаря КАС України за загальною редакцією Голови 

Вищого адміністративного суду України І.Х. Темкіжева, зумовлені браком 

визначення другої в актах, якими регламентується управлінська діяльність 

представників влади [338, с. 17]. У зв’язку з вищенаведеним необхідно 

визначити зміст поняття “організаційно-розпорядчі функції”. Це питання як 

найповніше розробили вчені у галузі кримінального права, оскільки ККУ 

країни містить розділ XVII “Злочиниу сфері службової діяльності”. 
Аналіз рішень адміністративних судів показав, що здебільшого позивачі 

адресують свій позов органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, а не конкретній посадовій чи службовій особі. Відповідно і 
суди уникають використання цих термінів у своїх рішеннях [231; 230].  

КУпАП не використовує такого поняття, як службова особа. Отже, 
національне законодавство, використовуючи обидва ці терміни, немає єдиного 

підходу у визначенні їх співвідношення, що негативно позначається на 

практиці застосування багатьох нормативно-правових актів, зокрема КАС 

України [323]. 
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Першою категорією суб’єктів владних повноважень є орган державної 
влади. Як зазначає Шаповал В.М., поняття державного органу набуло вжитку 
в XIX ст., коли держава розглядалась як засіб (механізм), що об'єктивно має 
складну організацію, елементами якої є державні органи. Органістичні 
погляди на державу поширені за античних часів та у середньовіччі знайшли 
відображення в цілісній теорії, відомій як органічна [363]. Г. Еллінек 
запропонував, по суті, цілісну теорію державних органів: «необхідність 
державних органів випливає вже із самої суті держави як єдиного 
організованого союзу», тобто державний орган визначався ним як  
структурний елемент «єдиного організованого союзу», при цьому зазначалось, 
що не існує «двох осіб — особи держави і особи органу, які б були між собою 
у правових відносинах; держава і орган, навпаки, утворюють єдине ціле». На 
його думку, констатує Шаповал В.М. держава може існувати лише 
опосередковано через існування своїх органів, поза якими вона є «юридичним 
ніщо», проте органи виражають не свою волю, а волю держави, тому вони 
практично не є самодостатніми суб'єктами права [363]. Сучасне розуміння 
органів державної влади не змінило своєї основної суті проте розширилось за 
рахунок врахування додаткових важливих ознак. Так сучасний юрист Продан 
Н.В. під органами державної влади пропонує розуміти колегіальні та (або) 
одноособові органи, які наділені юридично визначеними державно-владними 
повноваженнями та необхідними засобами і механізмами для виконання 
функцій і завдань держави. Ці органи формуються шляхом виборів і 
створюються державою, мають відповідну внутрішню організаційну 
структуру [287]. На думку Т.Г. Андрусяка орган держави — це створений 
державою або безпосередньо народом колектив уповноважених осіб 
(депутатів або державних службовців) або одна особа, який має свою 
визначену структуру та наділений владними повноваженнями для здійснення 
певних державних завдань і функцій [7]. Суворов В.Н. визначає державний 
орган як частину державного апарату, наділеного державно-владними 
повноваженнями, що здійснює свою компетенцію за уповноваженням 
держави в установленому ним порядку [189]. Вже Ш.Монтеск'є, розмежував у 
межах єдиної державної влади три влади: законотворчу, державного 
управління, правосуддя з виокремленням органів, призначених для їх 
здійснення [363]. Сучасні науковці юристи продовжуючи цю теорію 
поділяють за характером і змістом державної діяльності органи державної 
влади на органи законодавчої, судової та виконавчої влади [7].  
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Відповідно до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої 
влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Стаття 124 Конституції 
України закарбувала виключне повноваження проведення правосуддя в 
Україні судами, правові засади організації діяльності яких визначені у Законі 
України «Про судоустрій і статус суддів [280]. Стаття 113 Конституції 
України  вищим органом у системі органів виконавчої влади визначає Кабінет 
Міністрів України [121], якому підпорядковуються інші органи виконавчої 
влади, система чинних на теперішній час органів державної виконавчої влади 
визначена в Указі Президента України від 9 грудня 2010 року «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [271].  

Другою категорією суб’єктів владних повноважень є органи місцевого 
самоврядування, якими є сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, 
а також районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст, та районні в місті ради. Виконавчими   
органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі 
комітети,  відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. 
Вони не входять до органів державної влади. З організаційно-структурного 
погляду, як зазначає Н.В. Продан здійснення повноважень місцевого 
самоврядування органами державної влади і державними посадовими особами 
не допускається [287].  

Первинним  суб'єктом  місцевого  самоврядування,  основним носієм 
його функцій і повноважень є  територіальна  громада  села, селища, міста. 
Проте первинним органом місцевого самоврядування є представницький 
орган, яким є виборний орган — рада, який складається з депутатів і 
відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси 
територіальної громади і приймати від її імені рішення. Виконавчі органи рад 
– це органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року створюються 
сільськими, селищними, міськими, районними в містах радами для здійснення 
виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, 
визначених цим та іншими законами та є підзвітними і підконтрольними 
відповідним радам,  а з питань  здійснення  делегованих  їм повноважень 
органів виконавчої влади  -  також  підконтрольними  відповідним  органам  
виконавчої влади [269].  

Третьою категорією суб’єктів владних повноважень є посадові та 
службові особи державних органів влади та органів місцевого 



   55 

самоврядування. До посадових осіб органу державної влади Законом України 
«Про державну службу» від 16.12.1993 року віднесено керівників  та  
заступників  керівників  державних  органів  та   їх апарату, інші  державні  
службовці, на  яких  законами  або іншими нормативними актами покладено 
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій 
[243]. Тобто така особа наділена певними виконавчо-розпорядчими 
функціями, що забезпечує здійснення управлінських функцій відповідного 
органу, реалізує компетенцію органу і здійснює управління персоналом.  

На відміну від чинного закону, який втрачає силу 01.01.2013 року 
проект Закону України «Про державну службу» [288] не містить норми 
аналогічної норми чинного закону, яка б чітко визначала хто є посадовою 
особою органу державної влади. Замість неї  є ґрунтовне визначення терміну 
«державний службовець», під яким пропонується розуміти громадянина 
України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі 
влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та 
здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані 
з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу 
влади Автономної Республіки Крим щодо:підготовки пропозицій стосовно 
формування державної політики у відповідній сфері;розроблення, експертизи 
та/або редагування проектів нормативно-правових актів;надання 
адміністративних послуг; здійснення державного нагляду 
(контролю);управління державним майном; управління персоналом 
державних органів, реалізації інших повноважень відповідного органу [288]. З 
наведеного можна зробити висновок, що поняття «посадова особа органу 
державної влади», визначене у чинному Законі України «Про державну 
службу» та поняття «державний службовець», що передбачено проектом 
нового Закону України «Про державну службу» є аналогами. У разі прийняття 
зазначеного проекту закону виникне нагальна потреба у внесенні змін до ст. 3 
Кодексу адміністративного судочинства з метою заміни термінів. На даний 
час правовий статус посадової особи визначається й іншими відомчими 
нормативно-правовими актами. Окрему групу серед посадових осіб 
становлять представники органів законодавчої та судової влади. Натомість 
службова особа, зазначає Продан Н.В., - це особа, яка постійно чи тимчасово 
здійснює функції представника влади або займає в установі пов’язану з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
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функцій. Проте у проекті Закону України «Про державну службу» це поняття 
не визначено, проте його ознаки увібрало у себе поняття «державний 
службовець» [287]. 

Стосовно посадової особи органів місцевого самоврядування слід 
зазначити, що це особа, яка працює в   органах  місцевого  самоврядування,  
має  відповідні  посадові повноваження   щодо   здійснення   організаційно-

розпорядчих    та консультативно-дорадчих  функцій  і  отримує  заробітну  
плату  за рахунок місцевого бюджету [279]. Посадовими особами в органах 
місцевого самоврядування є особи, що займають наступні посади: 1) виборні 
посади, на які особи вибираються територіальною громадою (сільські, 
селищні, міські голови); 2) виборні посади, на які особи призначаються або 
затверджуються відповідною радою (голови, заступники голови районної, 
районної в місті, обласної ради тощо); 3) посади, на які особи призначаються 
сільським, селищним, міським головою, головою районної, головою районної 
в місті ради, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою - це 
керівник секретаріату, керуючий справами [269]. 

Останню четверту категорію суб’єктів владних повноважень, що 
зазначена у визначенні поняття «суб’єкт владних повноважень» у п. 7 ст. 3 
Кодексу адміністративного судочинства України складають інші суб’єкти при 
здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в 
тому числі на виконання делегованих функцій [106]. Такими іншими 
суб’єктами можуть бути підприємства, установи і організації та навіть фізичні 
особи, якщо їм делеговані певні управлінські функції. Наприклад органам 
Пенсійного фонду України держава делегувала повноваження щодо 
пенсійного забезпечення та збору, нарахування і виплати пенсій громадянам, 

ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування [216]. Під владними управлінськими 
функціями слід розуміти владні повноваження в рамках діяльності держави чи 

місцевого самоврядування, які не відносяться до законодавчих повноважень 

або повноважень здійснювати правосуддя. Таким чином в Кодексі 
адміністративного судочинства України поняття «суб'єкт владних 
повноважень» вживається в більш вузькому значенні, ніж його можна 

розуміти, адже владними повноваженнями є і повноваження парламенту 

приймати закони і суду здійснювати правосуддя. 

Поняття повноваження в юридичній енциклопедії тлумачиться як 
сукупність прав і обов’язків державних органів і громадських організацій, а 
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також посадових та інших осіб, закріплених за ними у встановленому 
законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій [388, 

с. 590]. Професор Б.М. Лазарєв визначає повноваження як комплекс 
конкретних прав і обов’язків, які надаються для реалізації покладених на 
орган функцій [144, с.102]. ЮМ. Ільницька визначає повноваження як систему 
прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, державними 
органами і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 
іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб 
та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в 
цілому [85, с. 329]. Повноваженню, яке розглядається як елемент 
характеристики органів влади і місцевого самоврядування їх посадових осіб,  
зазначає Ю.М. Ільницька, притаманні такі ознаки, як владність та легітимність 
[85, с. 329]. 

Термін «влада» у енциклопедичному юридичному словнику трактується 
як: 1) відносини між людьми, коли одні командують, а інші підкоряються; 2) 
здатність досягати поставленої мети; 3) спроможність соціально-політичної 
системи забезпечувати виконання прийнятих нею рішень; 4) спосіб 
самоорганізації людської спільноти, заснованої на розподілі функцій 
управління і виконання; 5) можливість і здатність проводити свою волю [31, 

с.116]. Термін «влада» відповідно до довідкової інформації  роз’яснюється  як  
право і можливість розпоряджатися чимось і кимось, підкорюючи своїй волі. 
Вона існує скрізь, де є стійке об’єднання людей: в сім’ї, виробничих 
колективах, різноманітних організаціях і установах, в усій державі» [31].  

З урахуванням зазначеного, ми повністю підтримуємо Ю.М. Ільницьку, 
яка  констатує, що сутність влади, це підкорення одного суб’єкта іншому або 
одних суб’єктів іншим суб’єктам. Універсальний і всезагальний 
організаційний принцип влади – командування. Влада не існує без 
командування і покори: «влада - це соціальне зосередження командування, що 
спирається на один або декілька прошарків або класів суспільства» [85, с.329].  

Сучасні науковці розглядають державно-владні повноваження як 
комплекс прав і обов’язків [4, с.265]. Такими представниками є наприклад, 
Т.Г. Андрусяка та Є. Кулакова. Так. Т.Г. Андрусяка, наголошує, що наявність 
владних повноважень, означає, що орган держави вправі встановлювати 
формально обов'язкові приписи, тобто норми права чи індивідуальні приписи, 
і домагатися, за допомогою встановлених законом засобів, їхнього здійснення 
[7]. Цю позицію підтримує і Є. Кулакова, яка вважає, що владні повноваження 
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державного органу складаються з юридичних прав для здійснення державних 
функцій та юридичних обов’язків, які покладаються на цей орган державою. 
Права стають реальною можливістю відносно виконання покладених функцій 
та збігаються з обов’язками, тобто необхідністю стосовно держави, і 
зливаються в єдину правову категорію повноважень [139, с.12]. 

Таким чином, необхідною та єдиною ознакою суб’єкта владних 
повноважень є здійснення цим суб’єктом владних повноважень в результаті 
чого він встановлює норми права чи індивідуальні приписи, і за допомогою 
встановлених законом засобів домагається їх нього виконання. Підводячи 
підсумок цьому аналізу вважаємо за необхідне навести визначення суб’єктів 
владних повноважень,сформульоване Продан Н.В.: «це органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, 
інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, які 
наділені сукупністю прав і обов’язків державних органів і громадських 
організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за ними у 
встановленому законодавством порядку для здійснення покладених на них 
функцій» [287]. У більшій частині наведеного визначення ми погоджуємось із 
автором щодо змісту поняття суб’єкт владних повноважень, проте вважаємо 
за неможливе вносити до цього переліку громадські організації. Відповідно до 
ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян», громадською  організацією 
є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх  законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 
спільних інтересі. Виходячи із наведеного визначення громадські організації 
не наділені владними повноваженнями. Проте вони можуть відігравати значну 
роль у захисті персональних даних, як наприклад Українська асоціація 
захисту персональних даних – всеукраїнська громадська організація, яка 
ставить за мету об’єднати зусилля фахівців у сфері захисту персональних 
даних – відповідальних осіб, які організовують роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, в організаціях, установах і на підприємствах всіх форм 
власності, юристів, кадровиків, фахівців в сфері інформаційних технологій та 
в сфері інформаційної безпеки,  фахівців в сфері управління якістю, 
електронної комерції та маркетингу спрямовані на забезпечення захисту 
персональних даних при їх обробці в усіх сферах діяльності відповідно 
до  законодавства України та європейських стандартів. Ця організація 
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відповідно до чинного законодавства організовує дискусії та поширює кращий 
досвід, проводить  семінари та  тренінги фахівців в сфері захисту 
персональних даних; обговорює кодекси поведінки та кодекси практики в 
сфері захисту персональних даних, сприяє запровадженню саморегулювання, 
корпоративного та внутрішнього аудиту  в сфері захисту персональних даних; 
підтримують відносини з національним уповноваженим органом з питань 
захисту персональних даних – Державною службою України з питань захисту 
персональних даних та Уповноваженим ВРУ з захисту прав людини; 
підтримує відносини з міжнародними громадськими організаціями та 
національними громадськими організаціями інших країн;  здійснює 
громадський захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання – 

членів асоціації у ході ї проведення наглядовим органом заходів контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних. Не дивлячись на 
такий широкий спектр повноважень щодо захисту персональних даних ця 
громадська організація не має управлінсько-владних повноважень і не 
представляє державу. Тому на наш погляд, більш точним є таке визначення 
суб’єктів владних повноважень:  органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові чи службові особи, державні службовці, інші 
юридичні та фізичні особи при здійсненні ними владних функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. При 
використанні цього визначення враховується суб’єкти всіх гілок державної 
влади. 

Обов’язковість передання персональних даних суб’єктам владних 
повноважень прописана у ст. 28 «Модельного закону про інформатизацію, 
інформацію та захист інформації», де зазначено, що ніхто не вправі вимагати 
від громадянина надання інформації про його приватне життя, інформації, що 
складає особисту чи сімейну таємницю, включаючи відомості стосовно його 
походження, здоров’я, поглядів, політичних та релігійних переконань, чи 
отримувати таку інформацію іншим чином без волі цієї особи. Проте 
обов’язок громадянина надавати свої персональні дані може бути 
встановлений законом у випадку коли такі дані необхідні для реалізації 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування своїх 
повноважень, встановлених діючим законодавством, у тому числі 
законодавством про адміністративні правопорушення тощо. Тобто 
національним законодавством можуть бути встановлені випадки, коли 
громадяни зобов’язані надавати відомості про приватне життя відповідним 
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органам державної влади чи органам місцевого самоврядування [169]. На наш 
погляд такою нормою необхідно доповнити Закон України «Про захист 
персональних даних», у якій зазначити перелік суб’єктів владних 
повноважень, до яких фізичні особи зобов’язані передавати персональні дані, 
підстави та умови такої передачі. 

З свого боку органи владних повноважень відповідно до «Модельного 
закону про інформатизацію, інформацію та захист інформації» зобов’язані 
застосовувати заходи з їх захисту від розголошення. Такі заходи повинні 
застосовуватись з моменту отримання вказаних даних і до їх знищення чи 
знеособлення, чи до отримання згоди особи, якій ці відомості належать, на їх 
розголошення [169]. 

Інші загальні правила організації порядку використання та захисту 
персональних даних  в процесі роботи суб’єктів владних повноважень 
здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» [265], оскільки діяльність суб’єктів владних повноважень не входить 
до переліку виключень сфери поширення дії цього закону. Проте такі основні 
чинні закони України як «Про державну службу», «Про судоустрій і статус 
суддів», «Про місце самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» не містять зустрічних норм, які б визначали 
обов’язки відповідних суб’єктів владних повноважень захищати отримані 
ними персональні дані. Чинним законодавством до суб’єктів владних 
повноважень як учасників відносин обігу персональних даних висунуті такі 
вимоги: 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, у тому 
числі за допомогою організаційних та технічних заходів; 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 
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навчання співробітників, які працюють з персональними даними; письмові 
зобов’язання працівників про нерозголошення персональних даних; наявність 
структурного підрозділу або відповідальної особи, що організовують роботу, 
пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, про яких 
повідомляється Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.  

Позитивним прикладом реалізації норм Закону України «Про захист 
персональних даних» є норми проекту Закону України «Про державну 
службу», де у ст. 9 визначено підрозділ, відповідальний за обробку 
персональних даних – служба персоналу [288]. Проте і цієї норми, на наш 
погляд, не достатньо, щоб очікувати ефективних результатів захисту 
персональних даних в процесі роботи суб’єктів владних повноважень. Така 
ситуація потребує корегування за рахунок розробки норм Законів України 
«Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про місце 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», які б по-перше встановлювали обов’язок цих органів та їх 
працівників захищати персональні дані; по-друге визначали б посадових осіб 
відповідальних за внутрішній контроль за дотриманням вимог Закону України 
«Про захист персональних даних»; по-третє визначили б внутрішню 
документацію, ведення якої є обов’язковою для захисту персональних даних; 
по-четверте встановлювали б підстави та вид дисциплінарної відповідальності 
за дрібні порушення правил використання персональних даних.  
 

1.3 Характеристика адміністративно-правових відносин у сфері 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень 

 

Конституцією України визначено зміст основних прав людини, у тому 
числі стаття 32 гарантує недоторканість особистого життя, зокрема – щодо 
збирання інформації про особу [121]. Сучасні суспільні відносини 
характеризуються широким використанням персональних даних під час обігу 
інформації (соціального, фінансового, правоохоронного, науково-технічного 
та ін. характеру), товарів, послуг і капіталів. Широке використання 
персональних даних та виконання вимог Конституції України вимагає не 
тільки вільного руху інформації про особу, а також забезпечення її надійного 
захисту у відповідності до основних прав і свобод людини. Бази персональних 
даних про своїх клієнтів сьогодні формує широке коло як суб’єктів владних 
повноважень так і приватних фізичних та юридичних осіб. Виникла нагальна 
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потреба нормативно-правового врегулювання відносин, пов’язаних із 
використанням персональних даних. 

Одночасне зростання рівня технічного оснащення суспільства сприяє 
спрощенню доступу необмеженого кола як фізичних так і юридичних осіб до 
персональних даних конкретної особи. Такі дані можуть використовуватись 
недобросовісними набувачами в незаконних цілях різноманітних шахрайських 
схем за для отримання майна громадян.  

Зазначені тенденції розвитку інформаційного суспільства в України 
обумовили необхідність закріплення на законодавчому рівні відповідного 
напряму забезпечення  інформаційної безпеки. Так,  у п. 13 третього розділу 
Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки» зазначається, що вирішення проблеми 
інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом вдосконалення 
нормативно-правової бази щодо захисту персональних даних [273]. В 
результаті удосконалення вітчизняного законодавства у зазначеному напрямі 1 

червня 2010 року було прийнято Закон України  «Про захист персональних 
даних» [265], призначення якого упорядкувати діяльність з формування та 
використання баз персональних даних, підвищити організацію процесів 
охорони та захисту  цих відомостей суб’єктами приватного та публічного 
права.  

Обов’язковість передання персональних даних суб’єктам владних 
повноважень прописана у ст. 28 «Модельного закону про інформатизацію, 
інформацію та захист інформації», де зазначено, що ніхто не вправі вимагати 
від громадянина надання інформації про його приватне життя, інформації, що 
складає особисту чи сімейну таємницю, включаючи відомості стосовно його 
походження, здоров’я, поглядів, політичних та релігійних переконань, чи 
отримувати таку інформацію іншим чином без волі цієї особи. Проте 
обов’язок громадянина надавати свої персональні дані може бути 
встановлений законом у випадку коли такі дані необхідні для реалізації 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування своїх 
повноважень, встановлених діючим законодавством, у тому числі 
законодавством про адміністративні правопорушення тощо. Тобто 
національним законодавством можуть бути встановлені випадки, коли 
громадяни зобов’язані надавати відомості про приватне життя відповідним 
органам державної влади чи органам місцевого самоврядування [169]. 
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З свого боку органи владних повноважень відповідно до «Модельного 
закону про інформатизацію, інформацію та захист інформації» зобов’язані 
застосовувати заходи з їх захисту від розголошення. Такі заходи повинні 
застосовуватись з моменту отримання вказаних даних і до їх знищення чи 
знеособлення, чи до отримання згоди особи, якій ці відомості належать, на їх 
розголошення [169]. Забезпечення захищеності персональних даних є також 
однією з головних засад реалізації державою політики у сфері надання 
адміністративних послуг [239]. Загальні правила організації порядку 
використання та захисту персональних даних  в процесі державного 
управління за участю суб’єктів владних повноважень здійснюються 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» [265].  

Для з’ясування інформаційної сфери використання персональних даних 
суб’єктами владних повноважень необхідно визначити поняття державного 
управління. У адміністративно-правовій науці, зазначає Битяк Ю.П., 
найпоширенішим є поняття державного управління як самостійного виду 
державної діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, 
підзаконний характер, особливої групи державних органів (посадових осіб) 
щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі 
повсякденного й безпосереднього керівництва економічним, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом [20]. Бурило  Ю.П.  
державне управління в інформаційній сфері визначає як врегульована 
нормами права цілеспрямована, підзаконна діяльність уповноважених 
державних органів, їх посадових осіб та окремих недержавних утворень, що 
полягає у здійсненні виконавчо-розпорядчих функцій, спрямованих на 
практичну реалізацію державної політики у сфері інформаційних та 
інформаційно-інфраструктурних суспільних відносин з метою задоволення 
потреб суспільства в інформації як стратегічному ресурсі його розвитку в 
умовах становлення інформаційного суспільства в Україні [29]. 

Інформаційна сфера та інформаційний простір використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень є середовищем для 
виникнення розвитку та зміни адміністративних відносин щодо персональних 
даних.  

Термін «інформаційний простір» не має усталеного законодавчого 
визначення. Водночас існують деякі наукові позиції щодо цього питання. 

Популярним у наукових працях із питань адміністративного та 
інформаційного права, зокрема таких авторів як І. В. Арістова  [9, c. 59], 
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О.В. Логінов та інших, є підхід до визначення інформаційної сфери як єдиного 
інформаційного простору. Досить вичерпно дану точку зору висловив 
О.В. Логінов, який під інформаційною сферою українського суспільства 
пропонує розуміти «єдиний інформаційний простір, який формується 
державними органами, громадськими, політичними та соціальними 
організаціями, а також громадянами й функціонує з урахуванням правових, 
організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних, 
гуманітарних та моральних засад, з урахуванням вимог та завдань 
національної інформаційної безпеки України» [148, c. 23]. 

У структурному вимірі інформаційний простір включає до свого складу: 
інформаційні ресурси та інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, до 
якої належать комп’ютерні та телекомунікаційні мережі, мережі та канали 
передачі даних, інформаційні та телекомунікаційні технології, науково-

виробничий потенціал в галузях зв’язку, телекомунікацій, система 
забезпечення інформаційної безпеки, система масової інформації, система 
інформаційного законодавства [9, c. 125-126].  

Так, Конах В.К. визначає  «національний інформаційний простір»  як  
середовище  на території держави, де на основі наявної інформаційної 
інфраструктури  здійснюється  формування,  збір,  зберігання  та  
розповсюдження  інформації (як національного  так  і  закордонного 
походження),  а  також  інформаційна взаємодія організацій  та  громадян  і 
задоволення їхніх інформаційних потреб відповідно до чинного національного 
законодавства. Сучасний  національний  інформаційний  простір, на думку 
цього науковця  як  сфера інформаційних обмінів має складатися з 
розгалуженої системи структур, що забезпечують  створення  нової  
інформації,  зберігання  та  захист  наявної,  а також організацію  її 
використання за допомогою мережі засобів комунікації усередині  країни  та  
за  кордоном  з  метою  забезпечення  інформаційних інтересів та потреб 
громадян і з рештою – інформаційної безпеки держави [116, c. 4]. 

Бурило Ю.П.  визначає інформаційну сферу як об’єкт державного управління 
– це суспільні інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відносини 
(передусім, ті з них, які врегульовані правом), що складаються в процесі 
основної та допоміжної інформаційної діяльності їх професійних і загальних 
суб’єктів, розвиток яких спрямовується за допомогою владно-організуючого 
впливу держави у зв’язку з їх загальносуспільним значенням або необхідністю 
гарантування державою приватних інтересів їх суб’єктів. Інформаційна сфера 
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як складний об’єкт державного управління складається із професійної 
частини, складові якої підлягають галузевому управлінню, та загальної 
частини, управління складовими якої здійснюється на міжгалузевих засадах 
[29]. 

Російські науковці визначають інформаційну сферу суб’єктів Російської 
федерації та муніципальних утворень являє собою сукупність суб'єктів, що 
здійснюють діяльність у цій інформаційній сфері, регіональних 
(муніципальних) інформаційних систем і мереж зв'язку, включаючи 
телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси та суспільні відносини в 
інформаційній сфері, правове регулювання яких Конституцією РФ віднесено 
до предметів спільного ведення РФ, її суб'єктів і муніципальних утворень 
[367]. 

За своєю природою і цілям переважна кількість процесів у сфері 
державного управління  є інформаційними і складають замкнутий цикл. До 
цих процесів належать: отримання керуючими суб'єктами інформації;  
переробка та аналіз отриманої інформації;  прийняття управлінських рішень; 
доведення їх до виконавців; контроль виконання; отримання інформації про 
результати управління. 

Стосовно до сфери державного управління інформаційні процеси можна 
визначити як процеси отримання, використання або перетворення інформації 
в ході виконання органом державного управління або його посадовою особою 
нормативно закріпленої за ним функції або завдання. Типовими 
інформаційними процесами в сфері діяльності суб’єктів владних повноважень 
є: ведення документообігу; накопичення інформації; аналіз інформації; 
прогноз і планування; прийняття управлінських рішень; інформування 
населення. Розглянемо більш детально типові інформаційні процеси в  
суб’єктах владних повноважень.  Процес ведення документообігу 
здійснюється з метою забезпечення внутрішнього циклу руху організаційно - 

розпорядчої та іншої необхідної в повсякденній роботі інформації , взаємодії з 
вищестоящими і підлеглими органами, а також з метою реалізації 
встановлених нормативними документами функцій щодо юридичних і 
фізичних осіб. Ведення документообігу включає в себе прийом, підготовку, 
оформлення, облік , узгодження, розсилку документів, а також організацію і 
контроль виконання прийнятих рішень. Накопичення інформації. Цей процес 
здійснюється з метою полегшення пошуку необхідної інформації та 
збереження циркулюючої інформації. Накопичення інформації включає в себе 
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введення інформації в бази даних і створення (копіювання) файлів документів.  
Аналіз інформації і на його основі прогноз і планування. Цей процес 
здійснюється з метою підготовки звітності для вищестоящих органів, 
забезпечення прийняття оперативних рішень, прогнозування майбутніх станів 
об'єкта управління і планування подальших управлінських дій. До даного 
процесу відносяться наступні операції:  вибірка необхідної інформації за 
ознаками з баз даних або електронних архівів; систематизація та агрегування  

відібраних даних; візуалізація числової інформації; виявлення 
закономірностей, тенденцій і т. д.; формулювання висновків, прогнозів, 
планів; виготовлення аналітичних і планових документів.  

Процес прийняття  управлінських рішень здійснюється з метою 
виконання функцій і завдань управління, а також регулювання стану 
(діяльності) об'єкта управління.  Для прийняття управлінських рішень 
необхідно виконання різних операцій, таких як зіставлення та узагальнення 
отриманої інформації, вибір найбільш прийнятного для конкретної ситуації 
варіанти можливих дій, і доведення управлінської інформації до виконавців. 

Інформування населення здійснюється з метою звітності про прийнятих 
рішеннях і результати роботи органів ДМУ та підвищення рівня 
інформованості населення. Він включає наступні операції: публікацію 
матеріалів в ЗМІ; ведення сайту в Інтернеті; підготовку відповідей на запити 
та звернення юридичних та фізичних осіб. 

Російські науковці визначають інформаційні відносини за участю  
суб’єктів владних повноважень як вид суспільних відносин, пов'язаних з 
інформаційними процесами - процесами збору, обробки, накопичення, 
зберігання, пошуку і розповсюдження інформації з використанням ЕОМ, їх 
систем та мереж. Як суб'єкти інформаційних відносин у сфері державного та 
муніципального управління визначено органи управління  всіх рівнів і 
напрямків, держслужбовці (чиновники, персонал), юридичні особи 
(комерційні та громадські організації) та громадяни. Різні суб'єкти в процесі 
інформаційних відносин можуть виступати як джерела (постачальників ) 
інформації, користувачів (споживачів) інформації, власників (власників, 
розпорядників) інформації або учасників процесів обробки і передачі 
інформації. 

З тематичної і функціональної точки зору на думку Шкільова М.  

інформація у сфері державного та муніципального управління буває 
організаційно - розпорядчою, нормативно - правової, планово - фінансовою, 
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соціально-економічною, індикативної і т. д. За рівнем агрегування - 

первинною, структурованою, статистичною, аналітичною та ін. За правовим 
режимом доступу інформація може бути відкритою і обмеженого доступу. 
Документована інформація обмеженого доступу поділяється на інформацію , 
віднесену до державної таємниці, та конфіденційну. Конфіденційна 
інформація - це документована інформація , доступ до якої обмежується 
відповідно до законодавства РФ . До категорії конфіденційної інформації, 
зазначає Шкільов М., належать персональні дані про громадян, що 
включаються до складу федеральних інформаційних ресурсів , інформаційних 
ресурсів спільного ведення, інформаційних ресурсів суб'єктів РФ , 
інформаційних ресурсів місцевого самоврядування , а також одержувані і що 
збираються недержавними організаціями. Таким чином , персональні дані - це 
відомості про факти, події і обставини життя громадянина , що дозволяють 
його ідентифікувати [367]. 

Проаналізувавши зазначене вважаємо за можливе визначити особливості 
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 цієї інформаційної сфери – 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 з  прав людини. 

Таким чином інформаційну сферу використання персональних даних, що 
підлягає адміністративному регулювання  можна визначити як суспільні 
інформаційні та адміністративні відносини, що складаються у процесі 
інформаційної діяльності суб’єктів владних повноважень та інших юридичних 
та фізичних осіб, спричинені необхідністю забезпечення ефективного 
державного управління  із гарантуванням приватності особистого життя 
громадян. 

Для з’ясування особливостей адміністративних відносин, що виникають з 
приводу персональних даних та за участі суб’єктів владних повноважень 
з’ясуємо загальні положення щодо змісту та видів адміністративних відносин. 
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Вченими-адміністративістами наводиться неоднакова кількість видових 
груп відносин адміністративного права. Так, Д.Н. Бахрах обмежується лише 
трьома видами [16, с.20-21], а Козлов Ю.М. називає вже шість [112, с.86-89], 

про п´ять видів адміністративно-правових відносин згадується в підручнику 
«Адміністративне право» за редакцією Ю.П. Битяка, Є.В. Курінний пропонує 
свій розподіл на види адміністративно-правових відносин [140]. 

Детальний аналіз видів адміністративно-правових відносин здійснила 
також О.І. Харитонова. Вона зазначає, що на рівні «адміністративістському» 
розрізняються правовідносини адміністративного матеріального права і 
правовідносини адміністративного процесуального права [353]. У свою чергу, 
правовідносини адміністративного матеріального права підрозділяються на 
такі, що визначають (встановлюють) права та обов’язки (встановлюючі), і 
такі, що визначають процедуру їхньої реалізації (процедурні).  

