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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

         

Актуальність теми дослідження. Поглиблення економічної та соціальної 

інтеграції в Європейському Союзі (далі – ЄС), що пов'язане із функціонуванням 

внутрішнього ринку, привело до суттєвого збільшення транскордонних потоків 

даних. 

Транскордонна передача й обробка даних внесли помітні переваги у 

повсякденне життя: пошукові системи полегшують доступ до значних обсягів 

інформації, послуги соціальних мереж дозволяють людям у всьому світі 

спілкуватися, висловлювати свої думки та мобілізувати підтримку із соціальних, 

екологічних та політичних питань, а компанії та споживачі отримують вигоду від 

ефективних методів маркетингу в таких секторах, як страхування, охорона здоров'я 

тощо. Проте швидкий розвиток інформаційних технологій упродовж останніх двох 

десятиліть приніс із собою і нові виклики для захисту персональних даних.  

Технологія та обробка персональних даних також є незамінним інструментом 

для державних органів у боротьбі з міжнародною злочинністю та транскордонним 

тероризмом. У цьому контексті чіткі та послідовні правила щодо захисту даних на 

рівні ЄС мають стати  фундаментальною основою для поліпшення співпраці між 

правоохоронними органами. 

У січні 2012 р. Європейська комісія ухвалила рішення про необхідність 

реформування існуючої системи захисту персональних даних і затвердження нових 

правил захисту персональних даних («Пакет захисту даних»), а саме: Регламенту 

(ЄС) 2016/679, Директиви (ЄС) 2016/680 та Директиви (ЄС) 2016/681. 

Нові правила захисту даних повертають громадянам контроль над своїми 

даними, зокрема через наділення громадян такими правами, як право бути забутим, 

право на портативність даних та право бути поінформованим про порушення 

персональних даних. Регламент (ЄС) 2016/679 забезпечує посилення прав та 

обов'язків тих, хто відповідає за обробку персональних даних, і наділяє їх 

відповідними повноваженнями для моніторингу та забезпечення дотримання правил 

із захисту персональних даних, і застосування санкцій до порушників у державах-

членах.  

Особливого значення тема захисту персональних даних набуває також для 

України. Договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає 

приведення законодавства України у відповідність до європейських стандартів, що 

стосується також сфери захисту персональних даних. Гармонізація українського 

законодавства до європейських стандартів у сфері захисту персональних даних 

шляхом імплементації Регламенту (ЄС) 2016/679 є одним із ключових завдань 

України відповідно пункту 11 Плану заходів  з виконання Угоди про асоціацію, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 

1106.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові розробки 

вітчизняних та зарубіжних учених. З-поміж робіт вітчизняних науковців, які 

досліджували особливості правового регулювання захисту персональних даних у 

Європейському Союзі та Україні, слід виділити праці таких учених: В. Муравйова, 
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А. Пазюка, В. Брижко, В. Пилипчука, О. Баранова, К. Мельника, Л. Тимченко, 

Н. Мушак, А. Радянської, М. Швеця,  М. Микієвича, І. Городиського й  

О. Родіоненка. Роботи цих авторів торкаються питань розвитку інституту захисту 

персональних даних у  ЄС та Україні, інституційних і договірних механізмів захисту 

персональних даних тощо. Не применшуючи значення досліджень вищезгаданих 

фахівців, усе ж слід зауважити, що питання транскордонної передачі даних у 

Європейському Союзі поки що досліджувалися фрагментарно, а наявні результати 

досліджень потребують актуалізації з огляду на нові правила захисту персональних 

даних, що також надає підстави вважати тему дослідження актуальною.   
Серед зарубіжних учених, які акцентують свою увагу на питаннях захисту 

персональних даних, слід згадати таких дослідників, як: С. Уорен, Л. Брендіс, Т. 

Хікман, Д. Габель, А. Маєрс, Д. Футтер, А. Менегетті, Шакіла Бу-Паша, Л. Ірвінг, Р. 

Грімз, Монпі Неог Лобо, Р. Хеймес, Б. Салмон, Брендан ван Алсеной та ін. 