Адміністративні правовідносини поділяють на регулятивні та охоронні 
різними науковцями за різними критеріями: за цільовим призначення 
[16,с. 20], за елементом юридичної норми (диспозиції або санкції) [1, с. 44], за 
функціональним призначенням [140]. Регулятивні правовідносини — це 
правове регулювання організаційних, управлінських відносин у суспільстві, 
пов'язаних з реалізацією позитивних завдань виконавчої влади. Прикладом 
таких правовідносин у сфері захисту персональних даних є регулювання 
порядку добровільного передання персональних даних органам реєстрації 
актів цивільного стану, державному реєстратору, навчальних та медичних 
закладів відомостей персонального характеру для забезпечення надання 
адміністративних послуг цими суб’єктами. Охоронні правовідносини 
регулюють правоохоронну діяльність шляхом встановлення правових заборон 
і застосування до порушників адміністративного примусу. Прикладом таких 
правовідносин є застосування заходів адміністративного припинення 
незаконного використання персональних даних, шляхом подання відповідної 
заяви до представника Уповноваженого з питань захисту персональних даних 
[211], а також адміністративна відповідальність за порушення правил 
використання персональних даних, передбачені статтями 188-39 «Порушення 
законодавства у сфері захисту персональних даних» та Стаття 188--40 

«Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» [110].  

За змістом адміністративно-правові відносини поділяються на 
матеріальні та процесуальні [4, с.45]. В основі матеріальних та процесуальних 
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адміністративно-правових відносин лежать відповідні матеріальні та 
процесуальні норми. За допомогою перших закріплюється адміністративно-

правовий статус різноманітних учасників суспільних відносин, система, 
структура державних та інших владних структур, правові режими владно-

управлінської діяльності, підстави та межі відповідальності за адміністративні 
правопорушення. Для цих норм досить поширеним є визначення «статичні 
норми» [140]. Прикладами матеріальних адміністративно-правових відносин у 
сфері захисту персональних даних є  правовідносини, що виникають з 
приводу встановлення  компетенції суб’єктів владних повноважень що 
обробки персональних даних як володільців та розпорядників персональних 
даних, а також фізичних осіб як суб’єктів персональних даних. 

Протилежністю матеріальним адміністративно-правовим нормам є 
процесуальні адміністративно-правові норми. Як зазначає Харитонова О.І. 
іменувати їх «процесуальними», мабуть, було б не зовсім коректно, оскільки 
термін «процес» може вживатися у широкому і у вузькому значенні. І якщо 
«процесуальні» правовідносини в широкому значенні цього поняття 
охоплюють процедурні відносини, то «процесуальні» адміністративні 
відносини у їх вузькому значенні слід трактувати як категорію однопорядкову 
з поняттям «процедурні відносини». Процедурні відносини та процесуальні 
адміністративні відносини у вузькому значенні є різновидами родового 
поняття – процесуальні відносини у широкому значенні слова [353]. 
Адміністративно-процесуальні відносини закріплюють процедурні форми 
(порядок) здійснення матеріальних норм та їх захисту. Ними визначаються 
різноманітні управлінські провадження позаделіктного та деліктного 
характеру. Вони забезпечують динаміку владно-управлінської діяльності 
[140]. Так у сфері захисту персональних даних суб’єктами владних 
повноважень процедурними є відносини створення, реєстрації, перереєстрації, 
захисту  баз персональних даних тощо. 

Традиційно адміністративно-правові відносини за ознакою зв’язків між їх 
учасниками поділяються на вертикальні та горизонтальні. Крім того, в 
окремих роботах з теорії адміністративного права згадуються так звані 
діагональні адміністративні правовідносини. Вертикальні адміністративно-

правові відносини — це відносини субординаційного характеру. Вони мають 
місце там, де одна сторона підпорядкована другій. Це взаємовідносини, які 
існують між органами виконавчої влади, що стоять вище відносно органів, що 
стоять нижче. Вертикальні адміністративно-правові відносини існують і тоді, 
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коли одна із сторін, наділена певним обсягом владних повноважень, має право 
видавати акти, здійснювати приписи, які є обов'язковими для 
непідпорядкованої сторони. Прикладом таких відносин у сфері захисту 
персональних даних є відносини Державної служби України з  питань захисту 
персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини з іншими субєктами владних повноважень, а також субєктів 
персональних даних з правоохоронними органами, коли передання 
персональних данихє обовязковим в інтересах правопорядку та безпеки в 
державі. 

Характерна особливість вертикальних відносин полягає в тому, що в них 
найбільш виразно виявляється основний метод адміністративно-правового 
регулювання — метод владної підпорядкованості щодо учасників 
адміністративних правовідносин. Але адміністративно-правові відносини, як 
вже вказувалося, не завжди є відносинами, що будуються на підпорядкуванні. 
Ці відносини виникають і діють на засадах як влади і підпорядкування, так і 
рівності сторін.  

Горизонтальні адміністративно-правові відносини є відносинами, що 
виникають між непідпорядкованими органами державної влади, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 
громадянами. Іншими словами, це відносини, учасники яких не перебувають у 
підпорядкуванні один одного. Прикладом горизонтальних відносин є обмін 
персональних даних  між не підпорядкованими суб’єктами владних 
повноважень, наприклад правоохоронними органами: органами внутрішніх 
справ, податковою службою, прокуратурою, СБУ тощо. 

В окремих випадках, зазначає Курінний Є.В., відносини 
адміністративного права не можна однозначно віднести ні до вертикальних, ні 
до горизонтальних. Маючи окремі, близькі до згаданих типів ознаки, ці 
відносини утворюють третю за характером зв’язків групу діагональних 
адміністративно-правових відносин. До них можна віднести відносини, які 
виникають: 1) між різнорівневими і не підпорядкованими один одному 
органами владно-управлінської компетенції (наприклад, відносини між 
органом виконавчої влади і структурами місцевого самоврядування); 2) між 
державними контрольно-наглядовими інституціями і громадянином або 
підприємством, установою, які організаційно їм не підпорядковані, а лише 
підконтрольні з окремих питань; 3) між владним органом і особою, яка скоїла 
адміністративне правопорушення [140].  
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Таким чином можна зробити висновок, що адміністративно-правові 
відносини в сфері використання та захисту персональних даних це 
інформаційні відносини державного управління та державного регулювання 
діяльності суб’єктів владних повноважень як володільців та розпорядників 
персональних даних. 

Адміністративні правовідносини виникають з ініціативи будь-якої 
сторони. Однак згода або бажання другої сторони не є у всіх випадках 
обов’язковою умовою їх виникнення. Вони можуть виникати і в супереч 
бажанню іншої сторони або за її згодою. Ця ознака найяскравіше відрізняє ці 
відносини від цивільно-правових відносин, де усі угоди відбуваються за 
згодою двох сторін.  

Тривалий час у нашій правовій доктрині проводився достатньо жорсткий і 
дещо упереджений поділ засобів і методів впливу на суспільні відносини, які 
виникають у сфері управлінської діяльності. Вважалося, що сфері приватного 
права притаманні відносини рівності і партнерства, а публічним галузям і, 
зокрема, адміністративному праву притаманні – відносини влади-

підпорядкування. Така точка зору не відповідає сучасним умовам державно-

управлінської діяльності. Практика останніх десятиліть наочно показала, що 
панування однобічної волі не дозволяє здійснювати управлінську діяльність з 
належною ефективністю [322, c.3]. 

Державна влада в Україні здійснюється на принципах її поділу на 
законодавчу, виконавчу і судову гілки [121]. Найбільший обсяг обігу 
персональних даних має місце в роботі центральних органів виконавчої влади 
[271], їх територіальних органах та обласних, районних, міських, місцевих 
державних адміністраціях [270]. Місцеві державні адміністрації, виконуючи 
свої повноваження, передбачені ст. 17-27 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», стають володільцями та розпорядниками великої 
кількості баз персональних даних, тобто поіменованої сукупності 
упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі 
картотек персональних даних [265]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних 
персональні дані визначаються як відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
Законодавець закріплює ідентичність двох понять «персональні дані» в Законі 
України «Про захист персональних даних» та «інформація про фізичну особу» 

в Законі України «Про інформацію» [268]. Оскільки, у другому абзаці ст. 11 
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Закону України «Про інформацію», опосередковано зазначено, що 
персональні дані можуть бути як конфіденційні так і мати відкритий характер, 
тобто не бути інформацією з обмеженим доступом. У ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про захист персональних даних», зазначено, що персональні дані, крім 
знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з 
обмеженим доступом. Оскільки органи державної влади,  виконуючи свої 
функції зобов’язані накопичувати персональні дані, за якими необхідно 
ідентифікувати усіх осіб з якими вони вступають у трудові, адміністративні, 
господарські та інші види відносин, то в рази збільшується обсяг 
конфіденційного діловодства. Найширше коло персональних даних 
використовується в процесі реалізації адміністративних відносин учасниками 
яких є суб’єкти владних повноважень.  

За вітчизняним законодавством дістають своє правове регулювання різні 
види інформації з обмеженим доступом: конфіденційна, службова, таємна, 
тому на наш погляд персональні дані також можуть бути з різним рівнем 
обмеження доступу. Особливо важливим такий поділ стає в кризових умовах. 

Сучасний світ зустрівся з новими викликами для дотримання прав 
людини, цінностей демократії та засад інформаційного суспільства, що 
спричинені пандемією через коронавірус. Україна вживає комплекс заходів з 
урегулювання суспільних відносин, що докорінно змінюються у цих умовах 
шляхом прийняття таких документів як : Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 

2020 року № 530-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Проте, вони не 
визначають пріоритет суспільного інтересу чи захисту персональних даних 
хворих на коронавірус, членів їх сімей, осіб, що з ними контактували чи осіб, 
що тільки мають таку підозру.  

Засоби масової інформації повідомляють про значну кількість випадків 
розголошення інформації про місце проживання, роботи, переміщення,  осіб, 
що захворіли на коронавірус, та осіб, що з ними контактували. Є випадки 
поширення у соціальних мережах особистих даних громадян, які хворіють чи 
померли від COVID-19. Наприклад, видання «Вести» у своєму матеріалі 
опублікувало номери будинків киян, начебто хворих на коронавірус. 
Представники видання заявляли, що дані отримали з власних джерел у 
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медичних колах, і пояснювали, що оприлюднили адреси для того, щоб «кияни 
мали уявлення про масштаби епідемії і дотримувалися карантину». Матеріал з 
адресами будинків почали активно публікувати такі сайти як From-ua, 

«Фраза», «Народна правда», а також  Gazeta.ua, Depo.ua. Паралельно у телеграм-

каналах вже розміщують скріншоти списків не лише самих будинків, а й 
номери квартир, де нібито живуть хворі на коронавірус кияни [128].  У 
соціальних мережах стрімко поширюються персональні дані про осіб, що 
захворіли на короновірус [236]. В багатьох випадках розголошення такої 
інформації спричиняло прояви агресії щодо таких осіб та порушення їх прав. 
Наприклад, третього березня у Чернівцях занепокоєні 
мешканці пікетували будинок першого хворого на коронавірус, отримавши з 
соцмереж та місцевих ЗМІ його домашню адресу разом з інформацією про те, 
що дружина хворого залишається на самоізоляції вдома. Показовим є й 
інцидент у Нових Санжарах, де учасники заворушень жбурляли каміння в 
автобуси з евакуйованими з Уханя українцями [361].  

Проте представники публічної влади наголошують, що персональні дані, 
не можуть бути розголошені на підставі лише суспільного інтересу [236; 40]. 

Захист персональних даних в Україні регламентується Законом України «Про 
захист персональних даних» і представники  влади обіцяють не допустити 
витоку персональних даних. 

Особливості використання персональних даних визначені Законом 
України «Про захист персональних даних» [265]. У ст.2 цього закону подано 
визначення персональних даних як  відомостей чи сукупності  відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
Конституційний Суд України вважає перелік даних про особу, які визнаються 
як конфіденційна інформація, не вичерпним.  

Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для 
прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або 
відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної 
інформації визначає перелік персональних даних, обробка  яка становить 
особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, у тому числі 
стан здоров’я, місцеперебування та шляхи пересування особи [223]. 

Проте, міжнародне та національне законодавство вказує на можливості 
правового обмеження захисту персональних даних. Так, Регламент 

https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_smi-opublikovali-adresa-bolnyh-koronavirusom-v-kieve/959546
https://www.depo.ua/ukr/life/zhurnalisti-opublikuvali-adresi-budinkiv-u-kievi-de-viyavili-khvorikh-na-koronavirus-202004081145503
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2888991-u-cernivcah-piketuut-budinok-zarazenogo-koronavirusom-vimagaut-izoluvati-druzinu.html
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Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року 
«Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і 
про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 
95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)», право на захист 
персональних даних не є абсолютним правом; воно повинне розглядатися в 
зв’язку з його функцією в суспільстві та бути збалансованим з іншими 
фундаментальними правами згідно з принципом пропорційності. Цей 
Регламент також надає простір для маневру для держав-членів в уточненні 
своїх норм, зокрема щодо опрацювання спеціальних категорій персональних 
даних («чутливих даних»). Відповідно, цей Регламент не виключає 
законодавство держави-члена у визначенні обставин особливих ситуацій 
опрацювання, зокрема в уточненні умов, за яких опрацювання персональних 
даних є правомірним. Опрацювання персональних даних необхідно також 
вважати законним, якщо постає необхідність захистити інтерес, що є 
важливим для життя суб’єкта даних або життя ще однієї фізичної особи. 
Опрацювання персональних даних на підставі життєво важливого інтересу 
іншої фізичної особи повинно мати місце лише у випадку, коли опрацювання 
неможливо відкрито здійснювати на іншій законній підставі. Деякі типи 
опрацювання можуть ґрунтуватися на важливих підставах суспільного 
інтересу та життєво важливих інтересах суб’єкта даних, наприклад, якщо 
опрацювання є необхідним для гуманітарних цілей, у тому числі моніторингу 
епідемій та їхнього розповсюдження чи у випадку надзвичайних гуманітарних 
ситуацій, зокрема в ситуаціях стихійних лих і антропогенних катастроф [292]. 

Ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» передбачає, що 
Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про 
фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних або Поширення 
персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або 
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. Стаття 25 Закону України «Про захист 
персональних даних» передбачає, що обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього 
Закону може здійснюватися у випадках, передбачених законом, наскільки це 
необхідно у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту або захисту прав і свобод суб’єктів персональних 
даних чи інших осіб. Зазначено також у цій статті, що дозволяється обробка 
персональних даних без застосування положень цього Закону, якщо така 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242
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обробка здійснюється: 1) фізичною особою виключно для особистих чи 
побутових потреб; 2) виключно для журналістських та творчих цілей, за 
умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та 
правом на свободу вираження поглядів [265]. Таким чином виключеннями з 
правил захисту персональних даних є використання відповідної інформації 
для особистих потреб, а в сучасному світі – це і для соціальних мереж; для 
підготовки матеріалів журналістами для ЗМІ; забезпечення національної 
безпеки. Таким чином, персональні дані захищаються міжнародним та 
національним законодавством, яке містить виключення з правил, що 
обумовлені також задоволенням суспільного інтересу. 

Термін «суспільний інтерес» вживається в Законі України «Про доступ 
до публічної інформації» (ст. 6), хоча на нормативному рівні відсутнє його 
легальне визначення. Однак, як відзначає О. Нестеренко, у ст. 1 законопроекту 
«Про доступ до публічної інформації» містилося визначення цього терміна, 
проте було виключено [177]. З огляду на специфіку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», зміст поняття «суспільний інтерес» є іншим. 
Однак визнання інформації, яка відповідає суспільним інтересам, є 
юридичним фактом, який спричиняє відповідні правові наслідки – виникнення 
інформаційних відносин. Д. Маріц вважає, що, суспільний інтерес у публічних 
правовідносинах має такі ознаки: така інформація є публічною з обмеженим 
доступом; інформація була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків; інформація перебуває у 
володінні розпорядника інформації; шкода від оприлюднення такої інформації 
переважає суспільний інтерес в її отриманні, специфічний суб’єктний склад 
таких правовідносин [154]. 

У Постанові пленуму Вищого адміністративного суду України від 
29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами 
законодавства про доступ до публічної інформації» [276] міститься перелік 
орієнтовних підстав, які дають змогу визначити, становить така інформація 
суспільний інтерес чи ні. Отже, інформація може вважатись суспільно 
необхідною, якщо її поширення сприяє: 1) дискусії з питань, що хвилюють 
суспільство чи його частину; 2) необхідності роз’яснення питань, які важливі 
для актуальної суспільної дискусії; з’ясуванню та розумінню причин, які 
лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого 
самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності 
і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом 
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забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 4) 
дієвому контролю за надходженням та витрачанням публічних коштів, 
розпорядженням державним або комунальним майном, розподіленням 
соціальних благ; 5) запобіганню розтраті, привласненню публічних коштів і 
майна, запобіганню незаконному особистому збагаченню публічних 
службовців; 6) захисту навколишнього середовища, виявленню завданої або 
можливої шкоди екології, обізнаності суспільства про справжній стан 
довкілля та чинники, які на нього впливають; 7) виявленню ризиків для 
здоров’я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх 
наслідкам; 8) виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності 
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб; 9) інформуванню про діяльність 
органів публічної влади (державних органів, органів місцевого 
самоврядування), про їхні внутрішні правила, організацію роботи тощо; 
10) інформуванню про діяльність та поведінку публічних осіб, тобто осіб, які 
обіймають посади публічної служби та/або користуються публічними 
ресурсами, а також, у ширшому значенні, осіб, які відіграють певну роль у 
громадському житті – в політиці, економіці, мистецтві, соціальній сфері, 
спорті чи у будь-якій іншій сфері; 11) викриттю недоліків у діяльності органів 
публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, 
зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки 
публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) 
ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 13) інноваціям, 
науковим дослідженням; 14) економічному розвитку, підприємницькій 
діяльності, інвестиціям; 15) виявленню фактів уведення громадськості в 
оману. 

Європейський суд з прав людини виробив ряд фундаментальних 
принципів, що стосуються діяльності журналістів в аспекті поширення 
інформації, що становить суспільний інтерес. Такі принципи можуть 
застосовуватися судами в Україні, оскільки рішення ЄСПЛ є джерелом права 
в Українb [226, c. 146]. Тому і постає питання про співвідношення приватного 
та публічного інтересу в таких правовідносинах. Є важливим з’ясування умов, 
за яких суспільний інтерес переважає над принципом захисту персональних 
даних, коли вони можуть розголошуватись без згоди їх власника. 

Водночас Д. Луспеник зазначає, що суд має упевнитись, чи є поширена 
інформація про приватне і сімейне життя публічної особи предметом 
суспільного, громадського інтересу, чи переважає право громадськості знати 
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цю інформацію над правом власника на її захист [150, c. 103]. У цьому 
контексті погоджуємося з твердженням Д. Маріц, що суспільний інтерес – 

гнучке поняття, яке змінюється з часом і залежно від обставин конкретної 
справи. Суспільний інтерес можна визначити як те, що дає користь 
суспільству. При цьому те, що лише цікавить або розважає суспільство, є 
сенсаційним, не становить суспільний інтерес (наприклад, подробиці 
особистого життя політика чи іншого публічного діяча, які не стосуються 
публічних функцій чи публічної ролі особи) [196]. 

Д. Маріц запропонувала під суспільним інтересом розуміти коло питань, 
які стосуються найрізноманітніших сфер суспільних відносин, що пов’язані із 
правом кожного на доступ до інформації, яка може визнаватись суспільно 
необхідною, виходячи із судової практики, що склалась, а поширення 
суспільно необхідної інформації забезпечує дотримання та реалізацію 
конституційних прав і свобод людини на інформацію, та переважає право 
громадськості знати певну інформацію над потенційною шкодою від її 
поширення, якщо мета поширення такої інформації є легітимною, необхідною 
та доцільною в демократичному суспільстві [154].  

Таким чином, з урахуванням зазначеного, можна вважати, що для цілей 
боротьби із пандемією коронавірусу, що виражає  суспільний інтерес, є 
виправданими певні обмеження правил захисту персональних даних. 
Водночас, здоров’я кожної людини — це частина її приватного життя. І 
захворювання на коронавірус COVID-19 не є винятком. Стандарти 
журналістської етики в усьому світі захищають право людей на приватність і 
не допускають необґрунтованого втручання журналістів у приватне життя 

[111]. «Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При 
цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане 
з тими або іншими подіями і фактами, якщо суспільна значущість інформації, 
яка збирається і поширюється журналістом, є вищою, ніж приватні інтереси 
особи», — йдеться в Кодексі етики українського журналіста [70]. Таким 
чином, ЗМІ можуть повідомляти про хворих на COVID-19 лише з прямої та 
однозначної особистої згоди людини, про яку йдеться. Розголошення цієї 
інформації без дозволу може завдати моральної шкоди не лише самому 
хворому, а й близьким і рідним, а також несе загрозу подальшої стигматизації 
та навіть фізичної розправи. Також, не можна публікувати персональні дані 
особи, підозра про хворобу якої на коронавірус не підтвердилась. Ця 
інформація може мати ті самі згубні наслідки, що повідомлення про те, що 
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людина хвора. Навіть якщо згодом підозра не підтвердиться, і ЗМУ про це 
повідомить, то все одно не можна гарантувати донесення цієї новини до всіх 
читачів/глядачів/слухачів, які раніше довідались про підозру. Повідомляти 
персональні дані людини, померлої від COVID-19 можна лише з дозволу або 
за ініціативою рідних померлої людини. Журналісти можуть проводити 
розслідування, але озвучувати імена тих, із ким контактувала людина, в якої 
підтверджений коронавірус, можна лише з її та їхньої безпосередньої згоди. 
Звинувачувати людину в тому, що вона навмисно або через недбалість когось 
заразила чи могла заразити, абсолютно неприйнятно, як і створювати 
підґрунтя для таких звинувачень [361]. Єдиним виключенням з правил 
захисту персональних даних осіб, що хворіють на коронавірус, є висвітлення 
інформації про притягнення до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності особи, що порушила карантинні обмеження. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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. 

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. 
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2. З’ясовано, що 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.  

3. 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.  Виявлено, 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.   
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РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

2.1 Зміст та елементи механізму адміністративно-правового 
регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 
повноважень 

 

Найважливішими особливостями процесів глобалізації кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. стали стрімке формування інформаційного суспільства і 
стійке зростання масштабів застосування нових технологій, що сприяють 
забезпеченню інформаційних потреб суб’єктів усіх суспільних відносин.  

Державні органи, виконуючи покладені на них завдання, накопичують у 
своїх інформаційних ресурсах значні обсяги відомостей про осіб, їх 
діяльність, події тощо. Все більшого значення набуває правове регулювання 
обігу інформації з обмеженим доступом, яка допомагає громадянам, суб’єктам 
господарювання та державним органам реалізувати свої права й захистити 
інформаційні інтереси. Результатом цих процесів є використання в 
інформаційному законодавстві України великої кількості видів інформації з 
обмеженим доступом, що називаються законодавцем «таємниця». Вже 
створено значний масив конфіденційної інформації, яку передають фізичні та 
юридичні особи до державних підприємств, установ, організацій у процесі 
проходження адміністративних процедур під час реалізації своїх прав. 
Обов’язковість передання, наприклад, такого виду конфіденційної інформації, 
як персональні дані, суб’єктам владних повноважень передбачена у ст. 28 
«Модельного закону про інформатизацію, інформацію та захист інформації» 
держав-членів СНД [169]. За таких умов особливого значення набувають 
проблеми забезпечення інформаційної безпеки в частині недопущення 
порушення конфіденційності інформації, що визначено Законом України 
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» [273]. Приділення законодавцем уваги цій проблемі на рівні такого 
програмного нормативно - правового акта свідчить, що захист інформації з 
обмеженим доступом – одне з першочергових завдань забезпечення 
національної інформаційної безпеки України в процесі взаємодії суб’єктів 
владних повноважень та громадських об’єднань.  
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Адміністративно-правове регулювання з урахуванням предмету й методу 
адміністративного права, зазначають В.В. Галунько та О.М. Ящук, 
характеризує спеціально-юридичний механізм впливу адміністративного 
права на поведінку та діяльність його адресатів, унаслідок «адміністративно-

правової регламентації формується юдична основа, визначаються зафіксовані 
в правових веліннях орієнтири для організації діяльності учасників 
адміністративно-правових відносин щодо досягнення фактичних завдань 
адміністративного права» [46; 55] 

Науковці визначають адміністративно-правове регулювання по-різному 

як: 1) цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні 
відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових 
заходів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, нормального функціонування громадянського суспільства й держави [5]; 

2) адміністративно-правовий вплив, здійснюваний за допомогою комплексу 
адміністративних засобів та інших правових явищ, які в сукупності складають 
механізм адміністративно-правового регулювання [372]; 3) один із видів 
галузевого правового регулювання, заснований на дії адміністративного права 
та багатого арсеналу адміністративно-правових засобів на суспільні 
відносини, що мають місце у сфері діяльності державної адміністрації [142].  

Ю. М. Козлов визначає адміністративно-правове регулювання як процес 
послідовгого використання адміністративно-правових за- собів для 
досягнення цілей регулювання по-ведінки учасників суспільних видносин [2]. 
В. І. Темерецький визначає адміністративно-правове регулюваня як таке, що 
являє собою цілеспрямований вплив правових норм, прийнятих державою, і 
постає в якості видповідних адміністративних засобів за-безпечення прав та 
законих інтересів фізичних, юридичних осіб та держави у суспільних 
відносинах з метою підпорядкування їх юридично встановленному 
правопорядку, а також охорони та розвитку в інтересах сус-пільства і держави 
[342, c. 51]. Основною ознакою адміністративно-правового регулювання 
науковці вважають упорядковуючий вплив норм адміністративного права на 
суспільні відносини.  

В. І. Темерецький обгрнутовує, що адміністративно-правове регулювання 

у загальному розумінні це впорядкування суспільних відносин нормами 
адміністративного права у сфері державно-управлінської діяльності в 
інтересах особи та держави.  
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Не склалося єдиного погляду в дослідників щодо елементів 
адміністративно-правового регулювання. До них відносять:  адміністративно-

правові норми;  методи, засоби й типи адміністративного права;  механізм 
адміністративно-правового регулювання в цілому;  ефективність як його 
оцінний критерій [46]. До основних елементів адміністративно-правового 
регулювання підприємницької діяльності, на думку М.Г. Ісакова, належать: 
норми адміністративного права у цій сфері; юридичні факти; адміністративні 
правовідносини, що виникають за участю суб’єктів підприємницької діяль-

ності [92, c.79-81]. 

Грунтовно питання механізму адмінітартивно-правового регулювання 
дослідив О.Г. Розгон. Цей науковець виокремив дві групи вчених, що 
підтримують статичну чи динамічну модель механізму адміністративно-

правового регулювання. Прихильниками першої концепції О.Г. Розгон вважає  
тих, хто відображають у визначеннях механізму адміністративно-правового 
регулювання її статичний характер, наприклад є І.І. Веремеєнко, С.Г. 
Стеценко, Т.О. Коломоєць, В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.І. 
Остапенко, В.Н. Хропанюк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук. На противагу 
цій науковій концепції щодо статичного характеру механізму 
адміністративно-правового регулювання, О.Ф. Скакун, В.А. Горшенєв, Р.А. 
Ромашков, С.О. Комаров навпаки, розкривають поняття "механізм правового 
регулювання" як динамічне явище, визначаючи його як процес регулюючого 
впливу елементів правової системи на впорядкованість суспільних відносин 
[313, c. 102-105]. 

Загалом механізм адміністративно-правового регулювання визначають 
як: систему адміністративно-правових засобів (норм адміністративного права, 
актів їх тлумачення та реалізації, адміністративно-правових відносин), за 
допомогою яких здійснюється правове регулювання та впорядкування 
суспільних відносин у сфері управління [5]; сукупність адміністративно-

правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що 
виникають у процесі реалізації адміністративних зобов’язань публічної 
адміністрації [141]; категорію, що відображає процес переведення 
нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, які регулюються 
нормами цієї галузі права, тобто статистичні адміністративні норми 
приводяться в рух за допомогою механізму адміністративно-правового 
регулювання [348]; вираження ним сутності процесу впровадження 
нормативно визначених правил в реальні суспільні відносини з метою їх 
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регулювання та упорядкування, комплексного забезпечення способів 
правового впливу норм адміністративного права на управлінські відносини 
[49]; засоби функціонування єдиної системи адміністративно-правового 
регулювання з метою забезпечення прав, свобод і публічних законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування громадянського 
суспільства і держави [159] тощо. 

Таким чином, більшість науковців під механізмом адміністративно-

правового регулювання розуміє адміністративно-правові засоби, якими 
здійснюється впорядкування суспільних відносин у тій чи іншій сфері. 
Загалом під адміністративно-правовими засобами розуміють юридичний 
інструментарій, який є регулятором суспільних відносин, але єдиного 
переліку адміністративно-правових засобів в юридичній літературі не 
склалося. До основних адміністративно-правових засобів належать:1) надання 
учаснику правових відносин суб’єктивних прав (уповноваження чи дозвіл); 2) 
зобов’язання (розпорядження) – припис виконувати певні активні дії; 
3) заборона – покладання зобов’язання утриматися від заборонених 
дій.Спеціальними засобами адміністративно-правового регулювання 
визнаються засоби адміністратив-ного примусу [46].  

Поняття «адміністративно-правові засоби» розглядають І.П. 
Голосніченко, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, С.Г. Стеценко, В.К. Шкарупа. 
О.Г. Розгон також вважає, що механізм адміністративно-правового 
регулювання малої приватизації включає в себе заходи організаційного, 
технічного, інформаційного, правового характеру, пов’язаних із підготовкою, 
проведенням та оформленням результатів продажу на електронних аукціонах 
об’єктів малої приватизації, що реалізуються у процесі взаємодії суб’єктів 
приватизації. З наведеного механізм адміністративно-правового регулювання 
малої приватизації носить динамічний характер [313, c. 115]. 

О.Г. Розгон визначає ознаками механізму адміністративно-правового 
регулювання малої приватизації: зміст, який складає система адміністративно-

правових засобів, що у своїй взаємодії забезпечують процес правового 
регулювання малої приватизації в Україні; мету; об’єкт впливу є 
адміністративно-правові відносини у сфері малої приватизації; засади 
законності, відкритості та прозорості, державного регулювання, контролю та 
відповідальності [313]. 

Аналіз наукових праць свідчить про аналогічні позиції адміністративістів 
щодо розуміння структури механізму адміністративно-правового 
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регулювання. У разі вузького розуміння зазначеного поняття до нього 
відносять норми адміністративного права, акти тлумачення таких норм та 
акти їх реалізації, адміні-стративно-правові відносини. У широкому розумінні 
до них додають такі складові елементи, як правова культура, правова 
свідомість, законність, форми та методи правового впливу.Найбільш стисле 
визначення структури механізму адміністративно-правового регулювання 
зустрічаємо у С.В. Ківалова і Л.Р. Білої, які до нього включають такі 
елементи:а) адміністративно-правові норми;б) адміністративно-правові 
відносини, структуру яких складають об’єкт (дія, поведінка людей, 
матеріальні предмети, речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, 
підприємства установи, організації та ін.), зміст (сукупність прав і обов’язків 
сторін) [100]. 

Окрім того, у юридичній літературі визначають органічні складові 
(норми права, акти реалізації норм права, правові відносини) і функціональні 
складові (юридичний факт, правова свідомість, законність, акти тлумачення 
норм права, акти застосування норм права) механізму адміністративно-

правового регулювання [3]. Загальним у юридичній літературі є такі 
визначення: органічними складовими є ті структурні частини зазначеного 
механізму, які визначають його сутність і без яких він не відбувається; 
функціональними – ті, які значною мірою впливають на механізм 
адміністративно-правового регулювання, його ефективність, але він може 
функціонувати і без цих складових частин. 

Ми вважаємо, що основними ознаками механізму адміністративно-

правового регулювання використання персональних даних суб’єктами 
владних повноважень є: його зміст, що 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.  

На наш погляд, основними елементами адміністративно-правового 
регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 
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повноважень є: 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. 

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. 

Механізм адміністративно-правового регулювання використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень має свої  історичні 
етапи становлення, що тісно повязазні із становленням адмінтартимвно-

правового режиму персональних даних. 
Перший етап становлення формування механізму адмівнітартивно-

правового регулювання використання персональних даних розпочався з часу 
прийняття у першій редакції Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 
1992 року в ст. 28 зазначалось, що за  режимом  доступу  інформація  
поділяється  на    відкриту інформацію та інформацію з обмеженим 
доступом.ст. 30 визначала, що інформація з обмеженим  доступом  за своїм  
правовим  режимом поділяється на конфіденціальну і таємну. Тоді 
конфіденціальна інформація визначалась як - відомості, які знаходяться  у 
володінні,  користуванні  або  розпорядженні  окремих  фізичних чи 
юридичних  осіб  і  поширюються  за  їх  бажанням  відповідно   до 
передбачених ними умов. За тогочасними нормами громадяни,  юридичні  
особи,  які    володіють    інформацією професійного, ділового, виробничого, 
банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні  кошти,  
або  такою,  яка  є предметом їх професійного,  ділового,  виробничого,  
банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої  
законом таємниці, самостійно визначають режим доступу  до  неї,  включаючи 
належність її до категорії конфіденціальної, та  встановлюють  для неї систему 
(способи) захисту. Виняток становла  інформація  комерційного  та  
банківського характеру, а також інформація,  правовий  режим  якої  
встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів 
України  (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), 
та інформація, приховування якої являє загрозу  життю  і  здоров'ю людей. 
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Проте про який виняток йшла мова: про віднесення цієї інформації до таємної 
чи до відкритої законодавець не уточняв. Це створювало певну невизначеність 
щодо правового режиму такої інформації. 

    До  таємної  інформації на той період  належала  інформація,  що    
містить відомості, які становлять державну та іншу   передбачену   законом 
таємницю, розголошення якої  завдає  шкоди  особі,  суспільству  і державі.      
Віднесення інформації до категорії  таємних  відомостей,  які становлять  
державну  таємницю,  і  доступ   до    неї    громадян здійснювався як і зараз 
відповідно до закону про цю інформацію. 

У Законі України «Про інформацію» законодавець не визначав режиму 
доступу до інформації про особу як до конфіденціальної чи до таємної 
інформації. Проте у ст.32 Конституції України згадується термін 
«конфіденційна інформація про особу». Водночас інші положення цієї статті 
Конституції України знайшли відображення у Законі України «Про 
інформацію», де було відокремлено окремі статті, що визначали зміст та 
порядок використання інформації про особу: ст. 23 та ст. 31. Так, відповідно 
до цих статей інформація про особу  -  це  сукупність  документованих  або 
публічно оголошених відомостей про особу. Аналіз зазначених статей 
дозволив виокремити наступні ознаки відомостей, що мають правовий статус 
персональних даних: 1) за змістом це відомості про національність, освіту, 
сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адресу, дата і місце 
народження (основні персональні дані); 2) джерелами документованої 
інформації про особу є видані на  її ім'я документи, підписані нею документи,  
а  також  відомості  про особу, зібрані державними органами влади та 
органами  місцевого  і регіонального самоврядування в межах своїх 
повноважень; 3) умовою збирання відомостей  про   особу є її попередня 
згода, за винятком випадків, передбачених законом. Основні правила 
користування персональними даними, що утворюють її правовий режим 
визначені були також у ст. 31.  Частина цих положень є реалізацією норм ст. 
32 Конституції України. 

Характеризуючи тогочасний правовий режим персональних даних як 
виду інформації з обмеженим доступом, необхідно зазначити, що відповідно 
до статті 37 Закону України «Про інформацію» «Документи та інформація, що 
не підлягають  наданню  для ознайомлення за запитами» окремими пунктами 
переліковувала офіційні документи, що не  підлягають  обов'язковому  
наданню  для  ознайомлення  за інформаційними запитами, які містять у собі 
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конфіденціальну інформацію та інформацію, що стосується особистого життя 
громадян. Таким чином законодавець розмежовував поняття «персональні 
дані» та «конфіденціальна інформація». 

Другий етап розпочався 30 жовтня 1997 р. з отримання офіційного 
тлумачення поняття персональні дані Конституційного Суду України у справі  
щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про 
інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. 
Устименка). У цьому роз’ясненні вперше на офіційному рівні було визнано, 
що  вітчизняним  законодавством  не повністю  визначено  режим збирання,  
зберігання,  використання та поширення інформації,  зокрема щодо 
психічного  стану  людини,  її примусового  огляду  та  лікування,  не 
створено процедуру захисту прав особи  від  протизаконного  втручання  в  її  
особисте  життя психіатричних служб. Закон України «Про інформацію» 
закріплює лише загальні принципи доступу громадян до інформації, що 
стосується їх особисто.  Механізм реалізації зазначеного права належним 
чином не визначений.  Відсутнє й  регулювання  використання  
конфіденційних даних у сфері психіатрії [308]. Водночас Конституційний Суд 
України назвав перелічені у Законі України «Про інформацію» відомості про 
особу конфіденційною інформацією, і відніс до неї свідчення  про   особу   
(освіта, сімейний   стан,   релігійність,   стан  здоров'я,  дата  і  місце 
народження, майновий стан та інші персональні дані), таким чином 
розширивши зміст персональних даних за рахунок відомостей про майновий 
стан. 

Третій етап включає зміни внесені до Закону України «Про інформацію» 
в редакції від 09.06.2004 р, до якого були внесені зміни відповідно до Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 11 
травня 2004 року N 1703-IV, у зв’язку із якими термін «конфіденціальна 
інформація» було замінено на «конфіденційна інформація». Водночас статтю 
30 після частини другої доповнили частинами третьою та четвертою такого 
змісту: «Стосовно інформації,  що є власністю держави і знаходиться в 
користуванні  органів  державної  влади   чи   органів   місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх форм власності,  
з метою її збереження може бути відповідно  до  закону встановлено  
обмежений  доступ  -  надано  статус  конфіденційної. Порядок обліку,  
зберігання і  використання  документів  та  інших носіїв інформації,  що 
містять зазначену інформацію,  визначається Кабінетом Міністрів України. 

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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Також було визначено перелік відомостей, які не могли бути віднесені до 
конфіденційної  інформації,  що  є  власністю  держави   і знаходиться  в  
користуванні  органів  державної  влади чи органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності» Ст.37 Закону 
України «Про інформацію» «Документи та інформація, що не підлягають  
наданню  для ознайомлення за запитами» в редакції від 09.06.2004 р окремими 
пунктами розділяє офіційні документи, які містять у собі вже конфіденційну 
інформацію та інформацію, що стосується особистого життя громадян. 

Четвертий етап – прийняття закону України про «Захист персональних 
даних», створення відповідної служби і прийняття значної кількості 
нормативно-правових актів.  

Пятий етап - передання всіх повноважень по захисту персональних даних 
до Уповноваженого ВРУ з прав людини.  

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний 
інтерес, визначається Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» [247]. Цей закон покликаний забезпечувати прозорість і 
відкритість суб’єктів владних повноважень й створювати механізми реалізації 
права кожного на доступ до публічної інформації, якою є відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка міститься у 
володінні суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом [247]. Водночас у процесі діяльності 
державних органів накопичується не тільки відкрита інформація, але й 
інформація з обмеженим доступом, що підтверджується змістом ч. 2 ст. 1 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Конституція України у ст. 32 забороняє збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту й прав людини [121]. Принцип обов’язковості 
отримання згоди особи під час використання конфіденційної інформації про 
неї відображено у ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», а 
винятки з цього правила визначено у ст. 7 цього закону [265].  



   89 

Аналогічний підхід під час реалізації положень ст. 32 Конституції 
України повинен бути застосований і при удосконаленні правових режимів 
інших видів конфіденційної інформації, що визначені спеціальними 
нормативно-правовими актами. Згода на розголошення відомостей про 
особисте життя громадян, отриманих органами державної влади та 
об’єднаннями громадян зі звернень громадян, обов’язкова також відповідно 
до ст. 10 Закону України «Про звернення громадян» [267]. Цією ж нормою 
встановлена заборона розголошення отриманих зі звернень відомостей, що 
становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом без згоди 
особи, що звернулась.  

З наведеного прослідковується тенденція до посилення уваги з боку 
законодавця щодо правового врегулювання питання захисту конфіденційної 
інформації фізичних осіб, проте недостатньо врегульовано це питання у 
випадках реалізації права на дотримання конфіденційності інформації 
громадських об’єднань.  

Іншим вектором інформаційних відносин є отримання відомостей 
громадськими об’єднаннями від суб’єктів владних повноважень. Відповідно 
до Закону України «Про громадські об’єднання» громадські спілки та 
організації  мають право одержувати публічну інформацію, що знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної 
інформації [241]. Проте основний принцип вільного отримання та поширення 
такої інформації, передбачений ст. 4 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», містить винятки, основним з таких є зарахування 
публічної інформації до категорії інформації з обмеженим доступом. 

Забезпечення конфіденційності в процесі обігу інформації є обов'язковою 
умовою, що визначає подальшу діяльність органів державного управління, і 
обіг інформації конфіденційного характеру в цих органах регулюється 
правовими режимами службової таємниці та персональних даних. Саме тому, 
останнім часом спостерігається тенденція не тільки різкого збільшення 
кількості використовуваних на практиці адміністративних договорів, але і 
поява нових видів адміністративних договорів у різноманітніших галузях 
права [322]. Прикладами таких договорів на наш погляд є угоди про 
передання персональних даних до суб’єктів владних повноважень з метою їх 
використання в процесі їх діяльності. Прикладом такої угоди є угода про 
передання персональних даних, що укладається приватними підприємцями з 
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ДПС, для отримання цифрового підпису та електронного ключа відповідно до  
Закону України «Про електронний цифровий підпис» [248]. 

На наш погляд, угоду про передання персональних даних для 
використання суб’єктами  владних повноважень можна характеризувати як 
адміністративний договір, тому що  у цьому договорі, органи державної влади та 
місцевого самоврядування виступають носіями державно-владних повноважень, 
за допомогою яких реалізуються властиві їм управлінські функції, і договір у силу 
цього має риси, які свідчать про неможливість віднесення його до звичних 
цивільно-правових договорів [322, c. 4]. Також цей договір відповідає визначенню 
адміністартивного договору, поданому Скворцовим С.С., тобто 
адміністративний договір - це заснована на правових нормах добровільна угода 
двох чи більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди є 
самостійним суб'єктом державної виконавчої влади, наділений владними 
повноваженнями в сфері державного управління, за допомогою якого 
формуються акти державного управління, на основі яких встановлюються, 
змінюються чи припиняються взаємні права й обов'язки учасників договору, 
визначається їх відповідальність [322, c. 6].  На протирічить зміст угоди про 
передання персональних даних і поняттю адміністартивного договору, 
сформульованому Афанасьєвим К.К., який визначає адміністративний договір 
як добровільну угоду двох чи більше суб’єктів адміністративного права, один 
з яких має особисті або делеговані повноваження у сфері державного 
управління щодо вирішення питань виконавчого та розпорядчого характеру, 
яка укладена у формі правового акта, що встановлює (припиняє, змінює) їх 
взаємні права, обов’язки та регулює проблеми відповідальності  [13, c. 3]. 

На підтвердження того, що угода про передання персональних даних для 
використання суб’єктам и владних повноважень,  є адміністративним 
договором вважаємо свідчать і його ознаки. Скворцов С.С. виокремлює 
обов'язкові і факультативні ознаки адміністративного договору. До обов'язкових 
ознак автор відносить такі: однією із сторін договору завжди виступає 
державний орган виконавчої влади; договір повинен укладатися для досягнення 
публічних інтересів. До факультативних: тісний зв'язок з адміністративним 
актом; юридичну базу договору складають норми адміністративного права; 
особлива процедура укладання договорів; договір виступає як юридичний факт. 
У роботі відзначається, що обов'язкові ознаки за своєю природою є 
спеціальними, тобто вони присутні обов'язково у будь-якому договорі, у той час 
як факультативні можуть бути відсутніми у деяких видах договорів [322, c. 14]. 
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Так, дійсно однією із сторін угоди про передання у користування персональних 
даних завжди виступає суб’єкт владних повноважень.  Важливим моментом 
розмежування адміністративного договору і цивільно-правового є суб'єктний 
склад. Однією із сторін адміністративного договору завжди виступає державно-

владний суб'єкт, що реалізує цілі, задачі і функції державного управління. Тому в 
адміністративному договорі завжди виражається державна воля [322, c. 13]. 

Публічним інтересом при укладенні договору про передання у користування 
персональних даних є реалізація потреби у ідентифікації учасника 
адміністративно-правових відносин – фізичної особи суб’єкта персональних 
даних, юридичну базу договору складають норми адміністративного права, 
визначені у Законі України «Про захист персональних даних»; договір виступає 
як юридичний факт, який є єдиною підставою для використання персональних 
даних суб’єктами владних повноважень.   

До особливостей адміністративного договору як джерела права 
Афанасьєв К.К. відносить те, що він:  є актом правотворчості за участю органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування України; регулює 
управлінську діяльність публічного характеру; як правило, адресується 
формально визначеному колу учасників; укладається у формі та порядку, 
передбачених законодавством України; має визначений масштаб дії; 
передбачає юридичну відповідальність його учасників у разі порушення 
прийнятих зобов’язань [13, c. 12]. Важливою особливістю адміністративного  
договору є те, що, на відміну від юридичних норм, правила, установлювані 
ним, є обов’язковими тільки для сторін договору (а в деяких випадках і для 
підпорядкованих їм організацій), а не для невизначеного числа суб’єктів 
права. У науці адмінстративного права також виокремлено процесуальні 
ознаки адміністартивного договору [13, c. 12]. На наш погляд угода про 
передання персональних даних суб’єктам владних повноважень у 
користування відповідає всім цим ознакам.  

 

2.2 Організаційно-правові засади  використання персональних даних 
в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування 

 

Органи місцевого самоврядування в Україні є результатом реалізації 
історичного досвіду життєвого укладу українців, внутрішньої самоорганізації 
територіальних громад. Століттями накопичений досвід управління справами 
в усіх соціальних та економічних сферах територіальних громад в Україні 
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реалізувався у чинному законодавстві, що регулює діяльність цієї групи 
суб’єктів владних повноважень. Функції органів місцевого самоврядування 
відображають широкий спектр завдання, вирішення яких потребує 
забезпечення добробуту територіальної громади в цілому та її окремих 
складових. Як зазначає, С.В. Лихачов тільки соціальним призначенням 
місцевого самоврядування можна поясними неповторний комплекс (систему) 
його функцій [146, c. 273]. Основними напрямами реалізації органами 
місцевого самоврядування владних функцій є сфера соціально-економічного  і 
культурного розвитку; планування та обліку бюджету, фінансів і цін; 
управління комунальною власністю та житлово-комунальним   
господарством; побутового, торговельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв'язку; будівництва; освіти,  охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту; регулювання  земельних  відносин та охорони 
навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; 
зовнішньоекономічної діяльності; оборонної роботи;   адміністративно-

територіального устрою; забезпечення   законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної  первинної 
правової допомоги [269]. Виконання функцій органів місцевого 
самоврядування забезпечується інтенсивним інформаційним обміном, 
формуванням та використанням відповідних баз даних в органах місцевого 
самоврядування: сільських, селищних, міських радах та їх виконавчих 
органах, що представляють  інтереси територіальної громади.  

Значна частина інформаціє, що використовується працівниками органів 
місцевого самоврядування відноситься до інформації з обмеженим доступом. 
Особливої важливості набуває дотримання правил захисту персональних 
даних як працівників органів місцевого самоврядування, так і осіб, що 
звертаються до них за адміністративними послугами, оскільки, як правило, це 
є жителі конкретної території, розголошення на якій конфіденційних 
відомостей про них може мати значні негативні наслідки для цих осіб в межах 
цієї територіальної громади. 

Мета підрозділу  – з’ясування основних нормативно-правових актів, що 
визначають порядок використання персональних даних в органах місцевого 
самоврядування та органах виконавчої влади, основні чинні правила 
забезпечення захисту такої інформації, проблеми правового регулювання 
обігу персональних даних в процесі реалізації функцій сільських, селищних, 
міських рад та їх виконавчих органах та перспективи удосконалення 
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законодавства з метою підвищення ефективності реалізації положень 
законодавства про захист персональних даних. Предмет розгляду у підрозділі 
є правові норми та наукові теорії, що визначають зміст та правовий режим 
персональних даних в процесі реалізації інформаційних відносин, учасниками 
яких є органи місцевого самоврядування в Україні.  

Особливу роль забезпечення конфіденційності інформації в роботі 
органів місцевого самоврядування підкреслює законодавець. Так, у ст. 13 
Закону України «Про правила етичної поведінки» зазначено, що особи, 
уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, не 
розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну 
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових 
повноважень, крім випадків, встановлених законом [274]. Ще обов’язок 
посадових осіб місцевого самоврядування зберігати державну таємницю,  
інформацію про  громадян,  що стала  їм  відома  у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків,  та  іншу інформацію, яка  згідно  із  законом  не   
підлягає розголошенню, передбачений також ст. 8 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» [279]. Окремими органами 
місцевого самоврядування, наприклад Кіровською міською радою, було 
прийнято Етичний кодекс поведінки посадових осіб апарату Кіровської 
міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи та 
керівників виконавчих органів із статусом юридичної особи [69]. У цьому 
етичному кодексі зазначається, що посадові особи виконавчих органів в будь-

якій ситуації інформують замовників про те, як забезпечується 
конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження в її 
дотриманні. Обов'язок посадових осіб виконавчих органів - бути 
конфіденційними, також встановлюється цим кодексом, що виключає 
можливість розголошення будь-яких відомостей про замовників за винятком 
тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи в установленому законом 
порядку [69]. Тобто взаємодія посадових осіб органів місцевого 
самоврядування та осіб, які звертаються до органів місцевого 
самоврядування  з метою отримати консультацію або адміністративний акт 
(замовники) ґрунтується на довірі, співчутті та збереженні конфіденційності.  
Наведене свідчить про сталу необхідність конфіденційного діловодства 
органів місцевого самоврядування. 

З огляду на те, що в органах місцевого самоврядування та органах 
виконавчої влади ведуться різноманітні журнали (звернень громадян, прийому 
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громадян, наданих послуг тощо), створюються та/або оновлюються 
різноманітні реєстри (наприклад, територіальної громади), в рамках Закону № 

2297 ОМС виступає в тій чи іншій конкретній ситуації або володільцем, або 
розпорядником персональних даних. Так, наприклад, зазначає А. Сербіна,  
інформація про найманих працівників є базою персональних даних, оскільки 
особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про освіту 
зберігаються та обробляються роботодавцем [319]. 

Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути 
підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної 
влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи — підприємці, які 
обробляють персональні дані відповідно до закону. Розпорядником 
персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи органи 
місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство 
державної або комунальної форми власності, що належить до сфери 
управління цього органу. 

Статтею 11 Закону України «Про захист персональних 
даних»  визначений перелік підстав для обробки персональних даних. 

[265]. 

Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути 
добровільною та інформованою. Згода може надаватися суб’єктом у 
письмовій або електронній формі, що надає змогу зробити висновок про її 
надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди 
на обробку його персональних даних, зберігаються володільцем впродовж 
часу обробки таких даних. Разом із тим не завжди від особи — суб’єкта 
персональних даних слід отримувати згоду на обробку його персональних 
даних. У випадках, визначених законом, та з метою виконання обов’язків, які 
покладені на вас у зв’язку із службою в органах місцевого самоврядування, 

згода від суб’єкта не потрібна. 
Окремо слід звернути увагу на дуже розповсюджене явище — відібрання 

згоди особи на обробку її персональних даних у зв’язку із 
працевлаштуванням. Така тема навіть неодноразово була предметом пильної 
уваги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини4. Так, у 
щорічній доповіді Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і 
свобод людини і громадянина в Україні зазначено таке: Відповідно до 
положень Закону України «Про захист персональних даних» обробка 
персональних даних працівників у сфері трудових відносин та соціального 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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захисту здійснюється володільцем персональних даних на підставі дозволу, 
наданого володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для 
здійснення його повноважень. Водночас поширеним є явище, коли 
роботодавці, ігноруючи зазначене положення Закону, продовжують 
отримувати у працівників згоду на обробку їх персональних даних з метою 
ведення кадрового діловодства, забезпечення реалізації трудових відносин.  

Тому безпідставне вимагання від особи підписати згоду на обробку її 
персональних даних фактично є перешкодою цій особі у реалізації її прав та 
свобод та захисту її інтересів. 

08.01.2014 наказом Уповноваженого № 1/02-14 було затверджено Типовий порядок 

обробки персональних даних [252], яким визначено загальні вимоги до обробки та 
захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються 
повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також 
персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до 
картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів. 

Важливо розуміти, що володільці, розпорядники персональних даних 
самостійно визначають порядок обробки персональних даних, ураховуючи 
специфіку обробки персональних даних у різних сферах, відповідно до вимог, 
визначених чинним законодавством. 

Володілець згідно з п. 2.1 Типового порядку має визначити: 1) мету та 
підстави обробки персональних даних; 2) категорії суб’єктів персональних 
даних; 3) склад персональних даних; 4) спосіб збору, накопичення 
персональних даних; 5) строк та умови зберігання персональних даних; 

6) умови та процедуру зміни, видалення або знищення персональних даних; 7) 

умови та процедуру передачі персональних даних та перелік третіх осіб, яким 
можуть передаватися персональні дані; 8) порядок доступу до персональних 
даних осіб, які здійснюють обробку, а також суб’єктів персональних даних; 9) 

заходи забезпечення захисту персональних даних; 10) процедуру збереження 
інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних та 
доступом до них [252]. 

У випадках роботи з персональними даними, які становлять особливий 
ризик правам людини, володілець в особі органів місцевого самоврядування 
чи органів виконавчої влади, також визначає обов’язки та права осіб, 
відповідальних за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних 
даних під час їх обробки. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
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Процедури обробки, строк обробки та склад персональних даних повинні 
бути пропорційними меті обробки. А мета обробки персональних даних 
повинна бути чіткою і законною, більше того — має бути визначена до 
початку їх збору. 

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, 
яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець 
персональних даних, окрім випадків, визначених законодавством, повинен 
отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних 
відповідно до нової мети. 

Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію 
фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно 
відповідно до мети їх обробки. В будь-якому разі вони обробляються у формі, 
що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, 
ніж це передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист персональних 
даних» володілець персональних даних, тобто органи місцевого 
самоврядування та органи виконавчої влади, мають повідомити 
Уповноваженого з прав людини про обробку персональних даних, яка 

становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 
упродовж тридцяти робочих днів з дня початку такої обробки [265]. 

Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для 
прав і свобод суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких 
поширюється вимога щодо повідомлення, визначаються Уповноваженим з 
прав людини. Згідно з Порядком повідомлення Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить 
особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про 
структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, 
пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також 
оприлюднення вказаної інформації від 08.01.2014 № 1/02-14 обробка 

персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод 

суб’єктів, — це будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і 
поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, 
у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка 
здійснюється відносно персональних даних про: 1) расове, етнічне та 
національне походження; 2) політичні, релігійні або світоглядні переконання; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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3) членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, 
релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної 
спрямованості; 4) стан здоров’я; 5) статеве життя; 6) біометричні дані; 7) 
генетичні дані; 8) притягнення до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності; 9) застосування щодо особи заходів у рамках досудового 
розслідування; 10) вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»; 11) вчинення щодо особи тих чи 
інших видів насильства; 12) місце перебування та/або шляхи пересування 
особи [223]. 

08.01.2014 Уповноваженим з прав людини також було надано 
Роз’яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого 
щодо визначення обробки персональних даних, яка становить особливий 
ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних [312]. Отже, зазначає 
адвокат А. Сербіна, що далеко не всі персональні дані належать до групи з 
ознаками ризику для прав суб’єктів персональних даних, як наслідок не про 
всі бази даних необхідно повідомляти Уповноваженого, а лише про ті, які, 
зокрема, містять і названі вище дані [319]. 

Повідомлення про обробку персональних даних подається за формою та в 
порядку, визначеними Уповноваженим. Володілець персональних даних 
зобов’язаний повідомляти Уповноваженого про кожну зміну відомостей, що 
підлягають повідомленню, упродовж десяти робочих днів з дня настання 
такої зміни. Інформація, що повідомляється відповідно до цієї статті, підлягає 
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Уповноваженого в порядку, 
визначеному Уповноваженим. 

Володілець, розпорядник персональних даних вживають заходів щодо 
забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому 
числі за допомогою організаційних та технічних заходів. Володілець, 
розпорядник персональних даних самостійно визначають перелік і склад 
заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням 
вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної 
безпеки. 

Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання 
їх випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі 
незаконного знищення чи доступу до персональних даних. Перелік таких 
організаційних заходів, що здійснюються органами місцевого саморвядуваня 
та органами виконавчої влади, визначений п. 3.4 Типового порядку. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
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Так, організаційні заходи охоплюють: 1)  визначення порядку доступу до 
персональних даних працівників володільця/розпорядника; 2) визначення 
порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних 
суб’єкта та доступом до них; 3) розробку плану дій на випадок 
несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного 
обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій; 4) регулярне навчання 
співробітників, які працюють із персональними даними [252]. 

Володілець/розпорядник має вести облік працівників, які мають 

доступ до персональних даних суб’єктів. Володілець/розпорядник визначає 
рівень доступу зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. 
Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих персональних 
даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх 
професійних чи службових або трудових обов’язків. 

Усі інші працівники володільця/розпорядника мають право на повну 
інформацію лише стосовно власних персональних даних. Працівники, які 
мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про 
нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм 
відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових 
обов’язків. Датою надання права доступу до персональних даних вважається 
дата надання зобов’язання відповідним працівником. 

Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається 
дата звільнення працівника, дата переведення на посаду, виконання обов’язків 
на якій не пов’язане з обробкою персональних даних. У разі звільнення 
працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на 
іншу посаду, що не передбачає роботу з персональними даними суб’єктів, 
вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до 
персональних даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані 
суб’єктів, передаються іншому працівнику. 

Окрім зазначеного, володілець/розпорядник веде облік операцій, 

пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них (п. 

3.11 Типового порядку). З метою забезпечення безпеки обробки персональних 
даних вживаються спеціальні технічні заходи захисту, у тому числі щодо 
виключення несанкціонованого доступу до персональних даних, що 
обробляються, та роботі технічного та програмного комплексу, за допомогою 
якого здійснюється обробка персональних даних. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
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В органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також 
у володільців чи розпорядників персональних даних, що здійснюють обробку 
персональних даних, яка підлягає повідомленню відповідно до Закону, 
створюється (визначається) структурний підрозділ або відповідальна особа, 
яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх 
обробці. Інформація про структурний підрозділ або відповідальну особу, що 
організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, 
повідомляється Уповноваженому з прав людини [319]. 

Причини необхідності дотримання режиму інформації з обмеженим 
доступом в роботі представників органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади - різні. По-перше це природне право на приватність 
інформації про особисте життя як самих працівників так і осіб, про яких вони 
отримують інформацію в процесі своєї роботи [233, c. 12]. По-друге це 
реалізація державної політики протидії корупції. Так, виконання Державної 
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки передбачено 
коло заходів боротьби із корупцією, де одними з головних є запровадження 
принципу  доброчесності на службі в органах місцевого самоврядування та 
створення прозорої системи прийняття та проходження служби в цих органах, 
що буде відображено у новій редакції проекту Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» [58], а також визначення на 
законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму 
врегулювання конфлікту інтересів в їхній діяльності, що мають базуватися на 
положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради 
Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері [188]. 

Розробка таких декларативних нормативно-правових актів вимагає 
доопрацювання механізмів реалізації їх положень, оскільки не завжди чинне 
законодавство містить продумані норми щодо захисту персональних даних.  

Прикладом конфлікту норм двох правових механізмів:  протидії корупції та 
захисту персональних даних є  закріплений законодавством обов'язок осіб, 
уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, які одержують 
заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, щорічно до 1 квітня подавати за 
місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за минулий рік встановлює розділ сьомий «Фінансовий 
контроль» Закону України «Про запобігання корупції» [251]. Такі звіти містять 

ідентифікуючі персональні дані та персональні дані майнового характеру, які 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran249#n249
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Конституційний Суд України  Рішенням від 30 жовтня 1997 року N 5-зп відніс до 

конфіденційної інформації про фізичну особу [308].  

Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено, що 
декларація подається за місцем роботи (служби). При цьому Порядок зберігання 
документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати 

і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в 
установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 січня 2012 року № 16, чітко визначає, що декларації 
зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів 
місцевого самоврядування. З огляду на таке, збирання, зберігання та 
організація процедури опублікування декларації має здійснюватися кадровим 
підрозділом відповідного органу місцевого самоврядування. Проте серед 
суб'єктів подання декларації є також особи, для яких орган місцевого 
самоврядування не є основним місцем роботи. Яскравим прикладом цього, 
зазначається у Листі Міністерства юстиції України, є депутати місцевих рад, 
серед яких є ті, для яких орган місцевого самоврядування не є основним 
місцем роботи або ж які є самозайнятими особами чи пенсіонерами [35]. В 
такому випадку персональні дані цих осіб знаходяться у різних розпорядників. 
Саме для них законодавець не дає чітких вказівок, як бути з поданням 
декларації та де її зберігати.  

З урахуванням результатів аналізу правозастосовної практики 
Міністерство юстиції України щодо подання декларації, зокрема депутатами 
місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді, 
роз’яснює, що до врегулювання питання місця подання декларацій 
депутатами місцевих рад на рівні законодавства, слушною вбачається 
практика подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, 
організацій за місцем основної роботи, а для депутатів місцевих рад, які 
працюють в раді на постійній основі, є самозайнятими особами або 
пенсіонерами, - подання декларацій до апаратів відповідних рад або апаратів 
їх виконавчих комітетів [35]. Таких окремих питань в системі забезпечення 
захисту персональних даних в процесі діяльності органів місцевого 
самоврядування виникає багато в силу різноманітності функцій органів 
місцевого самоврядування. 

Вирішуючи всі потреби територіальної громади органи місцевого 
самоврядування утворюють відповідні виконавчі органи, які управляють 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16-2012-%D0%BF
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майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; 
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць 
і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори 
відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють 
контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їхньої компетенції [121]. Відповідно до такої широти 
функцій та сфер їх реалізації органи місцевого самоврядування володіють та є 
розпорядниками значних масивів конфіденційної інформації. Її використання 
в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідно до прийнятих 
рішень місцевої ради, заснованих на чинному законодавстві.  

Про високий рівень інформаційної культури вітчизняних органів 
місцевого самоврядування свідчить доволі широка практика прийняття 
Положення про захист  персональних даних в апараті ради та її виконавчих 
органах. Розглянемо перелік відомостей, що як правило відносяться 
посадовими особами органів місцевого самоврядування до персональних. Так, 
за рішенням Бердянської міської ради персональні дані в апараті міської ради 
та її виконавчих органах утворюють: 1) прізвище, ім’я, по-батькові; 2) дата 
народження; 3) місце народження; 4) ідентифікаційний код; 5) адреса місця 
проживання (за паспортом або фактичне) та дата реєстрації за місцем 
проживання або за місцем перебування, 6) домашній або мобільний телефон; 
7) фотографія; 8) та інші, що не суперечать законодавству України. Водночас 
цей нормативний акт  визначає перелік документів, які можуть зберігати 
персональні дані: 1) паспорт; 2) трудовий договір; 3) відомості про трудовий 
або загальний стаж; 4) декларація про доходи; 5)  особові справи та трудові 
книжки співробітників організації; 6) оригінали або копії приказів щодо 
особового складу; 7) справи, які містять матеріали з підвищення кваліфікації 
та перепідготовки співробітників, їх атестації, службових розслідувань; 8) 
відомості щодо заробітної плати, доходів та винагород співробітників; 9) 
відомості щодо наявності адміністративних правопорушень; 10) відомості про 
майно суб’єкта персональних даних (майнове становище, включаючи 
транспорт, нерухомість, кредити або позики); 11) відомості про номер і серію 
страхового свідоцтва державного  пенсійного страхування; 12) відомості про 
соціальні пільги; 13) відомості про освіту; 14) відомості про склад сім’ї; 
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15) відомості про сімейний стан; 16) відомості про військовий облік; 
17) відомості про спеціальність; 18) наявність судимостей; 19) відомості щодо 
заборгованості за комунальні послуги; 20) відомості щодо заборгованості за 
оренду землі або комунальної власності; 21) відомості щодо опіки, піклування 
та усиновлення дітей; 22) та інші, що не суперечать законодавству України 
[259]. Цей перелік демонструє широке розуміння представниками Бердянської 
міської ради поняття персональні дані.  

Прикладом дещо іншого підходу, коли врегулюванню піддаються 
інформаційні відносини щодо використання баз персональних даних в органах 
місцевого самоврядування є Положення про порядок обробки та захисту 
персональних даних, затверджене розпорядженням Голови Луганської 
обласної ради [218]. Відповідно до цього документу не уточняється перелік 
відомостей, що складають персональні дані, а використовується поняття 
визначене Законом України «Про захист персональних даних». Цей документ 
демонструє практичну реалізацію положень зазначеного вище закону щодо 
формування та використання саме баз даних. Так, персональні дані суб’єктів 
персональних даних обробляються у наступних базах персональних даних, 
володільцем яких є виконавчий апарат Луганської обласної ради: 1) база 
персональних даних «База даних «Працівники виконавчого апарату 
Луганської обласної ради»; 2)  база персональних даних «База даних 
«Керівники об’єктів спільної власності, управління якими здійснює Луганська 
обласна рада»; 3) база персональних даних «База даних «Кадровий резерв 
виконавчого апарату Луганської обласної ради»; 4) база персональних даних 
«База даних «Нагороджені»; 5) база персональних даних «База даних «Особи, 
які претендують на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад 
посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради»; 6) база 
персональних даних «База даних «Депутати Луганської обласної ради»; 7) 
база персональних даних «База даних «Контрагенти»; 8) база даних «Особи, 
що звернулися до обласної ради чи виконавчого апарату обласної ради»  [218]. 