Важливу роль у зазначеному дослідженні відіграв аналіз міжнародно-

правових документів, ухвалених міжнародними та європейськими інституціями. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – запропонувати 

шляхи підвищення ефективності й удосконалення механізмів і стандартів системи 

захисту персональних даних у ЄС та Україні. 

Завдання дослідження полягають у тому, щоб: 

- проаналізувати історію становлення та розвитку інституту захисту 

персональних даних у Європейському Союзі та Україні; 

- обґрунтувати доцільність реформування існуючої системи захисту 

персональних даних у ЄС;  

- розглянути концептуальні засади дослідження особливостей захисту 

персональних даних у контексті розвитку простору свободи, безпеки та юстиції; 

- проаналізувати та систематизувати існуючі підходи до вивчення механізмів 

захисту персональних даних у Європейському Союзі та Україні; 

- з'ясувати критерії транскордонної передачі персональних даних у ЄС; 

- розкрити основні проблеми та прогалини в системі захисту персональних 

даних в Україні;    

- окреслити варіанти удосконалення системи захисту персональних даних в 

Україні. 

Об'єктом дослідження є правовідносини у сфері захисту персональних даних 

у Європейському Союзі та Україні. 

Предмет дослідження – нормативно-правові акти та судова практика у сфері 

правового регулювання відносин із захисту персональних даних у ЄС та Україні. 

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб забезпечити цілісність і збалансованість дослідження, використовуючи 

загальнонаукові методи (зокрема: філософський, діалектичний, синергетичний, 
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індуктивний, дедуктивний, метод аналізу та синтезу, типологізацію, формалізацію, 

аналогію, матеріалістичний та емпіричний методи), а також формально-юридичний 

для адекватного аналізу змісту системи захисту персональних даних у ЄС та 

Україні. З метою з'ясування історичного становлення та розвитку інституту захисту 

персональних даних у Європейському Союзі та Україні було застосовано 

історичний метод. За допомогою системного та структурно-функціонального 

методів були визначені основні механізми захисту персональних даних у ЄС та 

Україні. Важливе місце в системі методів дослідження посів також метод 

юридичного аналізу нормативно-правових актів міжнародних та європейських 

інституцій з метою удосконалення існуючої системи захисту персональних даних в 

Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є одним із небагатьох у вітчизняній науці комплексним аналізом 

системи захисту персональних даних у Європейському Союзі та Україні. Основні 

результати, що становлять наукову новизну, відображають особистий внесок автора 

та виносяться на захист, є такими: 

Уперше: 

- визначено етапи становлення інституту захисту персональних даних у 

Європейському Союзі та розкрито їхні особливості; 

- з'ясовано особливості механізму накладання санкцій за порушення безпеки 

персональних даних у ЄС;   

- запропоновано методику повідомлення про порушення безпеки персональних 

даних, а саме шляхом розробки єдиної політики повідомлення про порушення 

безпеки персональних даних органів державної влади та осіб, права яких були 

порушені; 

- виявлено, що регулювання транскордонної передачі персональних даних між 

ЄС та США в межах угоди «Про захист конфіденційності» має забезпечити та 

гарантувати дотримання найвищих стандартів захисту персональних даних, а також 

стати зразком для аналогічних угод ЄС із третіми країнами;  

- сформульовано пропозиції щодо наближення законодавства України у сфері 

захисту персональних даних до стандартів Європейського Союзу шляхом унесення 

змін до Додатків до Угоди про асоціацію та у зв'язку із цим ухвалення Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"» з 

метою імплементації у національне законодавство положень Регламенту (ЄС) 

2016/679;            

Удосконалено: 

- дослідження концепцій захисту персональних даних у розрізі поглиблення 

економічної та соціальної інтеграції в Європейському Союзі; 

- класифікацію правових інструментів захисту персональних даних у межах 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

- правові підходи в дослідженнях захисту персональних даних у контексті 

розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі; 

- правові підходи до транскордонної передачі персональних даних у ЄС; 

Набули подальшого розвитку: 
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- систематизація правових принципів і стандартів захисту персональних даних у  

Європейському Союзі, 

- визначення передумов до запровадження нових правил захисту персональних 

даних у ЄС, 

- становлення та розробка нормативно-правової бази України стосовно захисту 

персональних даних. 

 Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Отримані 

результати становлять теоретико-методологічний базис для розгортання прикладних 

і теоретичних досліджень у сфері захисту персональних даних. Комплексне 

дослідження зазначеної проблеми допомагає глибше зрозуміти формування та 

функціонування сучасної системи захисту персональних даних в Україні та 

Європейському Союзі. 

 Результати дослідження можуть мати практичне застосування у процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів з інформаційного права Європейського 

Союзу, які пов'язані з вивченням захисту персональних даних у ЄС та Україні: 

«Правові аспекти боротьби з кіберзлочинністю в ЄС», «Правове регулювання 

захисту персональних даних у ЄС», «Інформаційне право Європейського Союзу» та 

ін.  

  Практичне значення одержаних результатів полягає також і в тому, що 

основні положення та висновки дисертації можуть бути використані в діяльності 

державних органів України, які займаються питаннями правового регулювання 

відносин України та Євросоюзу, а також проблемами гармонізації законодавства 

України із законодавством ЄС. Основні положення дисертації можуть бути 

враховані Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством 

юстиції України, Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції при розробці законопроектів, стратегій, програм тощо. 

Одержані результати можуть бути використані приватними компаніями, 

діяльність яких пов'язана з обробкою персональних даних громадян держав – членів 

Європейського Союзу у контексті питання своєчасного реагування на порушення 

безпеки персональних даних.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Висновки, результати дослідження та положення, що 

становлять зміст дисертаційного дослідження та виносяться на захист, 

сформульовано й  обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Для 

аргументації окремих положень роботи були використані наукові праці інших 

учених, на які зроблено відповідні посилання.   

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи викладено також у виступах на таких міжнародних 

наукових конференціях як: Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016», м. Київ, 6–8 

квітня 2016 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 
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«Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності», м. Одеса, 7–8 

вересня 2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, 24–25 

серпня 2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 

«Стан та перспективи розвитку юридичної науки», м. Дніпро, 31 серпня – 1 вересня 

2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи 

вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку 

суспільства», м. Харків, 31 серпня – 1 вересня 2018 (тези опубліковано), 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку», м. Запоріжжя, 24–25 серпня 2018 (тези 

опубліковано). 

Автор, співпрацюючи з Урядовим офісом координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, брав участь у розробці Плану заходів  з 

виконання Угоди про асоціацію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, включно з пунктом 11: «Удосконалення 

законодавства про захист персональних даних з метою приведення його у 

відповідність із Регламентом (ЄС) 2016/679».  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 14 наукових публікаціях, у тому числі 5 наукових статей у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття у колективній 

монографії,  2 статті в іноземних фахових виданнях, а також 6 тез наукових 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Обсяг і структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок. Список використаних 

джерел нараховує 184 найменування та розміщений на 23 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

охарактеризовано стан її розробки в науковій літературі, показано зв'язок 

дослідження з науковими програмами; сформульовано мету та завдання 

дослідження, його об'єкт і предмет, охарактеризовано використані методи, 

визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, форми 

апробації; подано відомості про структуру й обсяг дисертації. 

Перший розділ «Становлення інституту захисту персональних даних в 

Європейському Союзі» присвячено аналізу основ міжнародно-правової 

регламентації інституту захисту персональних даних у Європейському Союзі та її 

еволюції. Автором розкрито сутність процесу еволюції інституту персональних 

даних у Європейському Союзі (підрозд. 1.1); досліджено захист персональних даних 

у контексті розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в ЄС (підрозд. 1.2);  

проаналізовано  основні принципи та стандарти захисту персональних даних у 

співтоваристві (підрозд. 1.3). 
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У підрозділі 1.1 «Загальнотеоретичні та історичні основи розвитку 

інституту захисту персональних даних в Європейському Союзі» досліджується 

еволюція та правові концепції щодо формування інституту захисту персональних 

даних у ЄС.  