Позитивно слід відмітити деталізацію цим нормативних актом мети 
використання кожної бази, сформульованої відповідно до норм чинного 
законодавства, що повідомляється суб’єкту персональних даних при передачі 
ним цих відомостей до органів місцевого самоврядування.  

Третій підхід до формування положення про роботу з персональними 
даними поєднує у собі визначення баз персональних даних,  володільцями 
яких є орган місцевого самоврядування та перелік персональних відомостей, 
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що входять до кожної бази. Демонструє такий підхід Положення про роботу з 
персональними даними у Запорізькій обласній раді та її виконавчому апараті, 
відповідно до якого ця рада є володільцем таких баз: 1) база персональних 
даних депутатів Запорізької обласної ради, у якій містяться  прізвище, ім'я, по-

батькові депутата; дата народження; партійність; освіта; місце роботи, посада; 
місце проживання; засоби телефонного зв’язку; назва місцевої організації 
політичної партії, за виборчим списком якої обрано депутата (номер 
одномандатного мажоритарного округу у якому депутат обраний); 2) база 
персональних даних з кадрового обліку працівників виконавчого апарату 
обласної ради, у якій містяться персональні дані  (паспортні дані; особисті 
відомості (громадянство, дата і місце народження, вік, стать, родинний стан, 
склад сім’ї, ідентифікаційний номер); місце проживання фактичне та за 
державною реєстрацією; освіта, у тому числі науковий ступінь, вчене звання, 
професійне навчання (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації); 
професія, спеціальність, кваліфікація; відомості про військовий облік; дані, що 
стосуються здоров’я в межах, визначених законодавством про працю; дані, що 
підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством про 
працю та іншими нормативно-правовими актами; номери телефонів; запис 
зображення (фото); декларації про доходи, зобов'язання фінансового 
характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на 
зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї та 
Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
за рік; біографічні довідки, автобіографії, характеристики, матеріали 
атестацій, щорічних оцінок та кадрового резерву; відомості щодо прийняття 
Присяги посадової особи місцевого самоврядування, підписання 
Попередження  про встановлені законами України обмеження; інші кадрові 
документи, в тому  числі щодо прийняття службу в органи місцевого 
самоврядування та її проходження відповідно до чинного законодавства 
України) керівництва обласної ради та працівників виконавчого апарату 
обласної ради, які сформовані в особовій справі; 3) база персональних даних 
справ звернень громадян, які надійшли до обласної ради, у якій містяться 
відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян» 
прізвище, ім’я, по-батькові заявника, поштова адреса тощо; 4) база 
персональних даних запитів на публічну інформацію, які надійшли до 
обласної ради, у якій містяться відповідно до статті 19 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» ім’я запитувача, поштова або електронна 
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адреса, засоби зв’язку; 5)  база персональних даних особових рахунків 
працівників виконавчого апарату обласної ради, у якій містяться персональні 
дані особових рахунків працівників виконавчого апарату обласної ради, а 
саме: прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи 
(індивідуальний податковий номер), посада згідно штатного розпису, 
відомості про заробітну плату працівників виконавчого апарату обласної ради; 
6)  електронна база персональних даних особових рахунків працівників 
виконавчого апарату обласної ради. У базі містяться персональні дані 
особових рахунків працівників виконавчого апарату обласної ради, а саме: 
прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи 
(індивідуальний податковий номер), посада згідно штатного розпису, 
паспортні дані, відомості про заробітну плату працівників виконавчого 
апарату обласної ради; 7) база персональних даних з кадрового обліку 
керівників комунальних підприємств, установ, закладів, які входять до 
переліку об’єктів спільної власності територіальних громад області, у якій 
містяться прізвище,  ім’я, по-батькові, дата і місце народження, реєстрація за 
місцем проживання, громадянство, дані про освіту, засоби телефонного 
зв’язку; 8) база персональних даних фізичних осіб, що є орендарями водних 
об’єктів місцевого значення, у якій містяться прізвище, ім’я, по-батькові, 
громадянство, паспортні дані [219].  

Така деталізація персональних відомостей в процесі роботи органів 
місцевого самоврядування робить ефективним захист цього виду інформації з 
обмеженим доступом через наявність точних переліків. Водночас викликає 
сумніви необхідність віднесення до персональних даних та обмеження 
доступу до такої інформації як освіта та кваліфікація посадової особи органа 
місцевого самоврядування, оскільки на наш погляд це є вид публічної 
інформації. 

Важливим елементом механізму захисту персональних даних є 
визначення осіб, що можуть користуватись відповідними базами 
персональних даних органів місцевого самоврядування. Так, для обробки, 
передачі та зберігання персональних даних  можуть мати доступ 
співробітники: 1) апарату міської ради; 2) управління архітектури та 
земельних відносин; 3) управління економіки;  4)  управління праці та 
соціального захисту населення; 5) управління комунальної власності; 6) 
управління житлового господарства, 7) управління капітального будівництва, 
реконструкції та технічного нагляду; 8) фінансового управління; 9) 
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юридичного управління; 10) відділу організаційної роботи та внутрішньої 
політики; 11) відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
Бердянської міської ради; 12)відділу кадрів та нагород; 13) архівного відділу; 
14) адміністративного відділу; 15) відділу звернень; 16) відділу освіти; 17) 
відділу по роботі з документами дозвільного характеру «Єдиний офіс»; 18) 
відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів; 19) відділу сім’ї, молоді та 
спорту; 20) загального відділу; 21) служби у справах дітей. Як правило 
виконавчі органи місцевого самоврядування мають однакову структуру, тому 
наведений перелік посад співробітників органів місцевого самоврядування 
буде характерним для всіх органів місцевого самоврядування.  

Проаналізувавши декілька положень про захист персональних даних 
органів місцевого самоврядування, вважаємо, що основними заходами, що 
забезпечують внутрішній захисту персональних даних 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 з попередження втрати цінних відомостей при 
роботі з документами, що містять персональні дані; 5) усі електронні бази 
даних або комп’ютери, що містять персональні дані, повинні бути захищені 
паролем.  

Персональні дані, що знаходяться в базах органів місцевого 
самоврядування можуть передаватись третім особам, якими є  податкові 
інспекції, правоохоронні органи, органи статистики, військкомати,  пенсійні 
фонди, тощо.  У інформаційних відносинах із третіми особами  зовнішній 
захист персональних даних реалізується шляхом встановлення порядку 
прийому, обліку і контролю документообігу; пропускного режиму організації; 
облік і порядку видачі посвідчень; встановленням технічних засобів охорони, 
сигналізації тощо.  

 Наведені правила тільки частково відображають позитивну практику 
органів місцевого самоврядування у сфері захисту персональних даних. 
Водночас ще не всі органи місцевого самоврядування мають настільки 
докладні положення про захист персональних даних як Запорізька обласна чи 
Бердянська міська ради. Є наприклад, такі в яких наведені положення не 
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відображаються, і їх зміст є скороченим конспектом Закону України «Про 
захист персональних даних» і не містить конструктивних правозастосовних 
положень, що стосуються діяльності саме цього органу місцевого 
самоврядування [250]. Деякі органи місцевого самоврядування ще не мають 
таких положень та потребують  допомоги у їх створенні. 

Таким чином ми пропонуємо секретаріату Уповноваженого з прав 
людини  [283] ініціювати конференції, круглі столи тренінги,  представників  
органів місцевого самоврядування з метою обміну  досвідом реалізації 
положень законодавства про захист персональних даних,   узгодження 
ключових позицій у цій сфері стосовно виконання функцій органів місцевого 
самоврядування та формулювання загальних рекомендацій щодо  складення 
та прийняття положення  про  роботу та захист персональних даних в органах 
місцевого самоврядування.  

Пропонуємо також доповнити Закон України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування»  положеннями, що визначають моральні засади 
використання персональних даних в органах місцевого самоврядування, а 
саме таким : «працівники органів місцевого самоврядування як і інші 
громадяни, мають право на приватне  життя  і повинні поважати приватне 
життя інших службовців,  зберігати з цих питань  конфіденційність  
інформації, якщо інше не встановлено законами України». Таке положення 
використовує чинне законодавство, що регулює діяльність державних 
службовців. На наш погляд це  стане підставою для прийняття етичних 
кодексів працівників конкретних органів місцевого самоврядування як  це, 
наприклад зроблено в Кіровській міській раді [69]. Також необхідно  
доповнити статтю 8 Закону України  «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» словами : «зобов’язані захищати персональні дані та 
дотримуватись законодавства про захист персональних даних». Нову 
редакцію проекту Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»  необхідно  доповнити  переліком інформації, що 
відноситься до персональних даних в роботі органів місцевого 
самоврядування  та визначити перелік осіб, що будуть відповідають за її 
захист.  

 

2.3 Особливості правового регулювання використання персональних 
даних суб’єктами владних повноважень в окремих сферах 
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З прискоренням тенденцій інформатизації суспільного життя громадян 
України та діяльності системи державних органів все більшої актуальності 
набуває забезпечення права громадян на невтручання в їх особисте і сімейне 
життя, передбачене  статтею 32 Конституції України [121]. Проте в процесі 
своєї життєдіяльності громадяни України як члени суспільства нашої країни 
повинні передавати державним органам частину персональної інформації про 
себе для забезпечення виконання їх прав державою. Обов’язковість передання 
персональних даних суб’єктам владних повноважень прописана у ст. 28 
«Модельного закону про інформатизацію, інформацію та захист інформації» 
держав-членів СНД. З свого боку органи владних повноважень відповідно до 
«Модельного закону про інформатизацію, інформацію та захист інформації» 
зобов’язані застосовувати заходи з їх захисту від розголошення. Такі заходи 
повинні застосовуватись з моменту отримання вказаних даних і до їх 
знищення чи знеособлення, чи до отримання згоди особи, якій ці відомості 
належать, на їх розголошення [169]. Забезпечення захищеності персональних 
даних є також однією з головних засад реалізації державою політики у сфері 
надання адміністративних послуг [239]. Загальні правила організації порядку 
використання та захисту персональних даних  в процесі роботи суб’єктів 
владних повноважень здійснюються відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» [265], оскільки діяльність суб’єктів владних 
повноважень не входить до переліку виключень сфери поширення дії цього 
закону, проте на практиці з’ясовуються деякі особливості застосування цих 
норм правоохоронними органами, не врегульовані чинним законодавством.   

Метою підрозділу  є з’ясування кола правоохоронних органів, правових 
підстав та основних напрямів  використання ними персональних даних, а 
також виявлення проблемних питань реалізації правил використання 
персональних даних правоохоронними органами в процесі своєї 
юрисдикційної діяльності.  Предметом розгляду у цьому підрозділі дисертації 
є теоретичні розробки щодо ознак правоохоронного органу та правові норми, 
що визначають коло та правовий статус правоохоронних органів, а також 
нормативно-правові акти, які регламентують порядок використання  
персональних даних в роботі цієї групи суб’єктів владних повноважень.  

З’ясуванню змісту поняття «правоохоронний орган», його ознакам та 
особливостям правоохоронної діяльності були приділені роботи таких 
науковців як: О.М. Бандурка, О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський 
В.Т. Маляренко та Н. С. Юзікова. Так, Бандурка О.М., зазначає, що під 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
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правоохоронними органами прийнято називати функціонуючі в державі та 
суспільстві установи та організації, основним завданням яких є забезпечення 
законності, боротьби із злочинністю та іншими правопорушеннями [339]. Такі 
науковці як О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський та 
В.Т. Маляренко під правоохоронним органом розуміють юрисдикційний 
орган, уповноважений державою виконувати в установленому законом 
порядку функції або завдання з охорони права, охорони правопорядку, 
розслідування або запобігання порушень права, відновлення порушеного 
права, захист національної (державної) безпеки, підтримання правопорядку, 
забезпечення стану законності [338]. Проаналізувавши положення про органи, 
зазначені в Указі Президента України «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» з врахуванням останніх змін від 24.12.2012 [271], в 
Постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 879) «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [272]. Згідно цих 
документів центральні органи виконавчої влади перебувають у постійному 
динамічному реформуванні, одні з них створюються, інші ліквідуються чи 
реорганізуються. На сучасному етапі розвитку системи центральних органів 
виконавчої влади функціонують такі міністерства як: Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури  

України, Міністерство культури та інформаційної політики України, 
Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та 
територій України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство у 
справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України, 
Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство 
молоді та спорту України.  

Центральні органи виконавчої влади складають: Адміністрація Державної 
прикордонної служби України; Адміністрація Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України; Державна авіаційна служба України; 
Державна архівна служба України; Офіс фінансового контролю; Державна 
казначейська служба України; Державна міграційна служба України; 
Державна митна служба України; Державна податкова служба України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/726/2012/paran9#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-2019-%D0%BF#n9
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Державна екологічна інспекція України; Державна регуляторна служба 
України; Державна служба геології та надр України; Державна служба 
експортного контролю України; Державна служба статистики України; 
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; 
Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна 
служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба 
України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 
Державна служба фінансового моніторингу України; Державна соціальна 
служба України; Державна служба якості освіти України; Державна служба 
морського та річкового транспорту України; Державна служба України з 
етнополітики та свободи совісті; Державна фіскальна служба України; 
Державне агентство автомобільних доріг України; Державне агентство водних 
ресурсів України; Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України; Державне агентство лісових ресурсів України; 
Державне агентство резерву України; Державне агентство рибного 
господарства України; Державне агентство України з управління зоною 
відчуження; Державне агентство України з питань кіно; Державне агентство; 
Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державне космічне 
агентство України; Державна інспекція ядерного регулювання України; 
Державне бюро розслідувань; Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України; Антимонопольний комітет України; Національне 
агентство з питань запобігання корупції; Національне агентство України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів; Національне агентство з питань державної 
служби України; Національна комісія зі стандартів державної мови;  
Національна поліція України; Національна служба здоров’я України; 
Український інститут національної пам’яті; Фонд державного майна України; 
Пенсійний фонд України; Державне агентство України з питань мистецтв; 
Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство 
розвитку туризму України; Державна інспекція культурної спадщини України; 
Державна служба охорони культурної спадщини України; Агентство з 
управління державним боргом України; Державна інспекція містобудування 
України [272]. Кожне міністерство, агентство, служба мають свої положення 
та інструкції, що включають фрагментарні положення, які визначають 
механізм використання персональних даних в процесі їх функціонування. 
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Орієнтуючись на теоретичні напрацювання зазначених вище науковців 
приходимо до висновку, що, на даний час правоохоронними органами можна 
вважати абсолютну більшість органів виконавчої влади. Визначити саме 
правоохоронні органи з великого різноманіття державних органів допомагає 
також врахування ознак таких органів, що запропоновані Н.С. Юзіковою : 
владний характер захисту суспільних відносин компетентними органами; 
визначеність діяльності у регламентованих законом процедурних межах і 
формах; можливість застосування заходів державного примусу; здійснення 
правоохоронної діяльності спеціально уповноваженими державою органами, які 
комплектуються кваліфікованими фахівцями, переважно юристами [387]. 

Наукові визначення та узагальнення конкретизуються законодавцем.  
Законом України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» правоохоронними органами визначено − органи  
прокуратури,  внутрішніх справ,  служби  безпеки, Військової служби 
правопорядку в Збройних Силах  України,  митні  органи, органи охорони 
державного кордону, органи  державної  податкової  служби, органи і 
установи виконання покарань,   слідчі   ізолятори,   органи   державного  
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, 
які здійснюють  правозастосовні  або  правоохоронні  функції [242]. І як 
зазначає О.М. Бандурка, цей перелік не повний. На його думку, необхідно до 
правоохоронних органів віднести також органи та заклади юстиції 
(Міністерство юстиції, нотаріат, відділи реєстрації актів цивільного стану), 
Національний антикорупційний комітет, Раду національної безпеки і оборони, 
адвокатуру, а також державні органи та громадські організації, які в тій чи 
іншій мірі також виконують правоохоронні функції [339]. 

Конкретизувати перелік правоохоронних органів допоможе з’ясування 
змісту правоохоронних функцій, якими на думку В.Т. Маляренко, є : охорона 
державної безпеки, громадського порядку, майна фізичних і юридичних осіб;  
контроль за дотриманням нормативних актів в окремих сферах державного 
управління;  виявлення фактів вчинення злочинів і адміністративних 
правопорушень та інформування про них державних органів, уповноважених 
порушувати кримінальні справи, розслідування злочинів, а також винесення 
рішень про застосування заходів адміністративного стягнення; припинення 
злочинів і адміністративних правопорушень, затримання за наявності підстав 
осіб, що їх учинили; розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення, 
винесення рішення про застосування до осіб, винних у вчиненні їх, 
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адміністративного стягнення і виконання рішень про накладення 
адміністративних стягнень [153]. Основним кодифікованим актом, що 
визначає юрисдикційні повноваження державних органів притягати до 
адміністративної відповідальності правопорушників є КУпАП.  У зв’язку із 
широким спектром суспільних відносин, на які посягають адміністративні 
правопорушення, та їх невеликою суспільною шкодою, можна вважати 
повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення, 
визначені у ст.ст. 213 - 244-19 та 255 КУпАП [110] реалізацією державними 
органами правоохоронних функцій. 

Відповідно до КУпАП  розглядати справи про адміністративні 
правопорушення із урахуванням змін у системі органів державної влади [271]  

уповноважені 1) адміністративні комісії  при  виконавчих  комітетах 
сільських, селищних, міських рад (ст.. 218);   2) виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (ст. 219);  3) районні,  районні  у місті, міські чи 
міськрайонні суди, а у визначених КУпАП випадках місцевими 
адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими 
спеціалізованими судами та Верховним Судом України (ст. 221, 221-1); 4) 

органи внутрішніх справ (ст. 222); 5) органи Державної прикордонної служби 
України (ст. 222-1); 6) центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сферах міграції (імміграції  та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб (ст. 222-2) – відповідно до чинного законодавства це Державна 
міграційна служба України [209]; 7) центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про пожежну і техногенну безпеку (ст. 223); 8) органи 
залізничного транспорту ( ст. 224) – зараз цю функцію виконує Державний 
департамент пожежної безпеки,  що діє у складі Міністерства надзвичайних 
ситуацій України [214]; 9) органи морського і річкового транспорту (ст. 225), 

які представлені  Державною інспекцією України з безпеки на морському та 
річковому транспорті [202]; 11) центральний орган виконавчої влади з питань 
цивільної авіації (ст. 228) : за чинним законодавством це − Державна авіаційна 
служба України [207]; 12) органи автомобільного транспорту та  
електротранспорту (ст. 229), а саме Державна інспекція України з безпеки на 
наземному транспорті [208]; 13) центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує  державну політику у сфері охорони праці та Центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує  державну політику з питань нагляду та 
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контролю  за додержанням законодавства про працю (ст. 231, ст. 230-1), а 
саме Державна інспекція України з питань праці [203]; 14) органи державного 
фінансового контролю (ст. 234-1), що за чинним законодавством представляє 
Державна фінансова інспекція України [205]; 15) органи державної податкової 
служби України (ст. 234-2), а саме Державна податкова служба України [210]; 

16) Національний банк України [246] (ст. 234-3); 17) Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб (ст. 234-4) 18) військові комісаріати [200] (ст. 235); 19) 

Військова інспекція безпеки дорожнього руху  Військової служби 
правопорядку у Збройних  Силах України [215] (ст. 235-1); 20) органи 
державної санітарно-епідеміологічної  служби (ст. 236); 21) центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері ветеринарної 
медицини, ветеринарна міліція (ст. 238), центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері карантину рослин,  центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері захисту рослин (ст. 
238-4) (ст. 238-2), представлені на даний час  Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою України [201] ; 22) центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує  державну політику у сфері геологічного вивчення  та 
раціонального використання надр (ст. 239), що функціонує у вигляді 
Державної служби геології та надр України [204]; 22) органи рибоохорони (ст. 
240) представлені Державним агентством рибного господарства України;  та 
ще більше двадцяти центральних органів виконавчої влади в різних сферах, 
що визначені ст.ст. 241 − 244-19 КУпАП. Як правило ці ж державні органи у 
більшості випадків відповідно до ст. 255 КУпАП мають право складати 
протоколи про  адміністративні правопорушення відповідно до меж своєї 
компетенції [376]. 

Для виконання покладених на зазначені правоохоронні органи функцій 
відповідно до положень про їх правовий статус  вони мають право одержувати 
від  державних  органів  та  органів  місцевого самоврядування,   підприємств,   
установ,  організацій  усіх  форм власності,  інших юридичних осіб та їх  
посадових  осіб,  фізичних осіб − підприємців інформацію,  документи і 
матеріали,  необхідні для  виконання  покладених  на  них завдань, а також 
користуватися  відповідними  інформаційними  базами  даних державних 
органів,  державними,  в тому числі урядовими, системами зв'язку  і  
комунікацій,  мережами  спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. 
Що свідчить про провідну роль інформаційної складової в роботі цих органів. 
Значний масив інформації, що використовується ними в процесі роботи 
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носить конкретизований характер, обумовлений використанням персональних 
даних окремих фізичних осіб, що потрапляють до правоохоронних органів 
шляхом реалізації адміністративних правовідносин.   

В процесі своєї діяльності правоохоронні органи накопичують в межах 
своїх інформаційних систем та баз даних значні обсяги персональних даних: 
як роботодавці вони збирають, зберігають та використовують персональні 
дані своїх найманих працівників; як суб’єкти владних повноважень – 

персональні дані осіб, яким надають адміністративні послуги [239] та 
персональні дані про осіб, щодо яких складаються протоколи про вчинені 
адміністративні правопорушення, та притягнутих до адміністративної 
відповідальності.  

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про  працю України [107] 

громадянин при укладенні трудового договору, у тому числі із 
правоохоронними органами,  зобов'язаний подати  паспорт  або  інший  
документ,  що  посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених 
законодавством, − також  документ  про освіту, про стан здоров'я та інші 
документи, що містять значний масив персональних даних. У зв'язку з цим ці 
відомості про працівника, що містяться в паспорті, в  трудовій  книжці, 
документі про освіту, документі про стан здоров'я та інших документах,  які 
він  подав  при  укладенні трудового  договору,  обробляються  володільцем  
бази персональних даних на підставі статті 24  Кодексу  законів  про  працю  
України виключно  для  здійснення повноважень володільця бази 
персональних даних у сфері правовідносин,  які виникли в  нього  з 
працівником на підставі трудового договору (контракту). Міністерство 
юстиції України роз’яснює, що інформація  про  найманих  працівників  є 
базою персональних даних,  оскільки,  особові  справи,  трудові  книжки, копії   
паспортів,   документів   про   освіту   зберігаються   та обробляються 
роботодавцем [60], у тому числі правоохоронним органом.  

Особливим питанням є захист персональних даних працівників 
правоохоронних органів, взятих під захист. Так, відповідно до ст. 10 Закону 
України «Про державний захист працівників суду  і правоохоронних органів» 
за  рішенням  органів,  що  забезпечують  безпеку,  прийнятим відповідно до 
їх компетенції, може бути  накладено  тимчасову  або постійну заборону на 
видачу відомостей про місце проживання  осіб, взятих під захист, та інших 
відомостей  про  них  адресними  бюро, паспортними службами, підрозділами 
державтоінспекції,  довідковими службами  АТС  та  іншими   офіційними    
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інформаційно-довідковими службами. Відомості про заходи безпеки та осіб, 
взятих  під  захист,  є інформацією з обмеженим доступом [242]. Проте не 
тільки в цих випадках персональні дані є  інформацією з обмеженим доступом 

[376].  

Особливості використання персональних даних визначені Законом 
України «Про захист персональних даних» [265]. Аналізуючи перелік 
відомостей, що складають персональні дані нами з’ясовано, що у Законі 
України «Про захист персональних даних» чітко не вказано зміст відомостей, 
що складають персональні дані, проте Законом України «Про інформацію» до 
конфіденційної  інформації  про  фізичну особу віднесено  дані про  її  
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання,   стан здоров'я,  а  
також  адреса,  дата  і  місце народження [268]. Конституційний Суд України  
Рішенням від 30 жовтня 1997 року N 5-зп відніс до конфіденційної інформації 
про фізичну особу, ще й відомості про її майновий стан та інші персональні 
дані [308], а рішенням від 20 січня 2012 року N 2-рп/2012, даючи офіційне 
тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України пояснив, що 
до інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) 
входять відомості про національність, освіту, сімейний стан, релігійні 
переконання, стан здоров'я,  і т. д. [309]. Але законодавством  України  не  
встановлено  і  не може бути встановлено, роз’яснює Міністерство юстиції 
України, чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які  є персональними 
даними, задля можливості  застосування  положень Закону «Про захист 
персональних даних» до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці 
персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та  картотеках  
персональних  даних,   що   можуть   виникнути у майбутньому,  у  зв'язку  зі  
зміною в технологічній,  соціальній, економічній та інших сферах суспільного 
життя [60].  

Не тільки Законом України «Про захист персональних даних» та 
Типовим порядком обробки персональних даних, затверджений наказом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 08.01.2014 № 1/02-14 

[343], що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту 
персональних даних» від 3 липня 2013 року № 383-VII, змінив Типовий 

порядком обробки персональних даних у базах персональних даних, що був 
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3659/5 

закріплюється обов’язок працівників правоохоронних органів дотримуватись 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-12
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правил використання персональних даних, за якими можна ідентифікувати 
особу, і які мають характер конфіденційної інформаці, як їх володільців чи 
розпорядників. Обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави не розголошувати і не використовувати в інший спосіб 
конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх 
службових повноважень, крім випадків, встановлених законом визначаються 
також Законом України «Про правила етичної поведінки» [274], загальними 
правилами поведінки державного службовця [77] та етичними кодексами 
окремих відомств. Так, Кодекс професійної етики та поведінки працівників 
прокуратури 2012 року у ст. 11 зобов’язував працівників прокуратури  
забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала їм відома у зв’язку з 
виконанням своїх службових повноважень і особливу увагу приділяти 
питанням обмеження доступу до персональних даних громадян [108].Кодекс 
професійної етики та поведінки прокурорів 2017 року у ст. 4 конфіденційність 
відніс до одного з принципів роботи прокуратури, у ст. 12  «Прозорість 
службової діяльності. Конфіденційність» зазначено, що прокурор 
зобов'язаний не розголошувати і не використовувати в інший спосіб 
конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала йому 
відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних 
обов'язків, крім випадків, встановлених законом [109]. 

Посадові та службові особи правоохоронних органів при виконанні своїх 
службових обов’язків щодо притягнення правопорушників до 
адміністративної відповідальності  вже на етапі складення протоколу про 
правопорушення відповідно до ст. 255 фіксують у ньому значну кількість 
персональних даних правопорушника. Основний зміст протоколу про 
адміністративне правопорушення повинен містити: дату і місце його 
складення, посаду, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол; 
відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; 
місце, час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний 
акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення; прізвища,  
адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення особи, яка притягається 
до адміністративної відповідальності; інші відомості,  необхідні  для  
вирішення справи, відомості про завдану матеріальну шкоду [110]. Таким 
чином, якщо у протоколах використовується персональні дані то 
використання цих документів повинно здійснюватись із врахуванням вимог 
Закону України «Про захист персональних даних» та Типовим порядком 
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обробки персональних даних у базах персональних даних, і супроводжуватись 
відбиранням у правопорушника письмової згоди на використання його 
персональних даних, що є проявом добровільного  волевиявлення фізичної 
особи щодо надання дозволу на обробку її  персональних  даних  відповідно  
до сформульованої мети їх обробки. Відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» обробка даних про фізичну особу без її згоди не 
допускається, крім випадків,  визначених цим Законом «Про захист 
персональних даних», і лише в інтересах національної  безпеки,  економічного  
добробуту та прав людини. В цьому випадку, роз’яснює Міністерство юстиції 
України,  під  Законами  розуміються  всі  інші  Закони,  які надають право на 
обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних 
[60]. Чи можна вважати положення ст. 255 КУпАП, правовою нормою, що 
надає право на обробку персональних даних із чітким переліком цих даних 
правопорушника. На наш погляд, обсяг персональних даних правопорушника 
буде залежати від виду вчиненого порушення, об’єкту та форм посягання на 
нього, що не можливо прописати в одній правовій нормі, а буде визначатись у 
кожному випадку окремо. Також у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про захист 
персональних даних» визначені особливі вимоги до обробки персональних 
даних. До них належить заборона обробка персональних даних про расове або 
етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, 
членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у 
скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, 
що стосуються здоров'я чи статевого життя. Положення ч. 1  цієї статті не 
застосовується, якщо обробка персональних даних стосується обвинувачень у 
вчиненні злочинів, вироків суду, здійснення державним органом повноважень, 
визначених законом, щодо виконання завдань оперативно-розшукової чи 
контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом − вказано у п. 7 ст. 7 

Закону України «Про захист персональних даних». Проте у зазначеній нормі 
не згадується можливість використання персональних даних особи, що 
вчинила адміністративне правопорушення, без її згоди. Тому можна зробити 
висновок, що згода правопорушника на опрацювання його персональних 
даних в процесі провадження у справі про адміністративне правопорушення є 
необхідною. В деяких випадках правопорушники відмовляються підписувати 
навіть протоколи про адміністративні правопорушення, тому існує велика 
вірогідність відмови надання письмової згоду на використання персональних 
даних цією особою. На наш погляд, п. 7 ст. 7 Закону України «Про захист 
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персональних даних» повинен бути доповнений положенням, що дозволяло б 
правоохоронним органам використовувати персональні дані правопорушника 
без його письмової згоди при складенні протоколів про адміністративні 
правопорушення та в процесі відповідного провадження [376].  

Сучасна система органів державного управління в Україні переживає 
черговий етап перебудови, одним з вагомих результатів якого стало 
розєднання  податкової та митної служб, що відбулося після їх об’єднання у 
рамках одного міністерства – Міністерства доходів та зборів (Міндоходів). 
Одним з головних завдань цього міністерства було  забезпечення формування 
та реалізація єдиної державної податкової і митної політики в частині 
адміністрування податків і зборів, митних платежів, боротьбі з 
правопорушеннями в цих сферах [213]. Проте динаміка реформування цієї 
галузі вражає. Вже 21 травня 2014 року було утворено Державну фіскальну 
службу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укрїани «Про 
утворення Державної фіскальної служби» від 21 травня 2014 р. № 160  
та прийнято положення про неї [246]. Державна фіскальна служба мала 
широкі можливості у сфері збирання, зберігання та використання 
персональних даних, про що свідчить її права [246]. Це підтверджує 

формування масштабного як за територією охоплення так і за видами, 
обсягами масиву персональних даних у фіскальній службі.  

Процес модернізації сфери управління продовжувався, і вже 18 грудня 
2018 року Кабінет Міністрів реорганізував ержавну фіскальну службу 
шляхом поділу на Державну податкову службу України та Державну митну 
службу України [284]. Проте, питання передання та використання утворених 
у фіскальній службі баз персональних даних та інформаційних масивів, що їх 
містять не було врегульовано. Положення про Державну податкову службу 
України та Державну митну службу України, затверджені 6.03.2019 року 
Постановою Кабінету Мінітсрів Уркїани № 227 містять ще більше розширене 
коло повноважень по збору, накопиченню та використанню персональних 
даних цими службами [261]. Проте, і на сучасному етапі правового 
регулювання діяльності Державної податкової служби України та Державної 
митної служби України недостатньо приділяється уваги представниками 
влади врегулюванню питань захисту персональних даних в цих органах.  

Спектр інформаційних відносин при реалізації митної справи є значним, 
оскільки пов'язаний із регулюванням процесів переміщення товарів через 
митний кордон України, їх митним контролем та митним  оформленням, 
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застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, справлянням митних платежів, ведення 
митної статистики, обміном митною інформацією, веденням Української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійсненням 
державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну 
територію України, запобіганням та протидією контрабанді, боротьби з 
порушеннями митних правил, організації і забезпечення діяльності митних 
органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері 
державної митної справи [164]. При виконанні системою митних органів 
покладених на обов’язків виникає велике поле інформації про осіб, події, 
предмети тощо, відомості про які часто є інформацією з обмеженим доступом. 
Наприклад, особи, що переміщають речі через митний кордон повинні 
передавати митниці відомості, що складають комерційну чи банківську 
таємницю, що містять економічні відомості, які характеризують предмет що 
експортується чи імпортується, для його оцінки при сплаті митних зборів. При 
перетині митного кордону фізичними особами до митних органів у 
розпорядження потрапляють їх персональні дані, що дублюються у значній 
кількості інформаційних систем та стають  доступними для великої кількості 
працівників митниць й інших партнерських до них служб. 

Для здійснення своїх повноважень Державній митній службі України 
законом надано право на обробку персональних даних фізичних осіб, яка 
відбувається в процесі опрацювання митних декларацій. Відповідно до частин 
п’ятої-сьомої та пункту 2 частини восьмої статті 257 Митного кодексу 
України формат митних декларацій, що подаються як електронні документи, 
базується на міжнародних стандартах електронного обміну даними; умови та 
порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення 
митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним Кодексом. 
Положення про митні декларації та форми цих декларацій затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та 
інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, – центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері фінансів. Форма митної декларації на бланку єдиного адміністративного 
документа МД-2 затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
21.05.2012 № 450 [253]. Порядок заповнення митних декларацій на бланку 
єдиного адміністративного документа затверджений наказом Міністерства 
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фінансів України від 30.05.2012 № 651. Відповідно до цих документів перелік 
відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується 
лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних 
платежів, формування митної статистики, а також для забезпечення 
додержання вимог Кодексу та інших законодавчих актів. Митне оформлення 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється 
митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно 
від митних формальностей, установлених Кодексом для митних режимів, та 
заявленої мети переміщення вноситься значне коло відомостей [377]. 

Митним кодексом, статтею 11 передбачено, що інформація, що 
стосується державної митної справи, отримана митними органами, може 
використовуватися ними виключно для митних цілей і не може 
розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку 
інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим 
органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими 
законами України. Також ця норма зазначає, що інформація щодо 
підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що 
збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до 
інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, 
передбачених для інформації з обмеженим доступом [164]. Також працівники 
митної служби зобов’язані зберігати державну, служову [254] та комерційну 
таємницю [217]. Щодо осіб, що порушують ці правила проводяться службові 
розслідування відповідно до Інструкції  про порядок організації та проведення  

службового розслідування і службової перевірки  в митній службі України, 
затвердженої  Наказом Державної митної  служби України  13.08.2010  N 918. 

До підстав проведення яких, пропонуємо віднести і порушення правил 
використання персональних даних [377]. 

Таким чином працівниками митниць повинні дотримуватись основних 
правил використання персональних даних осіб, передають ці відомості в 
процесі реалізації митницею своїх повноважень, визначених також у 
Типовому порядку обробки персональних даних у базах персональних даних 

[343]. Відповідно до зазначених документів, на наш погляд необхідно 

розробити та прийняти положення про обробку персональних даних в Митних 

органах України по аналогії із Порядком складання та подання запитів на 
отримання публічної інформації, розпорядником якої є  Державна митна 
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служба України [225]. У запропонованому нормативному акті необхідно 
врахувати основні положення, що  стосуються захисту зафіксованої також 
відео- та фото- персоніфікованої інформації, відповідно до Положення про 
інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної митної 
служби України [260]. Особливої уваги потребуватиме у майбутньому 
розробки правил використання персональних даних в Єдиній автоматизованій 
інформаційній системі Держмитслужби, яка почала створюватися ще у 1992 
p., коли служба існувала як Державний митний комітет України (до 29 
листопада 1996 р.) [195] та в перспективі в системі «Електронна митниця».  

Запровадження електронної митниці полегшить обмін митною 
інформацією між Україною та іноземними державами. Тому перспективним 
напрямом удосконалення законодавства про захист персональних даних в 
митній справі є розробка та внесення відомостей про збереження 
персональних даних у  міжнародних документах про взаємодію у митних 
справах, як це зроблено, наприклад в Угоді між Урядом України та Урядом 
Королівства Норвегія про взаємодопомогу в митних справах : затверджено 
Постановою КМ N 209 від 14.02.2007. Положення цього документу 
визначають такі  правила використання персональних даних в цілях митної 
справи: 1)  отримані персональні дані повинні використовуватися лише з 
метою  і  згідно  з  умовами,  визначеними  запитуваним   органом; 2) 
запитуваний   орган   може  встановити  додаткові  обмеження  щодо 
використання персональних  даних,  якщо  заплановане  використання 
загрожуватиме  захистові  персональних  даних зареєстрованих осіб, або в  
будь-який  інший  спосіб  може  призвести  до  конфлікту  з національним   
законодавством,   що   діє   на  території  держави Договірної Сторони, в якій 
отримано запит; 3) на запит митного  органу,  який  надав  персональні  дані, 
митний  орган,  що  їх  отримав,  має  подати пояснення і звіт про 
використання цих персональних даних; 4) персональні дані можуть 
передаватися лише тим  підрозділам митних   органів,   які   відповідають   за   
додержання   митного законодавства; 5) така інформація передається іншим 
органам лише  за умови попередньої письмової згоди митного органу, що її 
надав; 6) митній   орган,   що   надає   персональні  дані,  повинен забезпечити 
дійсність і точність інформації,  що передається; 7) неправильні або  неповні  
дані,  або  такі,  що  не  мають значення для справи,  можуть  бути  виправлені  
або  знищені; 8) персональні  дані  знищуються,  коли  минає  потреба в 
їхньому використанні; 8) персональні   дані  повинні  реєструватися  у  
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відповідних журналах  та  надійно захищатися  від   оприлюднення,   
змінення, знищення, пошкодження та несанкціонованого доступу. Зазначені 
правила використання персональних даних, на наш погляд, повинні бути 
запроваджені також у національному законодавстві при взаємодії митних 
органів з іншими службами, що на наш погляд посилить ефективність системи 
захисту персональних даних в процесі їх використання суб’єктами владних 
повноважень. 

Правове регулювання використання персональних даних в митних 
органах недостатньо розвинене. На наш погляд, потребує доповнення 
нормативних актів, що регулюють діяльність митних органів, положеннями, 
що відображають основні вимоги чинного законодавства про захист 
персональних даних. Для врегулювання питання використання персональних 
даних працівників митних органів необхідно доповнити Порядок присвоєння 
спеціальних звань митної служби України та Положення про порядок і умови 

проходження служби в митних  органах України положеннями, які 
визначатимуть обов’язок працівників митниці забезпечувати захист 
персональних даних працівників у внутрішньо організаційних відносинах. 
Для виконання цього обов’язку працівниками митниці пропонуємо доповнити 
перелік підстав проведення службових розслідувань в митних органах 
порушенням правил використання персональних даних. 

Систематизуючу роль у дотриманні законодавства про захист 
персональних даних в митних органах зіграє розробка та прийняття 

положення про обробку персональних даних в Митних органах України. Цей 

документ повинен містити:  перелік відомостей, що складають персональні 
дані в митній справі; перелік документів, в яких ця інформація може 

міститись; перелік посадових осіб митної служби, що будуть забезпечувати 

захист персональних даних; підстави та порядок передання цих відомостей до 

різних відомств; зразки розписок про згоду передання персональних даних 

для використання в потребах митної служби та угоди про нерозголошення 

персональних даних працівниками митниць тощо. Особливої уваги 
потребуватиме у майбутньому розробка правил використання персональних 
даних в системі «Електронна митниця». 

Кожен громадянин України має право на охорону здоров'я, медичну 
допомогу та медичне страхування, зазначено в ст. 49 Конституції України 
[121]. Для реалізації зазначеного права медичним установам необхідно 
оперувати певним обсягом персоналізованої інформації про осіб, що 
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звертаються за медичною допомогою. У сучасних закладах охорони здоров’я, 
згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України, ведеться понад 400 
облікових форм, які супроводжують лікувально-діагностичний процес [190, c. 

180]. Всі інструкції щодо заповнення медичних форм первинної облікової 
документації вимагають ідентифікації пацієнта шляхом фіксації його 
прізвища, імені, по батькові, статі, дати і місця народження, групи крові, місця 
роботи, серії і номера документа, що ідентифікують особу тощо. Зазначені 
відомості чинним законодавством визначаються як персональні дані. До 
червня 2010 року конфіденційність зазначеної інформації забезпечувалась в 
режимі лікарської та медичної таємниць. Ухвалення та набуття чинності 
Закону України «Про захист персональних даних» вiд 01.06.2010 р. № 2297-V  

[265] відкрило нову сторінку правової регламентації зберігання та поширення 
персональних даних пацієнта.  

Мережа закладів охорони - це сукупність закладів охорони здоров'я,  що 
забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній 
території [187]. Галузь охорони здоров’я України складається із 24200 
закладів та установ Міністерства охорони здоров’я, а також 198 відомчих 
лікарняних закладів та 3475 закладів недержавних форм власності [190, c. 

178]. У цих закладах працюють десятки тисяч медичних працівників, які 
щодня використовують у своїй професійній діяльності персональні дані 
пацієнтів.  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» 
забороняється обробка персональних даних, що стосуються здоров'я. 

Водночас ця заборона не застосовується, якщо обробка персональних даних 
проводиться в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для 
забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг за умови, 
що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу 
охорони здоров’я, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення захисту 

персональних даних та на якого поширюється законодавство про лікарську 
таємницю [265]. Сформулювавши таку норму вітчизняний законодавець 
встановив подвійний механізм захисту медичної інформації про стан здоров’я 
пацієнта: в режимі лікарської (медичної) таємниці та в режимі персональних 
даних.  

Відповідно до чинного законодавства не можливо чітко визначити 
перелік відомостей, що складають зміст персональних даних. Конституційною 
основою інститутів персональних даних, лікарської та медичної таємниць є ст. 
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32 Основного Закону України, яка містить заборону втручатись в особисте і 
сімейне життя, а також передбачає, що збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини [121]. У ст. 286 Цивільного кодексу 
України [354] та ст. 39–1 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
закріплено право пацієнта на таємницю про стан свого здоров’я, а також про 
факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при 
його медичному обстеженні. Одним з важливих принципів роботи системи 
медичного забезпечення, зазначають Сенюта І. та Шатковська І.В. є 
дотримання лікарської таємниці, на що вказує ще клятва Гіппократа: «Щоб 
при лікуванні – а також і без лікування – я не побачив чи не почув стосовно 
людського життя з того, що не слід будь-коли розголошувати, я промовчу про 
те, вважаючи подібні речі таємницею» [318; 365, c. 10].  

Норма ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
визначає зміст лікарської таємниці [187]. Законодавством у абз. 2 ст. 40 та ст. 
78 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Клятвою лікаря, 

затвердженою Указом Президента України від 15 червня 1992 року N 349, а 
також іншими Указами Президента України [256] закріплено обов’язки 
медичних та  фармацевтичних працівників зберігати лікарську таємницю.  

Особливої актуальності набуває забезпечення конфіденційності 
персональних даних пацієнтів при запровадженні у закладах охорони здоров’я 
передових інформаційних технологій, електронних медичних карток, 
відповідних електронних баз даних, та медичних комп’ютерних мереж. 
Автори навчального посібника «Охорона здоров’я в Україні» стверджують, 
що сьогодні на базі сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій 
відбудеться трансформація усієї медичної галузі. Ці перебудови, на їх погляд, 
сприяють підвищенню ролі інформаційного ресурсу під час впровадження 
телекомунікаційних технологій як в управлінні системою охорони здоров’я, 
так і в лікувально-діагностичний процес [190, c. 182]. 

Електронізація всієї країни, у тому числі медичної сфери підвищує рівень 
загрози незаконного розголошення персональних даних громадян та 
відомостей про їх хвороби. Про що  свідчать факти журналістських 
розслідувань стосовно нелегальної торгівлі різноманітними базами даних [48]. 

Ці факти лякають осіб, інфікованих ВІЛ, хворих на гепатит С, різні психічні 
захворювання що про їх стан дізнаються знайомі та незнайомі люди, котрі 

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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можуть розірвати з ними соціальні зв’язки чи у власних меркантильних цілях 
намагатимуться використовувати цю інформацію для шантажу подібних 
пацієнтів.  Водночас як свідчать результати інших журналістських 
розслідувань, персональні дані, що містяться на паперових носіях – картках 
пацієнтів на даний час в Україні можна отримати також без проблем [368]. 

Таким чином сучасний стан захисту персональних даних  у вітчизняних  
закладах охорони здоров’я не залежно від фіксації цих відомостей на 
паперових чи електронних носіях досі знаходиться не на високому рівні, 
оскільки законодавство змінюється швидко, а корегування відношення 
медичних працівників до персональних даних пацієнтів як до  конфіденційної 
інформації потребує значно більшого часу.  Що ускладнюється на думку 
фахівців складністю дотримання форми згоди суб’єкта персональних даних, 
необхідність надання великої кількості повідомлень, необхідність отримання 
згоди на обробку будь-яких персональних даних та інші. Як зазначає Рогова 
О.Г., виписана у Законі достатньо гармонійна формула пріоритету згоди 
суб’єкта персональних даних – пацієнта, на обробку персональних даних на 
практиці зустрінеться з цілком правомірними вимогами службових та 
посадових осіб органів охорони здоров’я спростити процедури одержання 
згоди пацієнтів, розробити гнучкі та ефективні організаційно-правові 
механізми, які б дозволили, з одного боку – захистити права пацієнтів (як 
дорослих, так і дітей), а з іншого – не створювали умов для гальмування чи 
навіть блокування всієї діяльності медичних закладів [311]. Питання також 
викликає необхідність та порядок отримання письмової згоди на обробку 
персональних даних медичними працівниками при перенесенні відомостей 
вже  з існуючих паперових носіїв до електронного реєстру пацієнтів. 

Аналіз правового регулювання та практики захисту персональних даних 
у вітчизняних закладах охорони здоров’я як в режимі лікарської чи медичної 
таємниці, так і в режимі персональних даних свідчить про необхідність 
проведення ряду удосконалень адміністративно-правового режиму 
забезпечення цих інститутів [380]. 

Потребує запровадження законодавцем організаційно-правових процедур 
фіксації фактів взяття на себе обов’язку медичним працівником не 
розголошувати лікарську таємницю, передання іншим медичним чи не 
медичним працівникам такої інформації, а також запровадження 
адміністративної відповідальності за розголошення лікарської чи медичної 
таємниці, якої на даний час КУпАП не передбачає. Вбачаємо нагальну 
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потребу в запровадженні адміністративної відповідальності про  

розголошення лікарської таємниці, тому що за чинним законодавством ця 

інформація є таємною, тобто має вищий ступінь захисту ніж конфіденційні 
персональні дані. Цьому сприятиме законодавче відокремлення режимів 

лікарської та медичної таємниць від режиму персональних даних за змістом та 

організаційними заходами [380].  

Необхідно запровадити підписку медичних працівників про 

нерозголошення персональних даних пацієнтів як при роботі з паперовими так 

і електронними їх носіями, а також встановити терміни чинності таких 

підписок та дозволів пацієнтів на опрацювання їх персональних даних. 
Потребує  також нормативного закріплення обов’язок медичних працівників 

отримувати письмову згоду пацієнтів на обробку їх персональних даних, що 

вже знаходяться у користуванні закладів охорони здоров’я на паперових 

носіях.  
 

2.4 Іноземний досвід правового регулювання використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень  
 

На початку сімдесятих років у різних країнах почали прийматися 
законодавчі акти з метою захисту приватності. По всьому світі існує 
загальний рух у напрямку прийняття всеохоплюючого закону, яким 
встановлювалися б рамки для захисту персональних даних. Необхідність 
таких правових норм, зазначено у пояснювальній записці до Конвенція про 
захист осіб у зв'язку з  автоматизованою обробкою персональних даних,  
пояснюється зростанням використання комп'ютерної техніки для цілей 
управління.  

У порівнянні з обробкою документації вручну автоматизовані бази 
даних мають незрівнянно більшу накопичувальну здатність і створюють 
можливості для значно ширшого набору операцій, які здійснюються з 
великою швидкістю. У найближчі роки передбачається подальше зростання 
автоматичної обробки даних в сфері управління як наслідок зниження витрат 
по обробці інформації, доступності обробних пристроїв і створення нового 
телекомунікаційного обладнання для передачі інформації. «Інформаційна 
влада» зобов'язує користувачів даних як в приватному, так і в публічному 
секторах до відповідної соціальної відповідальності [232].  
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У сучасному суспільстві багато рішень, що зачіпають особистість, 
приймаються на основі інформації, що накопичується в комп'ютеризованих 
базах даних: платіжних відомостях, документах по соціальному забезпеченню, 
історіях хвороби і т.п. Важливо, щоб ті, хто відповідає за такі бази даних, 
змогли б забезпечити положення, при якому незаперечні досягнення, яких 
можна домогтися за допомогою автоматичного оброблення даних, не привели 
б у той же час до ослаблення позиції тих осіб, відомості про яких 
накопичуються. Це зобов'язує їх дотримуватися вимог, що стосуються якісних 
характеристик ввіреній їм інформації, утримуватися від накопичення 
інформації, яка не є необхідною для поставленої мети, приймати заходи проти 
несанкціонованого розкрита або зловживання інформацією та охороняти дані, 
обладнання та програмне забезпечення від фізичного пошкодження [232]. 
Цими словами визначені основні засади забезпечення конфіденційності 
персональних даних в процесі виконання своїх задач суб’єктами владних 
повноважень всіх країн, що ратифікували Конвенцію. 

Нині міжнародне законодавство включає приблизно 
20 загальноєвропейських конвенцій, директив та рекомендацій із питань 
захисту персональних даних. 6 липня 2010 р. Україна ратифікувала базові 
європейські стандарти у сфері захисту персональних даних, зокрема 
Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних, а також додатковий протокол до неї стосовно 
органів нагляду та транскордонних потоків даних, таким чином беручи 
на себе зобов’язання імплементувати їх положення в українське 
законодавство. 

Сучасне вітчизняне законодавство, що регулює використання 
конфіденційної  інформації, з кожним роком розширює та деталізує  правила 
використання персональних даних в окремих сферах суспільного життя. 
Виникнення нових прецедентів використання цих відомостей при 
практичному застосуванні норм Закону України «Про захист персональних 
даних» потребує виявлення нових  шляхів врегулювання спірних питань та 
оптимізації механізмів захисту персональних даних [265]. Одним з шляхів 
отримання варіантів схем забезпечення конфіденційності персональних даних 
в процесі їх експлуатації суб’єктами в різних суспільних відносинах є 
вивчення іноземного досвіду. 

Визначення права на інформацію та забезпечення доступу до неї вперше 
знайшло відображення у Загальній декларації ООН прав людини 1948 року 
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[75], де встановлено право кожної особи на свободу пошуку, одержання і 
поширення інформації та ідеї будь-яким чином, що не заподіює шкоди правам 
та законним інтересам інших учасників правовідносин, при цьому не 
обмежуючись встановленими державними кордонами (ст. 19). 

Деталізація права на пошук та одержання інформації відбулася вже у 
статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року 
[118]. Схожа конструкція використана у Міжнародному пакті про 
громадянські і політичні права 1966 року і, як зазначалося, міститься й у 
Конституції України.  

Ключові принципи у Європейському Союзі були покладені в основу 
правового захисту персональних даних Директивою 95/46/ЄС [63]. При цьому 
зміни, які передбачені новим Регламентом [394] про персональні дані, 
знаменують якісно нову філософію щодо їх охорони із відповідними 
жорсткими санкціями за порушення його вимог [395]. Так, документом 
передбачається навіть варіювання видів відповідальності – від штрафів у 
розмірі до 20 млн євро або 4% від щорічного світового обігу компанії 
(контролера або обробника) до кримінальної відповідальності (залежно від 
національного законодавства). Україна, яка поступово інтегрується до ЄС, 
вже має відповідні базові положення, спрямовані на створення якісної 
системи правового захисту персональних даних [52]. 

Рекомендація CM/Rec (2016)5 Комітету Міністрів державам – членам 
від 13 квітня 2016 року «Щодо Інтернет-свободи» [396] вказує на те, що 
Інтернет-свобода розуміється як реалізація і користування в Інтернеті правами 
людини і основоположними свободами, а також їх захист відповідно до 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.  

Регламент (Євросоюз) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних 
даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) – основний 
міжнародний  документ, який набирає чинності з 25 травня 2018 року [397]. 

Він спрямований на «гармонізацію захисту основних прав і свобод фізичних 
осіб щодо діяльності з переробки і на забезпечення вільного потоку 
персональних даних між державами-членами». 

Регламентом передбачаються відповідні повноваження для моніторингу 
та забезпечення дотримання правил захисту персональних даних та санкції за 
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їх порушення в державах-членах. Зокрема, документом зазначається, що 
обробка персональних даних є законною тільки в тому разі і в тій мірі, в якій 
виконується щонайменше одна з таких умов:  1) суб’єкт персональних даних 
дав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї чи кількох 
конкретних цілей; 2) обробка є необхідною для виконання договору, в якому 
суб’єкт даних є стороною або з метою вжиття заходів на прохання суб’єкта 
даних для укладення договору; 3) є необхідною для відповідності юридичним 
зобов’язанням, покладеним на контролера;  4) є необхідною для захисту 
важливих інтересів суб’єкта, його даних або іншої фізичної особи; 5) є 
необхідною для виконання поставленого завдання, що проводиться в 
інтересах суспільства або під час виконання службових обов’язків, 
покладених на контролерів; 6) є необхідною для цілей захисту законних 
інтересів, які переслідує контролер або третя сторона, за винятком випадків, 
коли такі інтереси перекриваються інтересами основоположних прав і свобод 
суб’єкта даних, який потребує захисту персональних даних, зокрема, коли 
суб’єктом даних є дитина. Передбачено також, що якщо обробка є необхідною 
для інших цілей, необхідно встановлювати сумісність мети такої обробки з 
цілями, для яких було зібрані персональні дані, а також передбачати наступну 
адміністративну відповідальність, яка визначатиметься компетентним 
органом [345].  

На підставі викладеного очевидно, що персональні дані обробляються 
на підставі згоди особи та на підставі положень відповідних законів і 
нормативних актів. Щоб відповідати закону, згода повинна володіти ознаками 
добровільності (відсутність примусу під час її надання), поінформованості 
(чітке розуміння про те, ким та з якою метою будуть оброблятися персональні 
дані) та зовнішньої форми (будь-яка неписьмова форма надання персональних 
даних, з якою погоджується особа, дані якої обробляються) [19]. Ключовий 
момент у цьому – саме те, наскільки захищена надана персональна інформація 
та наскільки ймовірна можливість припинення її обробки. 

З 25 травня 2018 року почав діяти у ЄС новий Закону про захист 
конфіденційних даних. GDPR (General Data Protection Regulation, або Загальне 
положення про захист даних) – новий закон Європейського Союзу про 
конфіденційність даних, який гармонізує закони про конфіденційність в 
усьому ЄС і оновлює директиву із захисту даних від 1995 року [63]. 

Гронь О.В. та Погореленко А.К. відмічають, що у ЄС норми Регламенту 
мають пряму дію та обов’язкові до застосування в усіх державах-членах 
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(порівняно с минулою практикою – коли країни-учасники ЄС могли певним 
чином обирати між ними та національними нормами, імплементованими під 
європейські) [52]. Так, новим документом, зокрема, передбачається: 
демонстрація (доведення) відповідності вимогам GDPR; підвищення рівня 
безпеки персональних даних; запровадження контролю за передачею 
персональних даних за межі Європейського економічного простору; 
обмеження можливості використання хмарних сховищ для розміщення 
персональних даних; загальне підвищення рівня приватності; вдосконалена 
процедура повідомлення про витік даних; зміцнення контролю у відносинах 
між контролерами та обробниками; обмеження можливості залучення 
субобробників [52]. 

Водночас, більшість національних законодавств інших країн містять дві 
групи нормативно-правових актів: які регламентують доступ до публічної 
інформації та ті, що захищають інформацію з обмеженим доступом. 

Закони про доступ до публічної інформації існують у більшості 
демократичних держав, і вони є реальним правовим механізмом здійснення 
одного з основних прав людини – права на доступ до публічної інформації, що 
є, своєю чергою, вимогою європейського законодавства та необхідною 
умовою інтеграції в Європейське співтовариство. 

Прикладом держав, у яких існують закони про доступ до публічної 
інформації, є: США (Закон про свободу доступу до інформації), 
Великобританія (Закон про свободу інформації), Латвія (Закон про свободу 
інформації), Естонія (Закон про свободу інформації), Словаччина (Закон про 
вільний доступ до інформації), Болгарія (Закон про доступ до публічної 
інформації), Словенія (Закон про доступ до публічної інформації), Угорщина 
(Закон про захист інформації) тощо [366]. 

Загалом упродовж останнього десятиріччя в усьому світі різні держави 
створили законодавство про свободу інформації, включаючи Великобританію, 
Нігерію, Мексику, Тринідад і Тобаго, Південну Африку, Південну Корею, 
Таїланд, Фіджі, Японію та більшість країн Східної і Центральної Європи. Ще 
раніше запровадили такі закони Швеція, США, Нідерланди, Фінляндія, 
Австралія та Канада. 

Проте, як і вітчизняне законодавство України [247], законодавство 
багатьох країн крім відкритої публічної інформації визначає й публічну 
інформацію з обмеженим доступом, яка включає в себе також отриману 
органами публічної влади приватну інформацію. 
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Дослідники Харківської правозахисної групи дослідивши моделі 
захисту приватності в різних країнах констатують факт існування декількох 
загальних моделей захисту приватності. У деяких країнах одночасно 
використовується кілька моделей. Модель регулювання, що застосовується у 
Європі, Австралії, Гонгконзі, Новій Зеландії, Центральній і Східній Європі та 
Канаді полягає в тому, що існує посадова особа (наприклад: Уповноважений, 
Омбудсмен, Реєстратор), яка забезпечує виконання положень детально 
розробленого закону про приватність. Ця посадова особа здійснює нагляд за 
дотриманням законності та проводить розслідування щодо виявлених 
порушень, а також відповідає за громадянську освіту та міжнародні стосунки 
щодо захисту даних та їх передачі. Такої моделі дотримуються більшість 
країн, де існують закони про захист даних. Цю модель також обрано Європою 
для створення нового режиму захисту даних. Однак коло повноважень таких 
органів дуже різниться, часто надходять повідомлення про серйозну нестачу 
засобів, що призводить до невиконання положень діючого законодавства [233, 

c. 18].  

Протягом багатьох років США та Європа по-різному підходять до 
захисту особистої інформації, як зазначає  М. Павлова [192]. 

Американський та європейський підходи до визначення публічної та 
приватної інформації відрізняються. Суперечки між Організацією 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Сполученими Штатами з 
цього приводу тривають, адже законодавство і практика США в сфері захисту 
персональних даних не відповідають принципам ОЕСР та стандартам 
Європейського Союзу. На думку представників Сполучених Штатів, держави-

учасниці Європейського Союзу не мають достатньої законодавчої бази, яка б 
надійно гарантувала свободу інформації. 

Щодо засобів правового регулювання двох зазначених типів інформації 
слід пам’ятати, що найбільш усталеною практикою в цій ділянці є практика 
застосування закону «Про свободу інформації» (Freedom of Information Act 

[366, с. 122]), норми якого вживаються стосовно інформації, що становить 
суспільний інтерес, а також закону «Про захист персональних даних», який 
регулює сферу правовідносин, пов’язаних із збором, зберіганням, обробкою та 
використанням інформації персонального характеру. 

Підґрунтям для розробки та прийняття національного законодавства 
про захист персональних даних стали такі міжнародні документи як 
Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації, 



   131 

прийнятий на двадцять шостому пленарному засіданні Міжпарламентської 
Асамблеї держав-учасниць СНД у 2005 р. [169] та ратифікована у 2010 році 
Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних [277]. Принципи, що містяться у Конвенції, уточнюються 
і розширюються в Директиві 95/46/ЕС Європейського парламенту і Ради від 
24.10.1995 р. «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 
вільне переміщення таких даних» [63] та Директиві 97/66/ЕС Європейського 
парламенту і Ради від 15.12.1997 р. «Стосовно обробки персональних даних і 
захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному 
секторі» [336], які поки що не ратифіковані Україною, проте можуть бути 
використані для удосконалення вітчизняного законодавства. У відповідності 
до зазначених документів більшість країн ЄС та СНД видала свої національні 
закони: щодо діяльності з персональними даними у медичній, статистичній, 
державній, журналістській, поліцейській та інших сферах.  

Закріплення на міжнародному рівні норм, що визначають необхідність 
правового захисту персональних відомостей, відображають сталу тенденцію в 
розвитку інформаційних відносин, що виникають в процесі функціонування 
суб’єктів владних повноважень, а саме збільшення обсягів використання 
персональних даних громадян. 

Підґрунтям для розробки та прийняття національного законодавства про 
захист персональних даних стали такі міжнародні документи як Модельний 
закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації, прийнятий на 
двадцять шостому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї 
держав-учасниць СНД у 2005 р. [169] та ратифікована у 2010 році Конвенція 
про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 
[277]. Принципи, що містяться у Конвенції, уточнюються і розширюються в 
Директиві 95/46/ЕС Європейського парламенту і Ради від 24.10.1995 р. «Про 
захист фізичних осіб при обробці персональних даних  і про вільне 
переміщення таких даних» [63] та Директиві 97/66/ЕС Європейського 
парламенту і Ради від 15.12.1997 р. «Стосовно обробки персональних даних і 
захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному 
секторі» [336], які поки що не ратифіковані Україною, проте можуть бути 
використані для удосконалення вітчизняного законодавства. У відповідності 
до зазначених документів більшість країн ЄС та СНД видала свої національні 
закони: щодо діяльності з персональними даними у медичній,  статистичній, 
державній, журналістській, поліцейській та інших сферах.  
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Закріплення на міжнародному рівні норм, що визначають необхідність 
правового захисту персональних відомостей, відображають сталу тенденцію в 
розвитку інформаційних відносин, що виникають в процесі функціонування 
суб’єктів владних повноважень, а саме  збільшення обсягів використання 
персональних даних громадян. 

У європейських країнах правовий захист персональних даних 
здійснюється на рівні двох законів, що взаємодоповнюються – закон Data 
Protection Act і закон Information Freedom Act (закон про свободу інформації). 
Такі типи законів, як правило, розробляються і приймаються одночасно. В 
окремих країнах принцип свободи доступу до інформації безпосередньо 
закладається в положеннях закону Data Protection Act. Закони про захист 
персональних даних різних країн, зазначає Тунік А.В, намагаються охопити 
усі послідовні етапи циклу, починаючи зі збору даних і закінчуючи їх 
знищенням, інформуванням, участю і контролем зі сторони індивідуума. 
Розбіжності в національних підходах, що спостерігаються в даний час у 
законах, законопроектах і законодавчих пропозиціях, стосуються таких 
аспектів, як масштаб дії законодавчого акта, акцентування в ньому різних 
елементів системи захисту, дотримання вищезазначених принципів, система 
контролю за виконанням законодавства [344]. Крім того, можна вказати на 
розбіжності в категоріях даних, що не підлягають розголошенню, в методах 
забезпечення відкритості та індивідуальної участі. Акцентовано, що 
механізми захисту даних, які відносяться до приватних осіб не можуть бути 
аналогічні тим, що необхідні для захисту даних ділових підприємств, 
асоціацій і груп, що мають статус юридичної особи. Водночас, дослід 
багатьох країн свідчить проте, що чітко розмежовувати персональні і не 
персональні дані досить складно. Тунік А.В. проаналізував правові засади 
захисту персональних даних в СНД, і прийшов до висновку, що у країнах 
СНД системою захисту персональних даних обрано закон типу Data Protection 
Act (Закон про захист даних), де обов’язково закріплюються: ознаки 
персональних даних; права суб’єкта даних у зв’язку з обробкою і 
використанням даних; правила доступу до чужих персональних даних, їх 
розкриття і передача; вилучення з правового регулювання даних в інтересах 
державної і суспільної безпеки, у зв’язку з розслідуванням злочинів; заходи 
правового регулювання збору, збереження, обробки, передачі і використання 
персональних даних; вимоги до організаційно-технічних заходів по 
забезпеченню безпеки при їх обробці, використанні, передачі та збереженні; 
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норми, що встановлюють відповідальність за порушення принципів захисту 
даних тощо. 

Тунік А.В. зазначає, що Модельний закон СНД «Про персональні дані» 
має ряд недоліків, зокрема: не визначено повноваження і діяльність 
Уповноваженого органу відповідно до національних законодавств країн-

учасниць СНД щодо захисту персональних даних; не закріплено загальні 
засади узгодження механізмів правового захисту персональних даних згідно з 
прийнятими нормативно-правовими актами країн СНД на державному рівні 
[344]. Проте на наш погляд цей закон має багато переваг: він чітко визначає 
принципи регулювання обробки персональних даних, права та обов’язки 
суб’єктів персональних даних та їх користувачів. Вважаємо за необхідне ці 
положення відобразити і у вітчизняному Законі України «Про захист 
персональних даних» (Додаток В). 

Така закономірність розвитку інформаційних відносин між суб’єктами 
владних повноважень та громадянами знаходить свою реалізацію і в інших 
країнах. Потреба ґрунтовного сприйняття та нормативного закріплення 
охорони особистої сфери життя громадян призвело до закріплення у 
Женевській Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства: 
глобальна задача в новому тисячолітті» положень які визначають такі важливі 
передумови розвитку інформаційного суспільства: інформаційну безпеку, 
захист даних і недоторканності приватного життя [73].  