З'ясовано, що становлення системи захисту персональних даних у ЄС 

пройшло декілька етапів, перший із яких характеризується ухваленням на 

національному рівні перших законів про захист даних у 1970-х рр., коли в 

державному та приватному секторі почали використовувати автоматизований 

процес обробки персональних даних.  

Під час другого етапу постає потреба в налагодженні міжнародної співпраці та 

створенні міжнародної системи обробки і передачі персональних даних. 

Міжнародними організаціями були прийняті низка актів з метою створення 

міжнародних стандартів захисту персональних даних,  зокрема Організація 

економічного співробітництва та розвитку в 1980 р. затвердила «Керівні принципи, 

що регулюють захист приватності та транскордонні потоки персональних даних», а 

під егідою Ради Європи в 1981 р. було ухвалено Конвенцію № 108 «Про захист осіб 

стосовно автоматизованої обробки персональних даних». 

Третій етап був спричинений збільшенням обсягів і напрямів використання 

персоніфікованої інформації в різних сферах суспільного життя та її транскордонна 

передача новітніми комунікаційними засобами. Наслідком цього стало прийняття в 

1995 р. Директиви 95/46 ЄC «Про захист фізичних осіб при обробці персональних 

даних і про вільне переміщення таких даних», яка мала б забезпечити належний 

рівень правового регулювання сфери захисту персональних даних. 

Четвертий етап став завершальною стадією у формуванні єдиної європейської  

системи захисту персональних даних. 27 квітня 2016 р. в  Європейському Союзі був 

ухвалений Регламент (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою 

персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 

Директиви № 95/46/ЄС», який набув чинності у травні 2018 р. 

У підрозділі 1.2 «Захист персональних даних в контексті розвитку простору 

свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі» проаналізовано еволюцію 

розвитку системи захисту персональних даних у межах формування простору 

свободи, безпеки та юстиції ЄС. 

Автором акцентовано увагу на доктринальних підходах до категорії «простір 

свободи, безпеки та юстиції» та зроблено висновок, що у сферах, пов'язаних із 

правоохоронним і судовим співробітництвом, таких як простір свободи, безпеки та 

юстиції (ПСБЮ), обмін інформацією, включаючи обмін персональними даними, є 

важливим інструментом у політиці внутрішньої безпеки ЄС. Захист даних є одним з 

основних питань, порушених у процесі розвитку європейського простору свободи, 

безпеки та юстиції. 

Тут також досліджено передумови створення й обсяг повноважень органів, 

установ, структур та агентств Союзу, функціональне призначення яких охоплює 

захист персональних даних. Акцентується увага на тому, що з метою захисту 

персональних даних та гарантування безпеки при обміні інформацією, що 

відбувається на рівні Європейського Союзу між його відповідними органами, 
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необхідно постійно поліпшувати координацію та взаємодію між різними 

інституціями, органами й агенціями ЄС, зокрема Європолом, Євроюстом, 

Європейським офісом по боротьбі з підробками, Фронтексом та іншими, а також 

слід створити умови для ефективної співпраці між європейськими правоохоронними 

органами в боротьбі із транснаціональною злочинністю та міжнародним 

тероризмом. 

У підрозділі 1.3 «Правові принципи та стандарти захисту персональних 

даних в  Європейському Союзі» увагу зосереджено на особливостях правових 

принципів і стандартів захисту персональних даних у ЄС. 

Регламент (ЄС) 2016/679 має на меті встановити єдині правила щодо захисту 

персональних даних для всіх держав – членів ЄС задля зменшення юридичної 

роздробленості, складності та невизначеності, що існували між державами-членами 

відповідно до Директиви про захист даних 95/46. Також Регламент (ЄС) 2016/679 

має зміцнити права суб'єктів даних у цифровому та еволюційному середовищах 

задля підвищення рівня контролю осіб над своїми персональними даними. Крім 

того, зміни у законодавстві ЄС, пов'язані з ухваленням зазначеного документа, 

значно спрощують роботу бізнесу та транснаціональним компаніям, що 

розміщуються на території ЄС.  