За даними Харківської правозахисної групи майже всі країни світу 
визнають право на приватність безпосередньо у своїх конституціях, 
наприклад, основні  закони  Південної Африки та Угорщини містять у собі 
спеціальні норми щодо доступу та контролю за інформацією особистого 
характеру. У багатьох країнах, де приватність не визнано безпосередньо у 
конституції, наприклад, Сполучених Штатах, Ірландії та Індії, для реалізації 
цього права суди застосовують інші норми. Зокрема, міжнародні договори, де 
визнається право на приватність, такі як Міжнародний пакт про громадянські 
й політичні права [166] або Європейська Конвенція про права людини [117], 

що є частиною законодавства багатьох країн.  
Необхідно відзначити, що законодавство України, в законі «Про 

інформацію» визначає особисті дані схоже з законодавством Євросоюзу, 
проте з різницею в тому, що ставить обов'язковою умовою документованість 
або публічне оголошення особистих даних, що в Євросоюзі не є 
обов'язковим.   
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Говорячи про відмінність понять «персональних даних», відповідно до 
законодавства ЄС і європейських країн, зазначає Давиденко О., необхідно 

звернути увагу не на відмінності у формулюваннях поняття «персональних 
даних» у різних європейських країнах, а на поділ персональних даних на дві 
групи. Згідно з європейським законодавством персональні дані розділяються 
на «ідентифікуючі» і на «вразливі» дані про особу [53]. На цю особливість 
європейського законодавства звертає увагу і Йовдій Д., який відзначає, що 
згідно із законодавством більшості європейських держав персональні дані 
розділяються за критерієм «чутливості» на дані загального характеру. Для 
чутливих персональних даних передбачена більш висока ступінь захисту. Так, 
забороняється збирання, зберігання, використання та передача без згоди 
суб'єкта даних саме чутливих, а не всіх персональних даних [53]. У Законі 
України «Про захист персональних даних» така класифікація відсутня. У 
результаті цього, розповсюдження всіх без винятку персональних даних, у 
тому числі навіть прізвища, ім'я, по батькові особи, може здійснюватися 
тільки за попередньою згодою цієї особи. 

У Чеській Республіці охорону особистих даних регулює окремий закон 
101/2000 (Останні поправки були введені в дію 1.01.2010), а контроль за його 
дотриманням покладено на Комісію з охорони особистих даних, яка є 
самостійним органом з вузькою компетенцією (у більшості випадків функція 
полягає виключно у застосуванні санкцій), але проте активно взаємодіє з 
республіканської поліцією, БІС (Служба держбезпеки), що де-факто 
перетворює його в самостійне відомство (аналог Російського ФАПСИ). 
Особливо цікавий той факт, що закон 101/2000 вводить поняття «відчутних 
даних» — тобто даних про переконаннях, віросповіданні і т. п. конкретної 
особи і розмежовує ці два, схожі на перший погляд, поняття.  

Найконсервативніша в цьому відношенні Іспанія вимагає письмової 
згоди носія практично по всьому об'єму персональних даних. Однак не слід 
забувати, що відповідно до ст.13 Директиви 202/58/ЕС «використання системи 
автоматичного дозвону, електронної розсилки листів, з метою прямого 
маркетингу може здійснюватися тільки з попередньої згоди суб'єкта». 
Європейське законодавство, м'яко кажучи, є менш громіздким в питанні 
узгодження права використовувати персональні дані, робить висновок Йовдій 
Д. [53].  

Країни СНД також активно реалізують у своєму законодавстві 
європейські положення щодо захисту персональних даних. В Республіці 
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Казахстан (РК) також ведеться активна робота з підготовки закону про 
персональні дані. Проект Закону Республіки Казахстан «Про персональні 
дані» [79] був внесений на розгляд Мажилісу Парламенту РК Постановою 
Уряду РК від 29 березня 2012 № 372. Поняття «персональні дані» зазнало 
зміни в законопроекті 2012. До переліку окремих персональних даних додані 
національність, стать, місце проживання, абонентський номер засобу зв'язку. 
У ньому залишилися прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата і 
місце народження, індивідуальний ідентифікаційний номер, юридична адреса, 
номер документа, що засвідчує його особу, сімейне і соціальне положення, 
наявність рухомого та нерухомого майна, освіта, професія і біометричні 
персональні дані. Зараз цим проектом персональні дані визначаються як  
інформація (зафіксована на матеріальному носії) про фізичну особу, що 
дозволяє встановити його особистість. До персональних даних відноситься 
прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), дата і місце народження, 

індивідуальний ідентифікаційний номер, юридична адреса, номер документа, 
що засвідчує його особу, сімейне, соціальне становище, наявність рухомого та 
нерухомого майна, освіта, професія, доходи, спеціальні та біометричні 
персональні дані [79]. На думку казахських фахівців, прагнення гранично 
конкретизувати й уточнити перелік персональних даних можна сприймати 
неоднозначно, оскільки сучасні інформаційні системи постійно розвиваються, 
з'являються все нові можливості для поповнення їх різного роду 
інформаційними ресурсами, створюються все нові і нові бази різного роду 
даних. Більш логічним видається підхід, коли в поняття «персональні дані» 
включається будь-яка інформація, що відноситься до ідентифікованого чи 
такого, що ідентифікується суб'єкту персональних даних, обробка та 
використання якої обмежуються цілями, для яких вони збираються. 
Вичерпний перелік, вважають казахські юристи, не повинен встановлюватися 
законом, оскільки будь-яке обмеження змісту персональних даних виллється в 
обмеження прав суб'єкта персональних даних[79]. 

Міжнародному підходу не відповідає, наголошують казахські фахівці, 
видалення ще із законопроекту 2011 поняття «спеціальні категорії 
персональних даних», що включає персональні дані про расової, національної 
належності, наявності судимості, політичних поглядах, релігійних чи 
філософських переконаннях, членстві у професійній спілці, стан здоров'я, 
інтимного життя. За сформованою міжнародною практикою, вони відносяться 
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до категорії особливих персональних даних, яким надається особливий, 
посилений режим. 

Слід зазначити, що процес систематизації інформаційного 
законодавства України має відповідати умовам реалізації Угоди про 
Асоціацію, підписану між Україною та Європейським Союзом. Відповідно до 
зазначеної міжнародної угоди Україною має бути розроблено та 
впроваджуватись механізм належного рівня захисту обігу персональних даних 
відповідно до «найвищих європейських та міжнародних стандартів, зокрема 
відповідних документів Ради Європи». При цьому статтею 14 Угоди про 
Асоціацію, підписану між Україною та Європейським Союзом, 
підкреслюється, що до системи здійснення захисту у сфері обігу персональних 
даних може включатися «inter alia, обмін інформацією та експертами» [393]. 

Розглянутий досвід іноземних країн щодо правового регулювання 
використання персональних даних, у тому числі в адміністративних 
відносинах, свідчить про прогресивність українського законодавства про 
захист персональних даних, а також дозволяє виявити подальші напрями його 
удосконалення. Так, необхідно у Законі України «Про захист персональних 
даних» здійснити поділ персональних даних на спеціальну та загальну 
категорії персональних даних. До першої категорії необхідно віднести 
«особливі» відомості, що за європейською юридичною практикою 
кваліфікуються як «чутливі» чи «вразливі» персональні дані. До цієї категорії 
особливих персональних даних слід віднести дані про стан здоров'я — історія 
хвороби, діагнози; етнічну приналежність, ставлення до релігії, 
ідентифікаційні коди чи номери, відбитки пальців, записи голосу, фотографії, 
кредитні історії, дані про судимість тощо. До цих відомостей, що 
складатимуть особливі персональні дані необхідно застосовувати більш 
суттєві заходи захисту, ніж до загальних персональних даних, таких як 
прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, освіта, професія тощо.  
Загальні персональні дані передаються до всіх суб’єктів владних 
повноважень, що обумовлено необхідністю надання ними адміністративних 
послуг. Зниження рівня правового захисту загальних персональних даних у 
порівнянні із особливими персональними даними є організаційно 
виправданим економічно обґрунтованим заходом, що дозволить зменшити 
кількість документообігу, пов’язаного із забезпечення конфіденційності 
персональних даних та знизити рівень бюрократичного тиску на інформаційні 
відносини. Ефективність такої практики підтверджується наведеними 
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прикладами правового регулювання відносин з використання персональних 
даних різних країн, експертними висновками юристів практиків та науковців.  
  

Висновки до розділу 2 

 

1. 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 

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/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_1997_10_30/an/85/T178900.html#85
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/85/T178900.html#85
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повноважень, завдання, принципи, суб’єкти, об’єкти, засоби регулювання 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень та 
гарантії забезпечення законності у цій сфері. 

2. 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.  

3. 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. 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.  

4. 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).  
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РОЗДІЛ 3 ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У РОБОТІ СУБ’ЄКТІВ  ВЛАДНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ  ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

3.1 Контроль та нагляд за дотриманням законодавства про  захист 
персональних даних суб’єктами владних повноважень 

 

Сучасний стан захисту персональних даних в Україні швидко змінюється. 
Так, 1 січня 2014 року набули чинності зміни до чинного законодавства про 
захист персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту 
персональних даних». Відповідно до цих змін Постановою Кабінету Мінітсрів 
Уркаїни від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» було ліквідовано Державну службу України з 
захисту персональних даних [271]. На той час висловлювались думки, що 
повноваження Державної служби України з захисту персональних даних щодо 
реєстрації баз персональних даних та ведення відповідного Реєстру, на думку 
деяких юристів  можуть перейти до Державної реєстраційної служби, яка, на 
відміну від ДСЗПД, має досить розгалужену структуру по всій Україні [335]. 
Проте на даний час основним суб’єктом, що контролює процес дотримання 
є  Уповноважений ВРУ з прав людини. 

На початку становлення системи державного контролю та нагляду за 
дотриманням законодавства про захист персональних даних суб’єктом, що 
його здійснював була Державна служба України з питань захисту 
персональних даних. Наприклад у ході перевірок, що їх проводила Державна 
служба України з питань захисту персональних даних при виявлені 
порушення законодавства, служба виносила приписи про їх усунення у 
визначений термін відповідно до Порядку здійснення Державною службою 
України з питань захисту персональних даних державного контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних [224]. Так, згідно 
звіту про виконання протягом 2013 року ДСЗПД плану її роботи видала 
володільцям та (або) розпорядникам персональних даних 25 приписів щодо 
усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних 
(за результатами перевірок. 
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Порушенням при таких перевірках визнавалось свідоме ухилення від 
реєстрації бази даних, неповідомлення особи про збір її персональних даних 
до бази, про мету створення відповідної бази та права особи у цьому зв‘язку, у 
випадку неналежного захисту бази персональних даних, а також у випадку 
передачі без згоди особи її персональних даних третім особам. Лише у разі не 
виконання вимог припису, або у разі виявлення серйозних порушень 
Державна служба складала адміністративний протокол, форма якого була 
передбачена Порядком здійснення Державною службою України з питань 
захисту персональних даних державного контролю за додержанням 
законодавства про захист персональних даних та  який направлявся до суду. 
Основним суб’єктом, що мав право складати протоколи про ці 
правопорушення на цей період відповідно до ст 255 КУпАП були 
уповноважені на те посадові особи спеціально   уповноваженого  

центрального  органу  виконавчої влади з питань захисту персональних даних 

- ДСЗПД.  

Документи, що могли складатись при необхідності складались при 
проведенні перевірки: 1) акт про неможливість проведення перевірки через 

відсутність юридичної або фізичної особи за місцезнаходженням або за 

місцем її проживання; 2) акт перевірки додержання законодавства у сфері 
захисту персональних даних; 3) журналі обліку результатів перевірки 

додержання законодавства про захист персональних даних; 4) протокол про 
адміністративне правопорушення; 5) журналу обліку матеріалів про 

адміністративні правопорушення; 6)  акт огляду електронного документа 

Протягом 2018 року Уповноваженим розглянуто 11 159 повідомлень про 
порушення інформаційних прав; здійснено 100 моніторингових візитів, у тому 
числі 41 перевірку дотримання прав у сфері захисту персональних даних. В 
ході цих заходів щодо дотримання норм Закону України «Про захист 
персональних даних» протягом 2019 року Уповноваженим розглянуто 1 061 
повідомлень. Також складено та передано до суду 10 протоколів про 
адміністративне правопорушення за частиною четвертою статті 188-39 

КУпАП [384]. Наведні дані демонструють значне скорочення кількості фактів 
порушення законодавства про захист персональних даних, що фіксувала 
Державна служба з питань захисту персональних даних та Уповноважений 
ВРУ. На наш погляд така ситуація склалася не тільки через зміни у чинному 
законодавстві, а також через підвищення рівня гарантування захисту 
персональних даних при їх використанні суб’єктами владних повноважень.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n194
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n194
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n194
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n196
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n196
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n198
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n198
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n205
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n205
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12#n208
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Для того, щоб обґрунтовано виявити, проаналізувати та систематизувати 
гарантії дотримання законодавства про захист персональних даних необхідно, 
спираючись на результати попередніх наукових досліджень з’ясувати ознаки, 
поняття та види гарантій, правових гарантій [314]. Словники пояснюють 

дослівно зміст терміну  «гарантія» як  «забезпечення» [327, с.169],  «порука»  
[390], «запорука» [181], «умова, яка забезпечує що-небудь» 325, с.111, 
«умова, що забезпечує успіх чого-небудь» [32, с.173; 324; 328, с.328; 329], 

«явище, яке забезпечує досягнення визначеного результату» [373, с.20]; 
порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх 
чого-небудь [330]. Термін «гарантувати» означає  «брати  на себе 
відповідальність за що-небудь; давати обіцянку, поруку у виконанні чогось» 
[129, с.49, 180], а також «створювати умови для здійснення чого-небудь» 
[313]. Термін «забезпечувати» означає надавати, створювати матеріальні 
засоби; охороняти кого, що-небудь від небезпеки; гарантувати щось» 181, 

с.42, а також надавати, створювати матеріальні засоби, необхідні для 
діяльності та функціонування чого-небудь [129, с.75].  

Правові гарантії – явище достатньо досліджене науковцями, проте 
правові гарантії дотримання законодавства захисту персональних даних не 
були досліджені науковцями. Для формулювання цього поняття розглянемо 
наукові підходи до розуміння терміну правові гарантії.  

Першу групу науковців представляють прихильники універсального 
характеру правових гарантій, що відображається у  сформульованих ними 
поняттях [127, с.124, с.59]. Інша група науковців прагне конкретизувати 
ознаки правових гарантій, що дозволялиб їх ідентифікувати серед кола інших 
правових засобів регулювання суспільних відносин. Прихильники цього 
напряму пізнання правової природи гарантій прагнуто виокремити ключову 
характеристику, за допомогою якої намагаються розкрити їхній зміст і 
зовнішню форму вираження. У юридичній літературі найчастіше для 
формулювання визначення поняття «правові гарантії» використовують такі 
категорії як «засоби», «умови», «способи», «чинники», «фактори», 
«принципи», «норми», «діяльність» тощо. Такі науковці як В.О. Борденюк, Т. 
М. Заворотченко, А. В. Малько, В.А. Патюлин, В. Ф. Погорілко, 
А.М. Присяжненко, М. І. Сірий, Д. М. Чечот та інші визначають правові 
гарантії через поняття «засоби» [158, с.279], «забезпечення, реалізації, 
охорони та захисту прав людини та громадянина» [74, с.28; 120, с.204; 237];   

«засоби, що безпосередньо забезпечують правомірність поведінки суб’єктів 
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суспільних відносин» [175, с.44];  «економічні, політичні, ідеологічні та 
юридичні засоби..., які забезпечують постійне вдосконалення змісту 
суб’єктивних прав та інтересів, їх реальне здійснення, а за потреби–
ефективний захист» [360, с.45];  «сукупність передбачених і допустимих 
правом засобів, які забезпечують здійснення конституційних норм, що 
закріплюють основи правового статусу...» [24, с.286]; «засоби матеріально-

правового і процесуального характеру, призначені для реалізації та захисту 
закріплених у конституції і законодавстві суб’єктивних прав» [364, с.47] тощо. 
Засоби - це знаряддя, предмет, сукупність пристроїв для провадження якоїсь 
діяльності [181, с.96]; спеціальну дію, яка дає змогу здійснити що-небудь, 
досягти чогось [32, с.326].  Інша група науковців вважає юридичними 

гарантіми «способи» [391, с.617; 181, с.96]. Прихальники іншої концепції 
правові гарантії визначаються через поняття «умови». Представниками цієї 
групи є такі вчені як М. Бояринцева, Л. Д. Воеводин, О. Ф.  Динько, Т. М. 
Заворотченко, В. Князєв, А. М. Колодій, С. А. Комаров, A. C. Мордовец, А. 
Ю. Олійник, И. М. Погребной, Е.Є. Регушевський, О. Ф. Фрицький, О. В. 
Чернецька та інші [171, c.275; 293,с.28; 62, с.100; 113, с.270]. 

Інші науковці визначають гарантії як сукупність (систему) умов і засобів,  
що сприяють реалізації прав, свобод та обов’язків [25, с.56]; систему 
загальних умові спеціальних (юридичних) засобів,які забезпечують 
правомірну реалізацію прав і свобод [74, с.28; 119, с.80]; сукупність умові 
засобів,що дають змогу безперешкодно реалізовувати правові норми, 
користуватися суб’єктивними правами та виконувати юридичні обов’язки 
[114, с.293; 198, с.128; 357, с.41; 101, с.29]. 

Категорію «способи» також науковцями розглядається як спосіб 
визначення змісту гарантій [21, с.28; 157, с.55–60; 289, с.185; 321, с.3 17;  341, 

с.545].  Гарантіями прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, 
О.Ф.Скакун вважає «систему соціально-економічних, моральних, політичних, 
юридичних умов, засобів і способів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, 
охорону та надійний захист» [321, c.83, 203; 152, с. 41, 43; 158, с.275; 341, 

с.504; 340, с.275].  
Деякі вчені тісно повязують гарантії з правовими нормами, визначаючи 

їх при цьому як : спеціальну систему юридичних норм, принципів, умов, 
вимог і правових способів та засобів забезпечення, реалізації, охорони й 
захисту прав і свобод людини та громадянина з метою практичної їх реалізації 
[74, с.29]; систему норм, принципів, умов і вимог,що в сукупності 
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забезпечують дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян 47, 

с.128; 120, с.206; 285, с.179;  систему правових норм, організаційних засобів і 
способів, умов та вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист 
прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина» [74, с.33]. 

Для формулювання поняття правові гарантії дотримання законодавства 
про захист персональних даних необхідно визначити ключові ознаки 
юридичних гарантій, серед яких вчені виокремплюють: нормативність, 
системність, комплексність, постійність, юридичну надійність, реальність, 
урегульованість нормами права, забезпеченість силою державного примусу, 
динамічний характер,  стабільність, універсальність, системність [74, с. 16; 

340, с.278; 104]. 

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що правові гарантії дотримання 
законодавства про захист персональних даних можна визначити як систему 
загальних умов і спеціальних (юридичних) засобів, спрямованих на 
забезпечення належної, повної та ефективної реалізації положень норм Закону 
україни «Про захист персональних даних». На наш погляд, основними 
гарантіями у цій сфері є контроль, нагляд Уповноваженого ВРУ з прав 
людини за дотриманням законодавства про захист персональних даних та 
адмінітартивна відповідальність за його порушення. 

Вітвіцький С.С. зазначає, що у довідкових джерелах немає єдиного 
визначення терміна «контроль», словники визначають його по-різному: як 
правову форму діяльності або як функцію компетентних державних органів, 
як перевірку, право вимагати вимагати звіт, або звітність; стримувати і 
направляти відповідну дію; звіт, перевірка, спостереження з метою перевірки, 
контроль над звітністю тощо [39, c. 93]. Цей науковець звертає увагу, що 
поняття «контроль» і «нагляд» часто  в юридичному тлумаченні вживають як 
однорідні та ідентичні, взаємозамінні. Вітвіцький С.С. заперечує такий підхід. 
Він вважає, що терміни «контроль» і «нагляд» не є абсолютними синонімами, 
а пропонує у найзагальніших рисах розуміти термін «нагляд» як 
«спостереження», а термін «контроль» як «спостереження з метою перевірки» 
[39, c. 96]. 

Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних повязазна має свою історію становлення. Так, проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення системи захисту персональних даних» передбачав при 
переданні повноважень ДСЗПД до Уповноваженого Верховної Ради 
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України з прав людини знищення заяв про реєстрацію баз персональних 
даних, поданих до набрання чинності цим Законом, та ліквідацію Державного 
реєстру баз персональних даних з видаленням даних [37]. Проте у  Висновку 

Головного науково-експертного управління від 18.06.2013 необхідно 
передбачити передачу заяв про реєстрацію баз персональних даних, поданих у 
встановленому порядку до набрання чинності цим Законом, та Державного 
реєстру баз персональних даних Уповноваженому Верховної Ради України з 
прав людини. Адже Реєстр функціонує з 1 липня 2011 року, у ньому 
накопичено значний масив інформації про бази персональних даних, яка може 
бути використана під час реалізації частин першої – третьої статті 9 Закону 
«Про захист персональних даних» (у редакції Закону, що надійшов на підпис), 
згідно з якими: 1) володілець персональних даних повідомляє 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку 
персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 
суб'єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з дня початку 
такої обробки; 2) повідомлення про обробку персональних даних подається за 
формою та в порядку, визначеними Уповноваженим Верховної Ради України з 
прав людини; 3) володілець персональних даних зобов'язаний повідомляти 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про кожну зміну 

відомостей, що підлягають повідомленню, упродовж десяти робочих днів з 
дня настання такої зміни. 

Таким чином, враховуючи призначення перехідних положень закону, які 
мають забезпечувати поступовий, еволюційний перехід від одних правил до 
інших, цілком обґрунтованою вважаємо пропозицію виключити з розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону підпункт 3 пункту 3, яким 
передбачається знищення заяв про реєстрацію баз персональних даних, 
поданих до набрання чинності Законом, та ліквідація Державного реєстру баз 
персональних даних з видаленням даних, які в ньому містяться, а також 
передбачити у зазначеному розділі Закону припис про передачу заяв про 
реєстрацію баз персональних даних, поданих у встановленому порядку до 
набрання чинності цим Законом, та Державного реєстру баз персональних 
даних Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини [37]. 

Голова ДСЗПД зазначав про зміни, пов'язані з прийнятим Законом. Деякі 
юристи стверджують, що в сфері захисту персональних даних сталася 
революція, і обов'язок реєстрації баз персональних даних скасована. Такі 
кардинальні зміни пов'язані з прийнятим Законом № 383-VII, який вступить в 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=46647&pf35401=258862
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=46647&pf35401=258862
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силу з 1 січня 2014 року, і згідно з яким омбудсман визначається 
уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних. Проте, на думку 
колишнього Голови ДСЗПД, реєстрація не скасована, але названа по-іншому - 
«Повідомлення Уповноваженому Верховної Ради з прав людини про факт 
обробки  персональних даних». «При цьом завдання ускладнюється, тому что 
володільцям та Розпорядниками персональних даних та патенти віділіті ті 
персональні дані, Які відносять до категорії, что ставити Особливий ризики. І 
ця процедура не врегульована жодних чином, хоча передбача законом », - 

повідомив А.Мервінскій. Крім того, нові норми передбачають передачу всіх 
заяв і держреєстру баз омбудсману. «А щоб зареєструваті базу, нужно буде 
направіті повідомлення не  лише про обробку персональних даних, а й про 
відповідальну особу, яка забезпечує захист персональних даних», - 

роз'яснював голова ДСЗПД, тобто, замість одного реєстру, на його думку 
получалось – два [176].  

Ще одна важлива зміна оновленого закону: виключена норма про те, що 
держава гарантує захист персональних даних. «Чому цю норму виключили - 

треба запитувати у розробників змін. Цей проект на узгодження до Служби не 
надходив», - прокоментував А.Мервинский. Вінзазначив, що найважливішим 
моментом є те, що в ст.2 зникло тлумачення терміну «згода суб'єкта 
персональних». Це є небезпечним моментом, тому що в теперішній час 
незрозуміло, що саме вважати згодою суб'єкта, і це можна по-різному 
тлумачити залежно від обставин».  

Щодо перевірок на сайтах (в частности, Гугл и ВКонтакте) 
А.Мервинский повідомив, що перевірялося багато сайтів, але вони 
проігнорували наше запрошення на відкриту дискусію. Перевірялось всього 
лише два критерії - відкритість і прозорість стосовно збору персональних 

даних. Штрафи ж можливі лише за невиконання 
законних вимог уповноваженого державного органу». Яким компаніям 
загрожують перевірки, буде вирішено на колегії [161].  

Втратив чинність Наказ Міністерства Юстиції «Про затвердження 
Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту 
персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про 
захист персональних даних» [262] 

Відповідно до Порядку здійснення Державною службою України з 
питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням 
законодавства про захист персональних даних, за нереєстрацію БПД законом 
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не було передбачено автоматичне настання відповідальності з 1 січня 2012 р. 
Порушення вимог закону «Про захист персональних даних» могли бути 
виявлені в ході перевірок Державною службою з питань захисту персональних 
даних, графік яких (планових та позапланових) оприлюднювався 
на офіційному сайті цього державного органу. Наприклад, План проведення 
перевірок володільців та (або) розпорядників баз персональних даних щодо 
дотримання ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних на 
ІV квартал 2011 року, ІV квартал 2012 року  та на III квартал 2013 року.    

Слід відмітити той факт, що план проведення перевірок володільців та 
(або) розпорядників баз персональних даних щодо дотримання ними вимог 
законодавства у сфері захисту персональних данихна ІV квартал 2011 ще не 
містив розділу: підстава перевірки, на відміну від такого плану на ІV квартал 

2012 року. З аналізу підстав проведення перевірки в останньому зазначеному 
плані з’ясовано, що у 90% випадків це є скарги, а у 10 % - ухилення від 
надання відповіді.  

У проекті наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 
Положення про порядок здійснення Державною службою України з питань 
захисту персональних даних державного контролю за додержанням 
законодавства про захист персональних даних» йшлося про те, що 
одну  юридичну особу перевірятимуть 1 раз на 5 років.  

До 1 січня 2014 року, Державна служба з питань захисту персональних 
даних могла проводити і позапланові перевірки, за умови отримання цим 
контролюючим органом обґрунтованої скарги щодо порушення права особи 
на збір або захист її персональних даних . У разі виявлення порушень 
Державна служба з питань захисту персональних даних спочатку виносила 
припис про їх усунення у визначений термін, у випадку невиконання якого 
складала протокол про адміністративні правопорушення й направляла його 
до суду. Слід звернути увагу на те, що штрафи за порушення у сфері захисту 
персональних даних могли бути призначені виключно за рішенням суду, і 
жоден інший орган, окрім Державної служби з питань захисту персональних 
даних (наприклад податкова служба), не мав права проводити контролюючі 
заходи у сфері захисту персональних даних.  

Порушенням могло бути визнано свідоме ухилення від реєстрації БПД, 
неповідомлення особи про збір її персональних даних до бази, про мету 
створення відповідної бази та права особи у цьому зв’язку, у випадку 
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неналежного захисту БПД, а також у випадку передачі без згоди особи її 
персональних даних третім особам.  

 Заступник голови Державної служби з питань захисту персональних 
даних Л. Олесюк повідомляла, що до 2014 року в Державній службі з питань 
захисту персональних даних працювала 51 особа, із яких 7 займались саме 
контролем. Таким чином, на думку Заступника голови Державної служби 
з питань захисту персональних даних Л. Олесюк,  проведення регулярних, 
ґрунтовних перевірок не лише в Києві, а й у регіонах із такою кількістю 
контролерів видавалося нереальним. Тільки за перший квартал 2013 року 
ДСЗПД було зареєструвано 10939 баз персональных данных та  внесено 
351 зміну відомостей до реестра баз персональных данных.  

Відповідно до звіту ДСЗПД за 2012 рік про виконану роботу, було 
визначені основні показники контролю та нагляду за законністю 
використання баз персональних даних: 1) надання інформації з Державного 
реєстру баз персональних даних, утому числі виписок з нього за запитом 
будьякої фізичної чи юридичної особи у відповідності із законодавством про 
захист персональних даних, про звернення громадян за доступом до публічної 
інформації. Наприклад у за 2012 рік було надано 35 витягів з державного 
реєстру баз персональних даних; 2) видача володільцям та (або) 
розпорядникам персональних даних приписів щодо усунення виявлених 
порушень законодавства про захист персональних даних (за результатами 
перевірок) протягом року видано 25 приписів щодо усунення виявлених 
порушень; 3) складання адміністративних протоколів про виявлені порушення 
законодавства у сфері захисту персональних даних (за результатами перевірок 
протягом року складено 5  адміністративних протоколів про виявлені 
порушення); 4) протягом року здійснено виїзних перевірок володільців 
(розпорядників) баз персональних даних на додержання вимог законодавства 
в сфері захисту персональних даних:  планових перевірок – 14 ( 2 с переходом 
на наступний квартал), позапланових – 15]. 

Таким чином, Враховуючи досвід функціонування системи захисту 
персональних даних в Україні, 3 липня 2013 року Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», який 
набув чинності 1 січня 2014 року. Цим Законом з метою забезпечення 
незалежності уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, як 
того вимагає Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з 
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автоматизованою обробкою персональних даних, повноваження щодо 
контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних 
покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Згідно із статтею 23 Закону України «Про захист персональних даних»  у 
сфері захисту персональних даних Уповноважений ВРУ з прав людини має 
значний переік повноважень [265]. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також має 
включати до своєї щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і 
свобод людини і громадянина в Україні звіт про стан додержання 
законодавства у сфері захисту персональних даних.  З метою забезпечення 
виконання Уповноваженим функцій контролю за виконанням законодавства в 
сфері захисту персональних даних в Секретаріаті Уповноваженого Верхової 
Ради України з прав людини створено Департамент у сфері захисту 
персональних даних та Управління з питань захисту персональних даних. 

Департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  є самостійним 
структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини  діяльність якого координує представник 
Уповноваженого, визначений Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини згідно із затвердженою посадовою інструкцією. 

Департамент очолює директор. До складу Департаменту входять такі 
структурні підрозділи: 1) відділ нормативно-правового забезпечення; 2) відділ 
розгляду звернень; 3) відділ перевірок; 4) відділ взаємодії із суб'єктами 
обробки персональних даних; 5) сектор упровадження міжнародних 
стандартів у сфері захисту персональних даних.  

Основними завданнями Департаменту є: забезпечення в межах 
повноважень розгляду повідомлень про обробку персональних даних, 
звернень з питань захисту персональних даних, надання рекомендацій щодо 
практичного застосування законодавства про захист персональних даних, а 
також роз’яснень прав і обов’язків відповідних суб’єктів; здійснення 
моніторингу стану дотримання прав людини і громадянина у сфері захисту 
персональних даних; забезпечення поновлення порушених прав людини і 
громадянина; забезпечення розробки та впровадження критеріїв і порядку 
оцінювання стану захищеності персональних даних при їх обробці, а також 
механізмів сертифікації захисту персональних даних з метою підтвердження 
відповідності вимогам чинного законодавства України та міжнародних 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/info/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/info/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/info/
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правових норм у сфері захисту персональних даних; забезпечення у межах 
повноважень просвітницької роботи у сфері захисту персональних даних тощо 
[345]. 

Уповноваженим ВРУ з прав людини здійснюється постійний моніторинг 
дотримання права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою 
персональних даних, результати якого висвітлюються у відповідних звітах. 

За результатами моніторингу Уповноваженим дотримання права на 
приватність встановлено такі основні порушення Закону України «Про захист 
персональних даних»: невиконання вимог статті 9 цього Закону щодо 
повідомлення про обробку персональних даних, яка становить особливий 
ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних; недодержання вимог 
частини третьої статті 10 щодо отримання від працівників зобов’язань не 
допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було 
довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи 
службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом; 
неповідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини 
другої статті 12 про володільця персональних даних, склад і зміст зібраних 
персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору 
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані; 
недотримання вимог частини другої статті 24 щодо визначення відповідальної 
особи, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при 
їх обробці та обов’язку володільця персональних даних повідомити 
Уповноваженого про створення структурного підрозділу або призначення 
відповідальної особи, що організовує роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці. Під час перевірок володільців і 
розпорядників персональних даних фіксувалося недотримання вимог 
Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом 
Уповноваженого від 08.01.2014 № 1/02–14, а саме: пункту 1.2. щодо 
визначення порядку обробки персональних даних; пункту 3.4. щодо 
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; розроблення 
плану дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, 
пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій; 
пункту 3.5 щодо ведення обліку працівників, які мають доступ до 
персональних даних суб’єктів; пункту 3.11 щодо обов’язку володільця 
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персональних даних вести облік операцій, пов’язаних з обробкою 
персональних даних суб’єкта та доступом до них [385]. 

Протягом 2018 року на виконання повноважень контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних було проведено 
такі заходи: розглянуто 806 повідомлень про порушення права на приватність; 
здійснено 41 перевірку щодо додержання законодавства про захист 
персональних даних, з яких 31 планова, 6 позапланових та 4 моніторингові 
візити; надано 488 роз’яснень законодавства про захист персональних даних; 
складено 14 протоколів про адміністративне правопорушення, з яких один 
протокол за частиною другою статті 188-39 КУпАП, 11 протоколів за 
частиною четвертою статті 188-39 КУпАП та 2 протоколи за статтею 188-40 

КУпАП; у межах інформаційно-просвітницької роботи проведено 10 
навчальних заходів (лекцій, семінарів і тренінгів) та надано більш як сто 
телефонних консультацій суб’єктам відносин, пов’язаних із обробкою 
персональних даних [385]. 