Загалом Регламент (ЄС) 2016/679 підтримує підхід попередньої Директиви 

95/46, визначаючи загальні принципи (законність, чесність та прозорість, цільове 

обмеження, мінімізація даних, обмеження зберігання, цілісність і 

конфіденційність, точність, підзвітність), яких слід дотримуватися в будь-якому 

контексті обробки персональних даних. Проте Регламент (ЄС) 2016/679  розширює 

та конкретизує положення стосовно деяких принципів з обробки даних, зокрема 

принципів прозорості та мінімізації даних, а також вимоги щодо конфіденційності 

даних тепер чітко визначені як принципи захисту даних. 

Другий розділ дисертації «Організаційно-правовий механізм захисту 

персональних даних в Європейському Союзі» присвячено аналізу організаційно-

правового механізму захисту персональних даних (підрозд. 2.1), механізму 

забезпечення контролю за дотриманням правил щодо захисту персональних даних у 

Європейському Союзі (підрозд. 2.2) та дослідженню правового регулювання 

транскордонної передачі персональних даних у ЄС (підрозд. 2.3).  

У підрозділі 2.1 «Договірні та інституційні механізми захисту персональних 

даних в Європейському Союзі» проаналізовано правовий механізм системи захисту 

персональних даних у співтоваристві. 

Автором досліджено основний обсяг первинного і вторинного права ЄС у 

сфері захисту персональних даних, повноваження органів, установ Союзу, 

функціональне призначення яких охоплює весь спектр захисту персональних даних 

в організації. З'ясовано, що сучасний договірний механізм захисту персональних 

даних у Європейському Союзі охоплює положення Лісабонського договору (ст. 39 

Договору про ЄС та ст. 16 Договору про функціонування ЄС), ст. 7 та 8 Хартії 

основних прав Європейського Союзу та положення ст. 126 Шенгенської конвенції. 

Договірний механізм ЄС у сфері персональних даних визначає загальні правила 
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щодо захисту персональних даних, гарантує права суб'єктів даних і встановлює 

принципи та стандарти захисту персональних даних при їхній передачі й обробці.  

Інституційний механізм захисту персональних даних у Європейському Союзі 

складається із системи його органів (Європейська рада з питань захисту даних, 

Європейський уповноважений із захисту даних, Офіцер із захисту даних в інституції 

або органі ЄС), а також нормативно-правових актів (пакет захисту даних: Регламент 

(ЄС) 2016/679, Директива (ЄС) 2016/680 та Директива (ЄС) 2016/681).  

У роботі детально проаналізовано положення Регламенту (ЄС) 2016/679, який 

є базовим у сфері захисту персональних даних у ЄС, оскільки стосується усіх 

аспектів захисту персональних даних у співтоваристві.   

Регламент (ЄС) 2016/679:  

- подає визначення персональних даних, охоплюючи вичерпний перелік 

факторів, які дозволяють ідентифікувати особу (ст. 4); 

- передбачає систему повідомлення про порушення персональних даних і 

встановлює зобов'язання контролера та процесора впродовж 72 год проінформувати 

наглядовий орган і суб'єкта, права якого порушені, про порушення в системі безпеки 

персональних даних (ст. 33); 

- встановлює межі відповідальності контролера та процесора за належну 

обробку даних (ст. 24–31); 

- заохочує контролерів до впровадження принципів захисту даних за 

призначенням і за замовчуванням (ст. 25); 

- створює Європейську раду з питань захисту даних, яка відіграє роль 

інституційного інструмента для налагодження співпраці між національними 

наглядовими органами та для проведення консультацій і правової підтримки у сфері 

захисту персональних даних (ст. 68).  

У підрозділі окремо проаналізовано положення Регламенту (ЄC) 45/2001 

Європейського парламенту і Ради ЄС від 18 грудня 2000 р. про захист фізичних осіб 

стосовно обробки персональних даних установами й органами співтовариства та про 

вільне переміщення таких даних. Регламент (ЄC) 45/2001 є основним документом, 

який застосовують до обробки персональних даних установами, органами, 

службами й агенціями Союзу. Регламент (ЄC) 45/2001  гарантує, що основні права 

та свободи громадян, зокрема право на приватність щодо обробки персональних 

даних, дотримується установами й органами ЄС, і  вводить посаду Європейського 

уповноваженого із захисту даних та Офіцера із захисту даних, які разом створюють 

ефективний контрольно-наглядовий механізм із захисту персональних даних під час 

обробки персональних даних установами, органами, службами й агенціями Союзу.  