У рамках здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних здійснюється аналіз звернень, які надходять до 
Уповноваженого, моніторинг діяльності володільців і розпорядників 
персональних даних 1 , аналіз внутрішніх документів суб’єктів перевірок 
щодо організації процесів обробки та захисту персональних даних, 
дотримання/ виконання їх правил та умов на практиці, оцінюються фактичні 
умови обробки та захисту персональних даних і загальний рівень вжитих 
заходів, спрямованих на забезпечення надійного захисту персональних даних 
тощо. За результатами перевірок видано 45 приписів про усунення порушень 
вимог законодавства про захист персональних даних, виявлених під час 
перевірки. Звернення, які надходили до Уповноваженого протягом року, 
переважно стосувалися питань неправомірної обробки (збирання, реєстрації, 
накопичення, зберігання, зміни, використання, поширення, знеособлення, 
знищення) персональних даних, порушення права суб’єктів персональних 
даних на доступ до своїх персональних даних, а також надання роз’яснень 
щодо практичного застосування законодавства про захист персональних 
даних. За результатами моніторингу звернень громадян, статей і повідомлень, 
опублікованих у засобах масової інформації, оприлюднених в мережі 
Інтернет, а також у зв’язку з проведенням заходів масового характеру, що 
тривають протягом певного обмеженого часу та / або пов’язані з обробкою 
великих масивів інформації (вступна кампанія, призовна кампанія, підписання 
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медичних декларацій тощо), протягом року вживались відповідні заходи 
реагування з метою запобігання або ж припинення порушення права на 
приватність [385]. 

У 2019 році у зв’язку з продовженням реформи децентралізації в Україні 
та активним утворенням об’єднаних територіальних громад постало питання 
забезпечення органами місцевого самоврядування дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, зокрема питання забезпечення захисту права особи на 
приватність. Тому одним із Стратегічних напрямів діяльності 
Уповноваженого було здійснення моніторингу дотримання прав людини у 
сфері захисту персональних даних під час ведення та адміністрування 
органами місцевого самоврядування реєстрів об’єднаних територіальних 
громад.  

Також у 2019 році у зв’язку з продовженням в Україні цифрової 
економіки, зокрема цифровізації як її складової. Цифрова економіка 
ґрунтується на інформаційно-комунікаційних і цифрових технологіях, 
стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну 
(фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від такої, що споживає 
ресурси, до економіки, що створює ресурси. Саме дані є ключовим ресурсом 
цифрової економіки, вони генеруються та забезпечують електронно-

комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-цифрових 
пристроїв, засобів та систем. Ключовим аспектом запровадження будь-яких 
електронних послуг та шляхів електронної комунікації з державними 
органами є обробка персональних даних [125]. 

Одне з поширених питань, з яким звертались громадяни протягом 2019 
року, стосувалось неправомірного визначення підстав обробки персональних 
даних, зокрема відмови у присвоєнні унікального номера запису у реєстрі та 
кодів енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки 
комерційного обліку у зв’язку з хибним трактуванням деяких положень 
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 
2297-VI. У зв’язку з цим на офіційному веб-сайті Уповноваженого розміщено 
рекомендації володільцям персональних даних щодо застосування окремих 
положень законодавства у сфері захисту персональних даних [345]. 

Загалом у 2019 році спостерігалась тенденція до зменшення типових 
порушень, які були висвітлені у щорічній доповіді Уповноваженого за 2018 
рік, зокрема, зменшились випадки неповідомлення володільцями 
персональних даних Уповноваженого про обробку персональних даних, яка 



   152 

становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 
та невизначення відповідальної особи, що організовує роботу, пов’язану із 
захистом персональних даних при їх обробці. 

Таким чином в ході проведення контролю та нагляду за дотриманням 
законодавства про захист персональних даних Уповноваженим ВРУ з прав 
людини було виявлено 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 їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з 
виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків; 
неповідомлення суб’єкта персональних даних про володільця персональних 
даних, склад і зміст зібраних персональних даних, свої права, мету збору 
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані; 
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; зберігання в особових справах працівників копій 
документів, які не засвідчені належним чином  тощо. 

Проаналізувавши зазначене, приходимо до висновку, що в результаті 
здійснення контролю та нагляду Уповноваженим ВРУ з прав людини за 
дотриманням законодавства про захист персональних даних, основними 
вимогами Уповноваженого, що у першу чергу повинні здійснити суб’єктам 
владних повноважень є наступні: 1) забезпечити приведення власних 
нормативно-правових актів, які передбачають обробку персональних даних до 
вимог чинного законодавства; 2) ураховувати на етапі проектування, розробки 
та впровадження державних електронних ресурсів (інформаційних систем, 
порталів, реєстрів) вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних 
та звертатися до Уповноваженого за відповідною експертною допомогою; 3) 
затвердити положення про публічні реєстри, бази персональних даних, а 
також порядки обробки персональних даних, що в них обробляються; 4) 
повідомляти суб’єкта персональних даних про володільця персональних 
даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначені 
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законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються 
його персональні дані; 5) проаналізувати стан дотримання вимог 
законодавства про захист персональних даних у відповідному органі; 6) 

внести зміни до  внутрішніх актів відповідно до вимог законодавства про 
захист персональних даних, якими визначити порядок обробки персональних 
даних; 7) забезпечити ведення обліку операцій, пов’язаних із обробкою 
персональних даних суб’єкта та доступом до них; 8) розробити та затвердити 
документ про порядок дій на випадок несанкціонованого доступу до 
персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення 
надзвичайних ситуацій тощо. 

 

3.2 Адміністративна відповідальність за порушення правил 
використання персональних даних у роботі суб’єктів владних 
повноважень 

 

Правовою підставою для притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних 

на початку формування механізму адміністративно-правового регулювання 

використання персональних даних суб’єктами владних повноважень стали 

норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 
188-39  та 188-40, якими було доповнено КУпАП відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо 

посилення відповідальності  за порушення законодавства  про захист 

персональних даних» від 2 червня 2011 [384]. Після набрання ним чинності з 1 
липня 2012 року були внесені відповідні зміни до КУпАП [110]. 

Проіснувавши у незмінному стані тільки до 31.12.13 їх було значно 

перероблено. Такі зміни пов’язані із набуттям чинності 1 січня 2014 року 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення системи захисту персональних даних», відповідно до 
якого основні повноваження Держслужби України із захисту персональних 
даних були передані, включаючи проведення перевірок, Уповноваженому 
Верховної Ради України з прав людини, а також змінений сам механізм 
державного контролю за використанням персональних даних. 

Практика притягнення до адміністративної відповідальності осіб винних 

у порушенні вимог законодавства про захист персональних даних, зазначає 

Глуховеря В.А. є дуже незначною, що на його думку обумовлено існуванням 
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декількох причин : відсутність чітких критеріїв ознак правопорушення, що 

підпадає під дію цієї статті та сформованість суспільного розуміння про 

неможливість вільного обігу персональних даних [51, c. 128-129]. Єдиний 
державний реєстр судових рішень на той період надавав нам інформацію 
лише по двох справах за статтею  188-39 «Порушення законодавства у сфері 
захисту персональних даних».  

У першому випадку  Постановою Подільського районного суду м. Києва 
від  07 лютого   2013 року особа 2 визнано винним у вчиненні 
правопорушення, передбаченого ст. 188-39 ч.2 КУпАП та стягнуто з нього в 
дохід держави штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, що становить 3 400 гривень. Згідно цієї постанови суду, 02 січня 
2013 року під час проведення перевірки діяльності ТОВ «Видавництво «Рідерз 
Дайджест», розташованого в м. Києві по вул. Сагайдачного, 25-Б, було 
виявлено порушення його директором особа 2 законодавства в сфері захисту 
персональних даних, так як фактично база персональних даних «ТОВ 
«Видавництво «Рідерз Дайджест», знаходиться за адресою, про яку у 
визначений законом строк не було повідомлено Державну службу України з 
питань захисту персональних даних [228].  

У другій справі від 21.03.2013 р. до Вознесенського міськрайонного суду 
Миколаївської області від Державної служби України з питань захисту 
персональних даних надійшов адміністративний протокол про притягнення до 
адміністративної відповідальності особа 1 за ч. 5 ст. 188-39 КУпАП. З 
протоколу вбачається, що під час проведення позапланової безвиїзної 
перевірки дотримання вимог законодавства про захист персональних даних 
КП «Санітарна очистка міста» було виявлено порушення допущене 
начальником відділу збуту послуг по збору, вивозу, та утилізації твердих 
побутових відходів КП «СОМ» особа 1, а саме незабезпечення володільця 
персональних даних належного захисту персональних даних під час їх 
обробки, що призвело до незаконного доступу до них, чим порушено ст. 24 
Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року. Проте 
у цьому випадку  Провадження по справі  відносно   особа 1, було закрито у 
зв`язку із відсутністю в її діях події і складу адміністративного 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 188-39 КУпАП [229]. 

Суб’єктами правопорушення, передбаченого ст. 188-39 КУпАП 
«Порушення законодавства у сфері захисту  персональних даних» є 
володілець бази персональних даних, тобто фізична особа, якій законом або за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_984414/ed_2013_01_08/pravo1/KD0005.html?pravo=1#984414


   155 

згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка 
затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює 
склад цих даних та процедури їх обробки.  

Суб’єкти владних повноважень, а саме їх посадові особи також є 
суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних. Для органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, організацій, установ та підприємств усіх форм 
власності визначається структурний підрозділ або відповідальна особа, яка 
організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці. 
Отже, визначення такого структурного підрозділу чи призначення посадової 
особи може розглядатися елементом процедури захисту персональних даних. 
На нашу думку, невизначення такого підрозділу може бути підставою до 
притягнення керівника юридичної особи до адміністративної відповідальності 
за п. 5 ст. 188-39 КУпАП. Суб'єктивна сторона цього  правопорушення 
визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у 
формі як прямого умислу так і необережності [51, c. 144-145]. 

Згідно з даними Державної  служби статистики у 2018 році кількість 
порушених справ за статтею 188-39 КУпАП становила – 17, з 16 з яких 
винесено постанови, проте лише 2 осіб притягнуто до адмінітартивної 
відповідальності, та накладено штраф у суммі 3400 грн. [62]. 

Водночас загальна кількість судових рішень, де згадується чинний Закон 
України «Про захист персональних даних», починаючи з 1 січня 2018 року за 
даними Державної судової адміністрації України загалом становить 6430 

судових рішень, в яких міститься згадування про Закон України «Про захист 
персональних даних» [89]. Найчастіше судові спори точаться навколо 
застосування положень статей 16 (2622 справ), 14 (2170 справ), 6 (895 справ), 
2 (360 справ), 8 (287 справ); 5 (257 справ); 24 (184 справи); 10 (167 справ)  

[89]. 

На наш погляд можна виокремити три історичні періоди законодавства 
самостійної України, що передбачає адміністративну відповідальність за 
порушення порядку використання персональних даних. 

 Перший період є найбільшим, коли від часу проголошення України 
незалежною державою адміністративна відповідальність за порушення 
порядку використання персональних даних не передбачалась до 01.07.2012 
року. Відповідно до тогочасного рівня розвитку правових інститутів та 
пріоритету державних інтересів і колективних інтересів над особистими, 
персональні  дані включались до складу інформації з обмеженим  доступом: 
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державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, 
комерційної таємниці. Відповідальність за порушення правил використання 
яких передбачена: 1) ст. 212-2. Порушення законодавства про державну 

таємницю, якою було доповнено КУпАП згідно із Законом України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні  правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну 

таємницю» № 1080-XIV від 21.09.99; 2) ст. 212-5. Порушення порядку обліку, 
зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять 

конфіденційну інформацію, що є власністю держави, якою кодекс було 

доповнено згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 11 травня 2004 року  N 1703-IV; 3) Стаття 

164-3. Недобросовісна конкуренція (Отримання, використання, розголошення 
комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою 
заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця - тягне за 
собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян), якою кодекс було доповнено згідно Закону 

України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-

процесуального кодексів України  та Кодексу України про адміністративні  
правопорушення» від 28 січня 1994 року  N 3888-XII. 

Формування інформаційного суспільства в Україні потребувало усе 
більш розгалуженої системи інформаційних відносин, що виникали з приводу 
використання різних видів інформації з обмеженим доступом. Персональні 
дані, розширивши межі свого змісту, із засобу ідентифікації суб’єкта стали 
частиною його соціального інтерактивного буття, що за умови підвищення 
значимості принципу приватності життя дістало свого логічного оформлення 
у вигляді окремого виду інформації з обмеженим доступом – персональних 
даних. Ці відомості були наділені законодавцем самостійним механізмом 
забезпечення їх цілісності та захисту, не перебуваючи у складі інших видів 
інформації з обмеженим доступом, що мають більш тривалу історію існування 
(державна таємниця, комерційна таємниця тощо). Більше того перебуваючи у  
складі відомостей, що утворюють різні види таємниць, персональні дані 
можуть захищатись правовим механізмом, визначеним у Законі України «Про 
захист персональних даних» ефективніше ніж інші складові такої таємниці. 
Такий стан речей свідчить про реалізацію людино центристської позиції 
сучасної української влади у сфері інформаційної політики. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1080-14
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Другий період тривав з 01.07.12 по 31.12.13. У цей період встановлена 
адміністративні відповідальність за статтями 188-39 та 188-40 КУпАП.   

З метою забезпечення виконання громадянами, органами державної 
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
організаціями незалежно від форми власності вимог Закону України «Про 
захист персональних даних» 2 червня 2011 року Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про 
захист персональних даних», який набрав чинності 1 січня 2012 року.  
Відповідно до цього Закону громадяни, посадові особи, громадяни – суб’єкти 
підприємницької діяльності притягуються до адміністративної 
відповідальності за вчинення таких правопорушень: 1) неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у 
зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, 
мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються; 2) неповідомлення 
або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про зміну 
відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних;  
3) ухилення від державної реєстрації бази персональних даних; 4) 

недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних 
порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело 
до незаконного доступу до них; 5) невиконання законних вимог посадових 
осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
питань захисту персональних даних щодо усунення порушень законодавства 
про захист персональних даних. 

Стаття 188-39 КУпАП «Порушення законодавства у сфері захисту 
персональних даних», передбачала відповідальність за неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення суб'єкта персональних даних про його права у 
зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, 
мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються; недодержання 
встановленого законодавством про захист персональних даних порядку 
захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до 
незаконного доступу до них. 

Особлива важливість зазначених статей пов'язана з тим, що вони 
покликані унеможливити зловживання та незаконне використання 
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персональних даних, що могло би завдати шкоди суб'єкту персональних даних 
- людині. 

Далі за ступенем значущості можна виділити статтю 188-40 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо невиконання законних 
вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань захисту персональних даних.І тільки на останньому 
місці у цій статті передбачалося відповідальність за ухилення від державної 
реєстрації бази персональних даних та неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що 
подаються для державної реєстрації бази персональних даних. Це пов'язано з 
тим, що ухилення від реєстрації само по собі, зазвичай, не завдає шкоди 
суб'єкту персональних даних, але створює передумови для інших порушень. У 
контексті встановлення відповідальності за ухилення від державної 
реєстрації бази персональних даних також необхідно підкреслити те, що у 
відповідності до законодавства реєстрація баз персональних даних 
здійснювалась на цьому етапі за заявочним принципом, який полягає 
насамперед у тому, що володілець бази персональних даних самостійно 
визнає факт наявності персональних даних, усвідомлює необхідність 
забезпечення законної обробки та законного доступу до даних про фізичну 
особу про що ставить відмітку у відповідному розділі заяви на реєстрацію 
бази персональних даних. 

Також, слід звернути увагу на розмір штрафів. За ухилення від державної 
реєстрації бази персональних даних максимальною санкцією було накладання 
штрафу у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 
той же час, максимальною санкцією за неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення суб'єкта персональних даних про його права у зв'язку із 
включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету 
збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються, був штрафу у розмірі до 
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Для кращого розуміння питання можливого настання відповідальності 
володільців або розпорядників баз персональних даних наведемо 
класифікацію порушень законодавства про захист персональних даних, 
запропоновану головою Державної служби України з питань захисту 
персональних даних О. Мервінським [162]: 1) вчинення дій, пов'язаних з 
персональними даними без згоди суб'єкта персональних даних; 
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2) відповідальність за порушення вимог щодо забезпечення законності 
обробки персональних даних( тобто обробка персональних даних): 
3) відповідальність за невиконання або неналежне виконання процедур, 
пов'язаних з формулювання мети обробки персональних даних; 
4) відповідальність за недотримання вимог щодо точності та достовірності 
персональних даних, які збираються та обробляються у базах персональних 
даних; 5) відповідальність за формування складу та змісту персональних 
даних у базі персональних даних;6) відповідальність за невиконання вимог, 
пов'язаних з державною реєстрацією бази персональних даних; 7) 

відповідальність за дії, пов'язані з обробкою персональних даних; 

8) відповідальність за ненадання або несвоєчасне надання суб'єкту 
персональних даних доступу до його персональних даних, що містяться у 
відповідній базі персональних даних; 9) відповідальність за не створення умов 
для захисту персональних даних у базі персональних даних; 10) 

відповідальність за порушення вимог при поширенні (розповсюдженні, 
реалізації, передачі) відомостей про фізичну особу з урахуванням того, що 
виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних 
забезпечує сторона, що поширює ці дані [162]. 

Про стан розповсюдження кількості порушень законодавства про захист 

персональних даних у сфері діяльності субєктів владних повноважень  

свідчать результати опитування 614 громадян різних соціальних груп, що 

були проведені дисертантом. Так, на запитання чи були у Вашому житті 
випадки незаконного використання чи розголошення ваших персональних 
даних суб’єктами владних повноважень, 71,2 % громадян чітко відповіли – ні; 
10,3% відповіли так, проте 4,2% з яких пояснили, що їх персональні дані були 
незаконно використані в соціальних мережах. Це свідчить про нерозуміння 
громадянами кола суспільних відносин, де здійснюється обіг їх персональних 
даних між суб’єктами владних повноважень. І нарешті 18,5% відповіли, що не 
знають. Щодо завдання розголошенням персональних даних власнику 
персональних дани шкоди шляхом опитування визначено, що опитувані 
громадяни вважають, що це у більшості випадків не завдає шкоди у 69%, і 
тільки у 41 % шкода завдається, а саме моральної – 9,9%; матеріальної – 2,9%; 

фізичної – 0,5%; моральної та фізичної одразу – 2,6%; моральної та 
матеріальної – 3,4%; моральної, фізичної та матеріальної – 2,6% (Додаток Б).   

Такі результати анкетування свідчать про дійсно низький рівень  
негативного використання персональних даних суб’єктами владних 
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повноважень. Водночас громадяни розуміють можливі негативні  наслідки 
незаконного використання їх персональних даних будь-якими суб’єктами, у 
тому числі і суб’єктами владних повноважень у 80,4% випадках: незаконні 
фінансові операції з моїми коштами - 52,3%; розголошення відомостей про 
особисте життя - 43,8%; розкриття інформації про мій майновий стан та 
членів моєї сім’ї - 16,6%; завдання фізичної шкоди моєму здоров’ю чи 
здоров’ю моєї сім’ї - 8,6%; порушення стану душевного та сімейного спокою - 
20,7%; розрив соціальних зв’язків - 3,7%; інші види моральної шкоди - 1,1%; 

інші види матеріальної шкоди - 1,3% (Додаток Б). 

Як відомо, за вчинення адмінправопорушення стягнення може бути 
накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а 
при триваючому правопорушенні — не пізніше ніж через три місяці з дня 
його виявлення.  При цьому прикладом «разового» порушення законодавства 
про захист персональних даних може бути неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення суб’єкта персональних даних про їх збирання, разове 
поширення персональних даних без належних на те правових підстав тощо. 
Прикладом триваючого порушення може бути випадок розміщення 
(поширення) володільцем персональних даних списку боржників з оплати за 
комунальні послуги, що містить персональні дані, факт якого було 
зафіксовано при проведенні перевірки [163]. 

Тобто Служба уповноважена була лише складати адміністративні 
протоколи про виявлені порушення законодавства у сфері захисту 
персональних даних у порядку, передбаченому законодавством та розділом VI 
Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту 
персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про 
захист персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 22.06.2012 р. № 947/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.2012 р. за № 1064/21376 [224]. Відповідно до цього положення 
за кожним випадком складання протоколу заводилась окрема справа про 
адміністративне правопорушення, до якої долучались матеріали, що 
підтверджували факт вчинення адміністративного правопорушення та 
причетність до нього особи, стосовно якої складено протокол. Протокол про 
адміністративне правопорушення відповідно доцього положення  разом з 
іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складання 
надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення 
правопорушення (п. 6.10 та п. 6.13 Порядку контролю).  
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Служба не мала повноважень щодо розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, накладення стягнення та встановлення критеріїв 
малозначності вчинених правопорушень. Згідно зі статтею 221 КпАП судді 
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають 
справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 188-39, 

188-40 цього Кодексу, а також вирішують питання щодо накладення 
адміністративного стягнення чи звільнення порушника від адміністративної 
відповідальності і обмеження усним зауваженням (стаття 22 КпАП). 
Прикладом «разового» порушення законодавства про захист персональних 
даних на цьому історичному етапі є неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення суб'єкта персональних даних згідно із вимогами частини другої 
статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», разове 
поширення персональних даних без належних на те правових підстав тощо. 
Як приклад триваючого порушення законодавства про захист персональних 
даних, зазначає Мервінський О., може бути випадок розміщення (поширення) 
володільцем персональних даних списку боржників з оплати за комунальні 
послуги, що містить персональні дані, факт якого було зафіксовано при 
проведенні перевірки [163].  

Частиною другою статті 38 КпАП визначено, що якщо справи про 
адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших 
законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як 
через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 
правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім 
справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї 
статті. 

Незважаючи на те, що «вилка» санкцій є достатньо широкою, зазначає 

Плешань О., у більшості випадків визначення «протиправності дій» 
насамперед пов'язується з фактом конкретних порушень прав конкретного 
громадянина - суб'єкта персональних даних. Оскільки Закон спрямований на 
захист прав людини, то питання відповідальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних насамперед слід тлумачити з огляду на дії 
або бездіяльність, що спричинили реальну суттєву шкоду фізичній особі 
внаслідок незаконного доступу до її персональних даних та незаконній 
обробці цих даних. Саме тому серед усього переліку статей Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності за порушення законодавства про захист персональних 
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даних» найбільш важливою, вважає Плешань О., можна вважати статтю 182 
Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності приватного 
життя», яка передбачає відповідальність за: незаконне збирання, зберігання, 
використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу 
або незаконну зміну такої інформації. Крім того, пункт 2 цієї статті 
передбачає посилення відповідальності за вчинення тих самих дії повторно, 
або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам особи. Істотною шкодою зазвичай вважається така 
шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 

Далі за «ступенем захисту від втручання в особисте життя» слідує стаття 
188- 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення 
законодавства у сфері захисту персональних даних», згідно з якою 
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення субєкта персональних даних 
про його права у звязку із включенням його персональних даних до бази 
персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються, 
є правопорушенням законодавства із захисту персональних даних [197]. 

Таким чином, субєктом даного правопорушення виступатиме володілець бази 
персональних даних, тобто фізична або юридична особа, якій законом або за 
згодою суб"єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка 
затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює 
склад цих даних та процедури їх обробки. Сума штрафу за це 
правопорушення на цей часовий період може складати від 200 до 400 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошовому еквіваленті 
варіюється між 3400 та 6800 гривень.  

Оскільки на цьому етапі розвитку законодавства про захист персональних 
даних через надходження великої кількості заявок на реєстрацію баз 
персональних даних ДСЗПД не встигає вчасно проводити реєстрацію, 
поставало питання: чи підлягатимуть відповідальності за ч. 4 ст. 18839 КУпАП 
володільці баз персональних даних, які подали заяви на реєстрацію, але через 
неможливість дотримання термінів розгляду заяви не були зареєстровані? 
Практика йшла по тому шляху, що питання вирішувалось на користь 
володільців баз персональних даних, оскільки зі своєї сторони вони вчинили 
всі дії, необхідні для реєстрації бази персональних даних, якщо при цьому 
заяву було подано за 10 днів до набрання чинності Законом № 3454-VI. Саме 
десятиденний термін надається уповноваженому органу з питань захисту 
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персональних даних для прийняття рішення про реєстрацію бази 
персональних даних. 

Субєкти владних повноважень також буди суб’єктами адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних. 
Для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
організацій, установ та підприємств усіх форм власності визначається 
структурний підрозділ або відповідальна особа, яка організовує роботу, 
повязану із захистом персональних даних при їх обробці. Отже, визначення 
такого структурного підрозділу чи призначення посадової особи може 
розглядатися елементом процедури захисту персональних даних. На нашу 
думку, невизначення такого підрозділу може бути підставою до притягнення 
керівника юридичної особи до адміністративної відповідальності за п. 5 ст. 
18839 КУпАП. Не відомо, яким чином піде практика застосування вказаних 
норм Закону, але ми вважаємо, що призначення особи, відповідальної за 
організацію роботи, пов"язаної із захистом персональних даних при їх 
обробці, може зменшити ризик застосування передбачених законом санкцій 
(до 17000 гривень). 

Окремо слід окреслити питання, які були висвітлені у коментарях 
Державної служби України з питань захисту персональних даних і які 
стосувалися умов, за яких порушувались питання щодо притягнення до 
адміністративної та кримінальної  відповідальності у сфері захисту 
персональних даних: 1. До ДСЗПД повинна бути надіслана скарга від фізичної 
особи(при цьому скарга має бути підкріплена документами, що 
підтверджують порушення у сфері захисту персональних даних). На підставі 
розгляду скарги Володільця чи Розпорядника баз персональних даних може 
бути включено до Плану перевірок дотримання вимог законодавства про 
захист персональних даних на відповідний період. 2. На підставі скарги або 
Плану ДСЗПД проводились перевірки володільців та (або) розпорядників баз 
персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 
персональних даних, в результаті якої буде надано припис про усунення 
порушень. В разі невиконання припису ДСЗПД складав адміністративний 
протокол, який потім передавався до суду. 3. Після вступу в силу Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за порушення законодавства про захист 
персональних даних», у разі виявлення під час перевірки порушень 
передбачених статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення 
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складався адміністративний протокол, а у разі виявлення порушень 
передбачених статтями Кримінального кодексу України - матеріали перевірки 
передавались правоохоронним органам. 4. Тільки наявність адміністративного 
протоколу, складеного представниками ДСЗПД, є підставою для проведення 
відповідного судового засідання та прийняття рішення про накладення 
адміністративного стягнення, передбаченого Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, на підставі якого володільцем бази 
персональних даних сплачується штраф. 5. Ухиленням від державної 
реєстрації бази персональних даних не вважався факт подачі володільцем бази 
персональних даних заяви про реєстрацію бази персональних даних до 
ДСЗПД до 1 липня 2012 року. 6. Єдиним органом виконавчої влади, на який 
законом покладеного завдання щодо контролю за додержанням вимог 
законодавства про захист персональних даних до 2014 року була Державна 
служба України з питань захисту персональних даних, а рішення про 
адміністративне стягнення прийматиме лише суд. 

На даний час втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 червня 2012 

року № 947/5 «Про затвердження Порядку здійснення Державною службою 
України з питань захисту персональних даних державного контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних» відповідно до 
Наказу Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Міністерства юстиції України від 22 червня 2012 року № 
947/5» від 10.01.2014  № 13/5. З чого розпочався наступний період. 

Третій період становлення законодавства про адміністративну 
відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних 
розпочався 01.01.2014 року, коли вступив у силу Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
системи захисту персональних даних». Згідно з нововведеннями,  з 1 січня 
2014 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наділяється 
повноваженням здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства в 
Україні у сфері захисту персональних даних, наданням рекомендацій щодо 
практичного застосування законодавства у сфері захисту персональних даних, 
тощо. 

Верховна Рада суттєво змінила існуючу процедуру реєстрації баз 
персональних даних. Так, законом передбачено скасування процедури 
державної реєстрації баз персональних даних. Натомість з 1 січня 2014 року 
буде запроваджено новий порядок – повідомлення Уповноваженого. При 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1064-12
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цьому таке повідомлення буде здійснюватись лише щодо певних категорій дій 
з обробки персональних даних – лише тих даних, які становлять особливий 
ризик для суб’єктів персональних даних. Порядок і випадки повідомлення 
будуть встановлені актом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 

Також законодавчими змінами З 1 січня 2014  було приведено і 
термінологічний апарат Закону України «Про захист персональних даних» у 
відповідність до законодавства ЄС, забезпечено баланс між правом на 
приватність та свободою вираження поглядів,  посилено роль структурних 
підрозділів або окремих працівників юридичних осіб, які відповідають за 
обробку персональних даних, тощо. Відповідно до порядку здійснення 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних  [222] 

передбачені окремі процедурні питання. Так, виїзна перевірка 
проводиться Уповноваженим та/або на підставі виданого ним іменного 
доручення такими посадовими особами:  керівником Секретаріату та його 
заступником;  Представниками Уповноваженого;  керівниками 
структурних підрозділів Секретаріату та їх заступниками;   працівниками 
Секретаріату Уповноваженого. Доручення видається у письмовій формі на 
визначений у ньому строк. До участі в перевірці в установленому 
законодавством порядку можуть бути залучені працівники органів 
державної влади, в тому числі органів державного управління, органів 
виконавчої влади та правоохоронних органів. В разі залучення вказаних 
осіб вони дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних 
даних, які стануть їм відомі в результаті проведення перевірки. 

Документи які складаються при перевірці це: припис про усунення 
порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, 
виявленого під час перевірки; акт огляду електронного документа; акт 
перевірки додержання законодавства про захист персональних даних; 

протокол про адміністративне правопорушення. 
Таким чином КупАП не передбачено притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства про персональні дані до 
01.07.12. У період з 01.07.12 по 31.12.13 встановлена адміністративні 
відповідальність за статтями 188-39 та 188-40 адміністративна 
відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних. 
Основним суб’єктом, що має право складати протоколи про ці 
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правопорушення на цей період відповідно до ст 255 КУпАП є уповноважені 
на те посадові особи секретаріату  Уповноваженого  Верховної  Ради  України 
з прав людини  

Водночас чинні зміни законодавство про захист персональних даних, які 
наділяють уповноваженого з прав людини здійснювати контроль та нагляд 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, склад апрату уповноваженого з прав людини не дозволяє 
достатньо якісно здійснювати контроль та нагляд за законністю використання 
персональних даних, не встановлені показники роботи уповноваженого щодо 
контролю у цій сфері. Усе азначене створює передумови для удосконалення 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність уповноваженого з прав 
людини щодо захисту персональних даних. 
 

3.3 Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання  
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень 

 

На сучасному етапі розвитку законодавства про захист персональних 
даних можна констатувати напрацювання значної бази нормативно-правових 
актів, що регулюють порядок використанняя персональних даних суб’єктами 
владних повноважень. Це позитивно впливає на стан захищеності інформації 
про приватне життя громадян у відносинах з суб’єктами владних 
повноважень.  

Наразі, наголошує Ігонін Р.В.,  органи влади та місцевого 
самоврядування не готові працювати відповідно до вимог законодавства про 
захист персональних даних, адже іноді державні органи збирають будь-яку 
інформацію про особу, хоча на практиці вона може бути їм непотрібною. До 
того ж, отримавши інформацію, чиновники не розуміють, як вони мають 
обробляти персональні дані. На жаль, і пересічних українців часто мало 
цікавить те, які дані про них збирає влада, оскільки самі громадяни також не 
до кінця усвідомлюють значення персональних даних, а масових звернень із 
цього приводу до державних структур не надходить [84, c. 47].  

Національної стратегії у сфері прав людини, затверджена Указом 
Президента України від від 25.08.2015 р. № 501/2015, зазначає, що 
незважаючи на прийняття нового прогресивного законодавства про захист 
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персональних даних, у сфері забезпечення права на приватність залишається 
низка проблем. Зокрема, не створено ефективні засоби захисту права на 
приватність, попередження і припинення порушень законодавства під час 
обробки персональних даних; відсутній дієвий інституційний механізм 
незалежного контролю за додержанням права на захист персональних даних; 
не вирішено питання щодо існування надмірних баз персональних даних, 
володільцями або розпорядниками яких є органи державної влади; 

продовжується практика порушення права на невтручання в особисте і 
сімейне життя осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за 
судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до 
закону. Цей документ одним із напрямів удосконалення сфери використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень визначає 
запровадження системи, яка унеможливлює створення надмірних державних 
баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у 
приватність  [255]. Водночас, Стратегія реформування державного управління 
України на період до 2021 року, затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, передбачає створення 
(удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних ділянок 
і нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення 
функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними на 
операційному рівні замість подання довідок та інших документів. 
Функціональна сумісність систем сприятиме здійсненню обміну даними між 
реєстрами (кожен елемент даних повідомлятиметься і вводитиметься до 
реєстру один раз) та органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування. Реєстри будуть відкритими для користування органами 
державної влади і органами місцевого самоврядування із забезпеченням 
гарантованого захисту персональних даних [61]. Концепція розвитку 
електронного урядування в Україні одним із напрямів підвищення 

ефективності управління розвитком електронного урядування визначає 

надійний захист персональних даних та прав на приватність особи з метою 
зміцнення довіри до он-лайн середовища [281]. Про захист персональних 
даних як передумову одночасного цифрового розвитку та відповідного 
попередження, усунення та управління супутніми ризиками говорить і 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки, що є необхідним заходом при зростанні кіберзлочинності в умовах 
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збільшення кількості інформаційних систем, які використовують персональні 
дані [282].  

На наявність невирішених проблем у сфері використання персональних 
даних суб’єктами владних повноважень свідчать результати анкетування 614 
громадян. Так, оцінюючі рівень захисту персональних даних в процесі їх 
використання різними суб’єктами владних повноважень громадяни вважають, 
що вищій рівень захисту, який передбачає  викорисання персональних даних 
за призначенням, розроблення ефективного внутрівідомчого механізму 
захисту персональнихданих та виключені можливості їх витоку, характерний 
тільки для СБУ. Добрий рівень захисту персональних даних під час їх 
використання, що характеризується тим, що заходи захисту персональних 
даних формально відповідають вимогам законодавства, проте є організаційні 
недопрацювання та потенційно існує можливість витоку персональних даних, 
громадяни вважають є переважно в таких суб’єктах владних повноважень як: 
поліція (29,8%), прокуратура (27,8%), державна виконавча служба (36,8%). 
Найбільшу групу субєктів владних повноважень складають органи та служби, 
рівень захисту персональних даних під час її використання в них відповідає 
середньому, тобто заходи захисту персональних даних формально 
відповідають вимогам законодавства, проте є значні системні організаційні 
недопраціювання та відбувається періодично витік персональних даних. До 
цієї групи громадяни віднесли: органи місцевого самоврядування (42,7%), 
податкова служба (30,5%), пенсійний фонд (39,3%), служба зайнятості 
(45,9%), органи реєстрації актів цивільного стану (33%), судові органи 
(29,3%), органи пожежного нагляду (42,5%), авіаційна служба (39,7%), архівна 
служба (29,9%), державна казначейська служба України (42,8%), митна 
служба (37,6%), міграційна служба (41,%), пенітенціарна служба (35,0%), 
державна реєстраційна служба України (35,9%), санітарно-епідеміологічна 
служба (42,5%), служба статистики (42,5%), інспекція України з питань праці 
(44,8%) тощо (Додаток Б). 

Основними проблемами концептуального змісту у сфері правового 
регулювання використання персональних даних суб’єктами владних 
повноважень, нами було визначено: 1) відсутність одностайного наукового 
розуміння понятть використання персональних даних, адміністративно-

правовий режим персональних даних, адміністративно-правове регулювання 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень; 2) не 
визначеність у науці адмінітартивного права особливостей адмінітартивно-
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правових відносин у сфері використання персональних даних; 3) не 
сформованість наукових підходів до розуміння змісту та складових елементів 
механізму адміністративно-правового регулювання використання 
персональних даних суб’єктами владних повноважень; 4) відсутність 
узагальненого уявлення про правові гарантії дотримання засад захисту 
персональних даних в процесі їх використання суб’єктами владних 
повноважень; 5) поерхневість розуміння контролю та нагляду за дотриманням 
законодавства про захист персональних даних. 

У сфері організаційного забезпечення використання персональних 
даних суб’єктами владних повноважень на даний час спостерігаються такі 
проблеми: 1) не визначено вимоги до посад публічних службовців різних 
рівнів органів, що відповідають за дотримання законодавства про захист 
персональних даних; 2) у типових посадових інструкціях працівників відсутні 
положення, що зобов’язують їх дотримуватись законодавства про захист 
персональних даних; 3)  не достатній рівень фінансування заходів із 
забезпечення захисту персональних даних; 4) не достатній рівень 
інтегрованості та убезпечення процесу передачі даних між різними органами 
влади; 5) відсутність положень про дотримання режиму персональних даних у 
роботі субєктів владних повноважень; 6) відсутність методичних рекомендації 
Уповноваженого ВРУ для органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади щодо алгоритмів використання персональних даних; 7) 

відсутня система моніторингу  стану дотримання законодавства про захист 
персональних даних в процесі їх використання суб’єктами владних 
повноважень; 8) не визначені механізми громадського контролю за 
дотримання вимог захисту персональних даних в роботі органів владних 
повноважень; 9) відсутність законодавчого визначення засад морально-

етичної поведінки державних службовців та працівників органів місцевого 
самоврядування щодо дотримання законодавства про захист персональних 
даних; 10) відсутність підстав та порядку притягнення працівників органів 
влади до дисциплінарної відповідальності  за порушення порядку 
використання персональних даних; 11) відсутність системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань захисту персональних 
даних в роботі працівників субєктів владних повноважень.  

Правове регулювання використання персональних даних суб’єктами 
владних повноважень, на наш погляд, має такі проблем: 1) відсутність 
систематизації відповідних правових норм у одному нормативно-правовому 



   170 

актів ; 2) переміщення усіх правових норм, що регулюють порядок 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень у 
підзаконні акти; 3) відсутність положень про захист персональних даних в 
процесі використання суб’єктами владних повноважень в етичних кодексах та  
дисциплінарних статутах; 5) відсутність стандартизованого положення про 
захист персональних даних в оргах публічної влади;  6) неефективність 
правових норм, що передбачають адмінітартивну відповідальність за 
порушення законодавства про захист персональних даних. 

Ці недоліки мали свій конкретизований вияв у звітах за результатами 
моніторингу стану дотримання законодавства про захист персональних даних 
суб’єктами владних повноважень, що проводився Уповноваженим ВРУ з прав 
людини 2018 та 2019 році. В результаті узагальнення рекомендацій з 
покращення стану використання персональних даних Уповноваженим ВРУ з 
прав людини було рекомендовано суб’єктам владних повноважень здійснити 
ряд заходів:  

1) Кабінету Міністрів України: а)  перевірити стан виконання його 
постанови  від 21.10.2015 № 851 «Деякі питання використання доменних імен 
державними органами в українському сегменті Інтернету» щодо забезпечення 
використання посадовими особами для здійснення службового листування 
виключно електронних поштових скриньок, розміщених на серверах, які 
перебувають у доменній зоні GOV.UA або УКР; б) забезпечити приведення 
власних і нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, 
які визначають обробку персональних, в тому числі біометричних даних, у 
відповідність до положень Закону України «Про захист персональних даних», 
а також Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних, зокрема в частині: чіткого визначення мети обробки 
персональних даних; визначення вичерпного переліку персональних даних, 
що мають оброблятись відповідно до нормативно-правового акта; дотримання 
принципів обробки персональних даних, таких як відповідність, адекватність 
та ненадмірність складу персональних даних стосовно визначеної мети їх 
обробки; вилучення з нормативно-правових актів положень про обов’язкове 
отримання згоди на обробку персональних даних державними органами; в) 
ураховувати на етапі проєктування, розробки та впровадження державних 
електронних ресурсів (інформаційних систем, порталів, реєстрів) вимоги 
законодавства у сфері захисту персональних даних та звертатися до 
Уповноваженого за відповідною експертною допомогою; г) затвердити 
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положення про публічні реєстри, бази персональних даних, а також порядки 
обробки персональних даних, що в них обробляються, у випадках, коли такі 
нормативно-правові акти відсутні. 

2) Центральним органам виконавчої влади та іншим державним 
органам:  а) проаналізувати стан дотримання вимог законодавства про захист 
персональних даних у відповідному органі; б) вжити заходів щодо 
забезпечення захисту персональних даних та нерозголошення працівниками 
органу персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням 
професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, 
передбачених законом; в) провести комплекс заходів, спрямованих на 
прийняття або приведення у відповідність до норм Закону України «Про 
захист персональних даних» і Конвенції про захист осіб у зв’язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних технічних регламентів 
обробки персональних, зокрема біометричних даних, у відомчих 
(міжвідомчих) інформаційно-телекомунікаційних системах, а також положень 
про бази персональних даних, призначені для забезпечення виконання 
завдань, покладених на центральні органи виконавчої влади; г) отримати 
письмові зобов’язання у працівників про нерозголошення у будь-який спосіб 
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з 
виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків; д) 
забезпечувати захист персональних даних та нерозголошення працівниками 
органу персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням 
професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, 
передбачених законом; е) при наданні відповідей на запити третіх осіб 
дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 1 
червня 2010 року № 2297-VI. Звертати увагу, зокрема, чи є підтвердження 
того, що зміст запиту відповідає повноваженням запитувача, а також на 
відповідність мети та правових підстав запиту; ж) повідомляти суб’єкта 
персональних даних на виконання вимог статті 12 Закону України 
«Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI про 
володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, 
його права, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким 
передаються його персональні дані; 

3) Міністерству охорони здоров’я України: а) внести зміни до форми 
первинної облікової документації № 086-1/о щодо доповнення цієї форми 
інформацією про вакцинальний статус дитини; б) внести зміни до Порядку 
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здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898, з метою приведення його 
у відповідність до  Закону України «Про захист персональних» в частині 
здійснення фармаконагляду в знеособленому вигляді.  

4) органам місцевого самоврядування: а) здійснити аналіз стану 
додержання вимог законодавства про захист персональних даних у 
відповідному органі місцевого самоврядування та вжити заходів щодо 
організації процесів обробки персональних даних у відповідності до вимог 
чинного законодавства про захист персональних даних; б) переглянути 
оприлюднену на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого 
самоврядування інформацію з метою запобігання розголошення персональних 
даних, в) сприяти підвищенню обізнаності працівників щодо дотримання 
законодавства про захист персональних даних та отримати письмові 
зобов’язання у працівників про нерозголошення у будь-який спосіб 
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з 
виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків; г) отримати 
від працівників, які мають доступ до персональних даних, письмові 
зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали їм відомі у 
зв’язку виконанням професійних чи службових, або трудових обов’язків від 
працівників; д) припинити вимагати надання суб’єктами персональних даних 
(працівників та суб’єктів звернення) згоди на обробку персональних даних у 
випадках, коли обробка персональних даних здійснюється на інших підставах, 
передбачених законом; 

5) органам реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці вжити 
заходів щодо дотримання законодавства про захист персональних даних під 
час формування та ведення Реєстру територіальної громади, а також 
дотримання органом реєстрації прав суб’єкта персональних даних під час 
реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування та видачі 
відповідних довідок; 

6) володільцям персональних даних: а) забезпечити приведення 
процедур обробки персональних даних у відповідність до вимог чинного 
законодавства про захист персональних даних, а саме: внести зміни/розробити 
внутрішні нормативні документи відповідно до вимог законодавства про 
захист персональних даних, якими визначити порядок обробки персональних 
даних; б) забезпечити ведення обліку операцій, пов’язаних із обробкою 
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персональних даних суб’єкта та доступом до них; в) припинити вимагати 
надання суб’єктами персональних даних згоди на обробку персональних 
даних у суб’єктів персональних даних у випадках, коли така обробка 
здійснюється відповідно до закону; г) визначити строки зберігання, 
припинити обробку персональних даних, строк зберігання яких сплив, та в 
подальшому не допускати обробку і зберігання інформації та документів, що 
містять персональні дані, довше, ніж це необхідно для законних цілей; д) 
відібрати письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних у 
працівників, які мають під час здійснення своїх посадових обов’язків доступ 
до персональних даних; е) вжити заходів для забезпечення належного рівня 
захисту персональних даних, що зберігаються в особових справах 
(зробити/актуалізувати опис документів, що містяться у справі; не отримувати 
та не зберігати надмірну інформацію); ж) розробити та затвердити документ 
(план дій/інструкцію тощо) про порядок дій на випадок несанкціонованого 
доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, 
виникнення надзвичайних ситуацій тощо; приймаючи рішення про надання чи 
відмову у наданні інформації про особу на відповідні запити, звертати увагу 
на вимоги законодавства про захист персональних даних, зокрема, чи є 
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням запитувача, а 
також звертати увагу на відповідність мети та правових підстав для запиту; з) 
повідомити Уповноваженого про обробку персональних даних, яка становить 
особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, у разі якщо 
володільцем здійснюється обробка таких даних та про структурний підрозділ 
або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці [384; 385]. 

Для удосконалення правового регулювання використання персональних 

даних ми пропонуємо 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.  
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Також вважаємо за потрібне внести зміни до Закону України «Про захист 
персональних даних (додаток В). 
 

Висновки до розділу 3 

 

1. 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. 

2. 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 
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відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних 
розпочався 01.01.2014 р. із вступу у силу Закону України «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. 
3. 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.  
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ВИСНОВКИ  

 

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, 

розроблено рекомендації, сформовано пропозиції, cпрямовaнi нa 
вдосконалення aдмiнicтрaтивно-прaвового регулювaння процесу 
використання персональних даних суб’єктами владних повноважень. 

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. 
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 3. Адміністративно-правові відносини у сфері використання та захисту 
персональних даних визначено як  інформаційні відносини державного 
управління та державного регулювання діяльності суб’єктів владних 
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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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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Додаток Б 
КІЛЬКІСНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ  

ГРОМАДЯН 
 

Анкета 

з питань вивчення якості організації процесу використання та захисту  
персональних даних громадян суб’єктами владних повноважень 

 

Шановний громадянине! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні організаційних, правових, соціальних, психологічних та 
інших питань використання та захисту Ваших персональних даних суб’єктами владних повноважень. 

Уважно прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей. Оберіть той (ті) варіант (-и), що 
відповідає Вашій думці, та обкресліть кружечком його номер. Якщо відповіді не запропоновано або жоден із 
варіантів Вам не підходить – напишіть свій варіант відповіді у пункті «інше». 

Анкета є анонімною, отримані дані будуть використані тільки в узагальненому вигляді в наукових 
цілях.  

 

614 опитаних %  

1. Ваш вік:  

- до 25 років  87,8 

- 25-34 роки 5,7 

- 35-44 роки 1,9 

- 45-54 роки 0,5 

- 55 -64 роки 2,8 

- 64 роки та старше 1,3 

 

2. Стать  

- жіноча  55,9 

- чоловіча 44,1 

 

3. Сімейний стан:  

- не одружений / не заміжня 80,5 

- одружений / заміжня 12,7 

- розлучений / розлучена 6,8 

 

4. Наявність дітей:  

- є діти 17,9 

- немає дітей 82,1 

 

5. Освіта:  

- вища 61,7 

- середня 19,8 

- неповна вища 18,5 

- інше  

 

6. Сфера роботи:  

- освіта 38,1 

- медицина  

- фінанси 3,4 

- побутові послуги 3,7 

- торгівля 4,4 

- автосервіс  

- правоохоронна 9,1 

- правозахисна 20,2 

- розважальна 2,6 

- спортивна 1,5 

- комунальна 0,8 

- харчова 1,8 
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- не працюю 2,3 

- навчаюсь 11,6 

- інше 0,5 

 

7. Ви займаєте посаду?  

-   рядового співробітника 19,4 

-   керівника середнього рівня 5,9 

-   керівника вищого рівня 5,2 

-   відноситесь до технічного персоналу 4,7 

- студент 61,1 

- не працюю 3,7 

- інше  

 

8. Трудовий стаж:  

- немає – молодий фахівець 72,6 

- до 5 років  8,8 

- 6 – 10 років 7,0 

- 11-20 років 6,4 

- 21-30 років 1,8 

- понад 30 років 3,4 

 інше   

 

9. Які відомості Ви вважаєте своїми персональними даними, що потребують 
захисту від необмеженого доступу та неконтрольованого використання? 
(оберіть не більше 7 відповідей) 

 

- прізвище, ім’я, по-батькові 39,4 

- дата  і  місце народження 30,6 

- адреса проживання 62,1 

- домашній телефон 18,6 

- мобільний телефон 35,3 

- про власність 46,7 

- про заробітну плату 44,5 

- про сімейний стан 19,9 

- про особисте життя 74,6 

- про національність   8,6 

- про освіту   6,7 

- про релігійні переконання   20,0 

- про стан здоров'я  44,8 

- про місце роботи (адреса, посада, умови трудового договору чи контракту тощо)   19,7 

- ідентифікаційний номер (код) 47,8 

- про соціальний статус 10,1 

- про судимість 17,1 

- про пільги відповідно до закону (одинокі матері, жінки з дітьми до трьох років, 
чорнобильці, неповнолітні, пенсіонери тощо) 

06,0 

- про політичні погляди 20,5 

- про факти звернення по медичну допомогу, отримання медичної допомоги чи 
медичних послуг особою-пацієнтом, участь у клінічних дослідженнях лікарських 
засобів і т.д. 

12,1 

- про стан здоров’я 11,2 

- інше  

 

10. Чи вважаєте Ви необхідним захищати свої персональні дані у процесі 
їх використання державними органами 

 

- так 86,2 

- ні 9,9 

- залежно від ситуації 2,7 

- да, якщо при обставинах, коли вони були незаконно використані 1,0 

- Інше  0,2 

 

11. На Ваш погляд, чи потребує отримання та використання 
персональних даних загального характеру(прізвище, ім'я по батькові, дата і 

 



   218 

місце народження, громадянство, місце проживання), що в обов’язковому 
порядку надаються державним органам, установам та організаціям, отримання 
письмової згоди  фізичної особи - суб’єкта персональних даних? (оберіть одну 
відповідь) 
- так, оскільки це передбачено законом 37,5 

- так, оскільки так захищаються мої персональні дані 39,4 

- ні, тому що ця інформація і так передається обов’язково до державних органів, 
установ та організацій, і якщо відмовитись її передати, то не отримаєш 
адміністративну послугу 

10,3 

- ні, тому що ця інформацію можна вільно отримати з соціальних мереж 2,3 

- ні, тому що це додаткові документи, які по-суті збільшують документообіг 
державних органів, а справжнього захисту персональних даних не гарантують   

6,7 

- залежно від обставин 3,8 

Інше  

 

12. Чи вважаєте Ви за необхідне отримувати письмову згоду фізичної особи - 
суб’єкта персональних даних державними органами, установам та 
організаціями на використання чутливих (вразливих) персональних даних 
(дані про стан здоров'я - історія хвороби, діагнози; етнічна приналежність, 
ставлення до релігії, ідентифікаційні коди чи номери, відбитки пальців, записи 
голосу, фотографії, кредитна історія, дані про судимість і т.д.), по аналогії з 
європейською практикою? (оберіть одну відповідь) 

 

- так, оскільки це відомості особистого характеру 78,0 

- так, оскільки по-суті вони не ідентифікують особу, а характеризують її особисте 
життя та переконання 

17,6 

- ні, тому що ця інформацію можна вільно отримати з соціальних мереж 3,1 

 залежно від обставин 1,3 

- інше  

 

13. Які установи та організації, на Ваш погляд, отримують від Вас найбільший 
обсяг персональних даних (позначте не більше трьох) 

 

- органи податкового контролю 52,4 

- медичні заклади 45,3 

- дошкільні та шкільні навчальні заклади 20,0 

- вищі навчальні заклади 56,5 

- підприємства та організації, що є вашими роботодавцями роботодавці 21,3 

- банки та фінансові установи 48,7 

- оператори мобільного та стільникового зв’язку 7,0 

- житлово-експлуатаційні управління 7,8 

- органи місцевого самоврядування 14,8 

- торгівельні підприємства 1,1 

- розважальні установи  0,9 

- приватні підприємці 2,1 

- громадські організації 1,5 

- благодійні організації 0,5 

- політичні партії 3,6 

- релігійні організації 0,3 

- інше  

 

14. Які органи державної влади найчастіше, на Ваш погляд, отримують, 
зберігають та використовують  Ваші персональні дані? (оберіть не більше 5 
відповідей) 

 

- поліція 65,5 

- податкова служба 55,5 

- прокуратура 30,3 

- СБУ 33,2 

- служба зайнятості 14,8 

- органи реєстрації актів цивільного стану 20,0 

- судові органи 14,5 

- санстанція 0,5 

- органи пожежного нагляду 1,3 
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- органи місцевого самоврядування 16,4 

-  авіаційна служба  1,1 

- архівна служба  8,6 

- ветеринарна та фітосанітарна служба 0,6 

- державна виконавча служба  6,8 

- державна казначейська служба України 1,0 

-  митна служба  3,4 

- міграційна служба  5,4 

- пенітенціарна служба  0,8 

- державна реєстраційна служба України 10,4 

- санітарно-епідеміологічна служба  0,3 

-  служба з питань інвалідів та ветеранів  1,8 

- служба молоді та спорту  3,7 

- служба статистики  1,0 

- державна служба України з питань захисту персональних даних 6,0 

- інспекція України з питань праці 1,1 

- Пенсійний фонд України 19,9 

- інші 3,4 

- не знаю 0,6 

 

15. За останній рік в яких органах при оформленні буд-яких документів 
Вам запропонували підписати письмову згоду  на передачу та використання 
Ваших персональних даних? (оберіть не більше 5 відповідей) 

 

- органи місцевого самоврядування 12,7 

- поліція 24,9 

- податкова служба 13,7 

- прокуратура 9,1 

- СБУ 5,0 

- пенсійний фонд 7,9 

- служба зайнятості 2,9 

- органи реєстрації актів цивільного стану 6,4 

- судові органи 11,6 

- санстанція 2,1 

- органи пожежного нагляду 0,9 

- органи місцевого самоврядування 7,7 

-  авіаційна служба  2,9 

- архівна служба  1,5 

- ветеринарна та фітосанітарна служба 0,8 

- державна виконавча служба  1,9 

- державна казначейська служба України 2,1 

-  митна служба  4,6 

- міграційна служба  2,3 

- пенітенціарна служба   

- державна реєстраційна служба України 2,1 

- санітарно-епідеміологічна служба  0,6 

-  служба з питань інвалідів та ветеранів  2,6 

- служба молоді та спорту  3,6 

- служба статистики  1,6 

- державна служба України з питань захисту персональних даних 1,8 

- інспекція України з питань праці  

- Пенсійний фонд України 1,9 

- фінансові установи, банки 6,2 

- непропонували підписувати ніякі документи, повязані із захистом персональних 
даних 

9,7 

- ніякі 2,9 

- інші  

 

16. Чи були у Вашому житті випадки незаконного використання чи 
розголошення ваших персональних даних суб’єктами владних повноважень? 

 

- ні 71,2 



   220 

- так (при можливості коротко опишіть) 
Негативно була використана персональна інформація з сторінок в соцмережах – 

4,2% 

10,3 

- не знаю 18,5 

- інше  

 

17. Чи завдавало розголошення Ваших персональних даних Вам шкоди?  

- так, моральної 9,9 

- так,матеріальної 2,9 

- так, фізичної 0,5 

- так, моральної та матеріальної 3,4 

- так, фізичної та моральної 2,6 

- так, моральної, фізичної  та матеріальної 4,4 

- ні 7,3 

- не розголошувались персональні дані 69,0 

- інше  

 

18. Які, на Ваш погляд, можуть бути негативні наслідки незаконного 
використання Ваших персональних даних? (оберіть не більше 2 відповідей) 

 

- немає ніякої загрози 10,6 

- незаконні фінансові операції з моїми коштами 52,3 

- розголошення відомостей про особисте життя  43,8 

- розкриття інформації про мій майновий стан та членів моєї сім’ї 16,6 

- завдання фізичної шкоди моєму здоров’ю чи здоров’ю моєї сім’ї  8,6 

- порушення стану душевного та сімейного спокою 20,7 

- розрив соціальних зв’язків 3,7 

- інші види моральної шкоди 1,1 

- інші види матеріальної шкоди 1,3 

- інше  

 

19. За п’ятибальною шкалою визначте, на Ваш погляд, рівень захисту персональних даних в 
наступних органах та службах:  
Назва органу, установи,організації «5» 

вищій 
рівень 

захисту: 
персональ

ні дані 
використо
вуються 

за 
призначен

ням, 
розроблен

і 
ефективні 
внутрівідо

мчі 
механізми 

захисту 
персональ
нихданих 

та 
виключені 
можливос

ті їх 
витоку 

«4» 
добрий 
рівень 

захисту: 
заходи 
захисту 

персональн
их даних 

формально 
відповідают
ь вимогам 

законодавст
ва, проте є 
організацій

ні 
недопрацюв

ання та 
потенційно 

існує 
можливість 

витоку 
персональн

их даних 

«3» 
середній 
рівень 

захисту: 
заходи 
захисту 

персональн
их даних 

формально 
відповідают
ь вимогам 

законодавст
ва, проте є 

значні 
системні 

організацій
ні 

недопрацію
вання та 

відбуваєтьс
я 

періодично 
витік 

персональн
их даних 

«2» 
низький  
рівень 
захисту: 
заходи 
захисту 
персонал
ьних 
даних не 
повністю 
відповіда
ють 
вимогам 
законода
вства, є 
організац
ійні 
недопрац
ювання 
та 
постійно 
відбуваєт
ься  витік 
персонал
ьних 
даних 

«1» 
нульов
ий 
рівень 
захист
у:  
персон
альні 
дані не 
захища
ються 
жодни
м 
чином 

 % % % % % 

 органи місцевого самоврядування  8,3 28,0 42,7 4,2 9,9 

поліція 12,2 29,8 24,3 10,4 13,8 

податкова служба 22,6 28,2 30,5 5,4 5,9 
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прокуратура 18,6 27,8 24,7 3,7 5,9 

 СБУ 34,8 19,1 19,2 3,9 5,2 

пенсійний фонд 7,5 28,6 39,3 8,1 6,8 

служба зайнятості 5,5 16,9 45,9 6,9 7,2 

органи реєстрації актів цивільного стану 12,7 29,9 33,0 10,7 5,5 

судові органи 22,8 29,2 29,3 6,7 6,0 

органи пожежного нагляду 8,1 29,9 42,5 13,2 10,4 

авіаційна служба  8,3 25,2 39,7 9,7 8,5 

архівна служба  10,4 28,5 29,9 9,3 7,2 

державна виконавча служба  16,3 36,8 26,2 4,7 6,4 

державна казначейська служба України 10,3 28,3 42,8 6,4 4,6 

митна служба  8,8 3,2 37,6 4,7 3,9 

міграційна служба 10,9 25,4 41,2 4,2 6,7 

пенітенціарна служба 10,1 29,3 35,0 10,4 7,6 

державна реєстраційна служба України 8,9 27,7 35,9 7,5 7,2 

санітарно-епідеміологічна служба 6,2 20,0 42,5 13,2 7,9 

служба статистики 5,0 21,2 42,5 12,8 11,5 

інспекція України з питань праці 5,9 24,1 44,8 6,2 8,8 

 інші 1,5 7,3 17,1 0,8 05,0 

 

20. Які засоби використовують суб’єкти владних повноважень для захисту 
Ваших персональних даних, про які Вам повідомлялося (не більше 2-х відповідей): 

 

- отримання Вашого письмового дозволу на використання Ваших персональних 
даних  

59,4 

- отримання Вашого письмового дозволу на передання Ваших персональних даних 
іншим інстанціям та організаціям  

22,8 

- угоди із працівниками органів владних повноважень, що опрацьовують Ваші 
персональні дані про їх нерозголошення  

6,7 

- технічний захист комп’ютерів, на яких розміщені та на яких опрацьовуються 
Ваші персональні дані  

5,8 

- укладення письмових угод із іншими державним органами про нерозголошення 
персональних даних  

4,7 

- використання Ваших персональних даних у складі таких видів таємниць як 
нотаріальна таємниця, таємниця усиновлення, банківська таємниця, лікарська, службова 
та державна таємниці тощо  

6,5 

 ніякі  
 

2,3 

 всі вказані засоби 0,9 

 не повідомляли 2,4 

- інше  

 

21. На скільки Ви вважаєте ефективними наведені засоби захисту Ваших 
персональних даних у процесії їх обробки та використання працівниками суб’єктів 
владних повноважень? 

 

 повністю ефективні 5,5 

 ефективні частково 71,0 

 не ефективні 18,7 

Не знаю 4,8 

інше  

 

22. Чи знаєте Ви факти притягнення до адміністративної відповідальності 
осіб, що незаконно використовували чи поширювали чужі персональні дані? 

 

- так 39,0 

- ні 61,0 

- інше  

 

23. Яке покарання понесли особи, винні у незаконному використанні та 
розголошенні чужих персональних даних, у відомих вам випадках (не більше 2 
відповідей)? 

 

- попередження 12,4 

- штраф 40,5 
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- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 
об'єктом адміністративного правопорушення 

 

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 12,0 

- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 
адміністративного правопорушення 

0,6 

- громадські роботи 5,8 

- виправні роботи 2,6 

- адміністративний арешт 8,1 

- не призначено покарання 10,3 

 Не знаю 9,3 

- інше 0,5 

Адмін.відповідальність 1,1 

Не було випадків 13,0 

Заборонити обіймати певні посади 0,8 

Такі випадки мені не відомі  

 

24. Які  ще заходи адміністративно-правового захисту персональних даних, на 
Ваш погляд, можуть стати доречними (не більше 2 відповідей)? 

 

Ми все одно беззахисні 0,2 

Позбавлення волі 0,9 

Обмеження волі 3,6 

Посилити Контроль за дотриманням законності та виконанням закону 1,1 

Вдосконалювати механізм який є 2,3 

Скоротити кількість установ, які мають право отримувати персональні дані  в 
повному обсязі 

1,5 

Запровадити штраф 0,6 

Все влаштовує 0,9 

Притягнення до кримінальної відповідальності 1,3 

Створення єдиних реєстрів 0,5 

Заборонити використовувати персональні дані 0,8 

Звуження кола осіб, що мають доступ до персональних даних 1,5 

Паролювання баз даних 0,6 
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Додаток В 

Пропозиції до законодавства 

 

Проект 

ЗAКОН УКРAЇНИ 

 

«Про внеcення змiн до деяких зaконодaвчих aктiв  
(щодо прaвового регулювaння використання та захисту персональних даних 

суб’єктами владних повноважень)» 

 

 
Верховнa Рaдa Укрaїни п о c т a н о в л я є:  

 

І.  Внеcти до Зaкону Укрaїни «Про захист персональних даних» тaкi змiни:  
 

1. Доповнити статтю 2 «Визначення термінів» абзацами 14, 15 такого змісту:  
«Адміністративно-правовий режим персональних даних - нормативно-встановлена 

сукупність  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. 

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. 

2. Доповнити статтею 3-1 «Принципи правового регулювання персональних даних» 
такого змісту:  

1. Персональні дані повинні бути отримані і оброблені законним чином на підставі 
чинного законодавства. 

2. Персональні дані включаються до бази персональних даних на підставі вільної 
згоди суб'єкта, вираженого в письмовій формі. 

3. Персональні дані повинні накопичуватися для точно визначених і законних цілей , 
не використовуватися в суперечності з цими цілями і не бути надмірними по відношенню 
до них. 

4. Персональні дані, що надаються утримувачем , повинні бути точними і в разі 
необхідності оновлюватися. 

5. Персональні дані повинні зберігатися не довше , ніж цього вимагає мета , для якої 
вони накопичуються , і підлягати знищенню після досягнення цієї мети або при зникненні 
потреби. 

6 . Слід вживати заходів для охорони персональних даних , що виключають 
випадкове або несанкціоноване руйнування або випадкову їх втрату , а також 
несанкціонований доступ до них, зміна, блокування або передачу даних.  

7. Не допускається об'єднання баз персональних даних, зібраних держателями в  

різних цілях, для автоматизованої обробки інформації. 
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8. Для осіб, які займають найвищі державні посади , і кандидатів на ці посади 
національним законодавством може бути встановлено спеціальний правовий режим для їх 
персональних даних, що забезпечує відкритість тільки суспільно значущих даних. 

9. Забезпечення безперервного захисту персональних даних як самостійного виду 
інформації з обмеженим доступом або в складі службової чи державної таємниць.  

 

3. Доповнити статтю 5 «Об’єкти захисту» частиною третьою та  четвертою 
такого змісту:  

«Персональні дані, у випадках передбачених законодавством України «Про державну 
таємницю» повинні бути віднесені до таємної інформації, порядок їх використання та 
захисту в такому випадку встановлюватиметься відповідним законом.  

Критеріями віднесення персональних даних за ступенем доступу до них до 
конфіденційних чи таємних є: 1) джерела їх походження; 2) джерела походження коштів за 
рахунок яких ці відомості були отримані; 3) коло осіб, що можуть користуватись такою 
інформацією; 4) строки зберігання;  5) ступінь небезпеки можливих негативних наслідків 
порушення режиму; 6) рівень відповідальності за протиправні дії із цими персональними 
даними; 7) рівень нормативно-правового акту, який визначає режим обмеженого доступу 
до інформації.» 

 

4. Викласти статтю 10 «Використання персональних даних» у новій редакції. 
 

 

ІІІ. Цей Зaкон нaбирaє чинноcтi з дня його опублiкувaння.  
 

Головa Верховної Рaди Укрaїни     
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Додаток Г 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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