У підрозділі 2.2 «Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил 

щодо захисту персональних даних в Європейському Союзі» проаналізовано основні 

правові механізми забезпечення контролю за дотриманням правил щодо захисту 

персональних даних у співтоваристві. 

Аналізуючи зміст норм Регламенту (ЄС) 2016/679, дисертант 

визначає обставини, що впливають на визначення розміру штрафних санкцій за 

порушення безпеки захисту даних. При врегулюванні питання про накладання 

грошового стягнення і його розмір орган нагляду має враховувати такі обставини, як 
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характер, тяжкість і тривалість порушення та його наслідків, заходи, вжиті для 

забезпечення виконання вимог Регламенту та будь-які заходи, спрямовані на 

запобігання спричинення порушенням негативних наслідків або на пом'якшення 

їхнього впливу. 

У підрозділі 2.3 «Правове регулювання транскордонної передачі персональних 

даних в Європейському Союзі» досліджено основні механізми транскордонної 

передачі персональних даних у ЄС.   

Досліджуючи положення Регламенту (ЄС) 2016/679, дисертантом були 

визначені основні критерії транскордонної передачі персональних даних для 

забезпечення належного рівня захисту (передача даних на підставі механізму 

забезпечення застосування належних запобіжників, юридично зобов'язальних 

корпоративних правил, положення про захист даних типового договору, кодексів 

поведінки та системи сертифікації). 

З метою поглибленого розуміння практичних аспектів правового регулювання 

передачі персональних за межами ЄС, розглянуто передачу персональних даних у 

розрізі транскордонних відносин між ЄС та США. Аналіз такої діяльності надав 

підстави вважати, що нова угода у сфері захисту персональних даних між 

Євросоюзом та Сполученими Штатами («Про захист конфіденційності») має стати 

наріжним каменем у розвитку трансатлантичних відносин між ЄС і США. Угода 

«Про захист конфіденційності» має відновити довіру Європейського Союзу та 

Сполучених Штатів у контексті обміну та передачі персональних даних, а саме 

щодо дотримання фундаментальних прав громадян ЄС при передачі, обробці та 

збереженні їхніх даних компаніями США, забезпечити та гарантувати дотримання 

найвищих стандартів захисту персональних даних і створити ефективні механізми 

контролю за дотриманням державними органами влади та приватними компаніями 

правил, закріплених у цій угоді.     

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Основні напрями співпраці 

України з Європейським Союзом»  автором здійснено комплексний аналіз 

нормативно-правового забезпечення та стандартів захисту персональних даних в 

Україні (підрозд. 3.1), співпраці щодо захисту персональних даних у межах Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (підрозд. 3.2), досліджено 

гармонізацію українського законодавства із правом Євросоюзу у сфері захисту 

персональних даних (підрозд. 3.3).  

У підрозділі 3.1 «Нормативно-правове забезпечення і стандарти захисту 

персональних даних в Україні» показано еволюцію системи захисту персональних 

даних в Україні та проаналізовано правові механізми захисту персональних даних в 

Україні. 

Тут детально досліджено зміст норм Закону України «Про захист 

персональних даних» від 2010 р. Дисертант доходить висновку, що ухвалення 

закону є важливим етапом гармонізації законодавства України у сфері захисту 

персональних даних до стандартів ЄС та Ради Європи. Автором відзначено, що 

наступним кроком має стати деталізація прав суб'єкта персональних даних, 

конкретизація повноважень контролера та процесора даних, особливу увагу слід 
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приділити питанню транскордонної передачі персональних даних і санкцій за 

порушення правил безпеки даних.   

Окремо досліджується питання співпраці між Україною та Європолом і 

Євроюстом. Укладання угод про співробітництво між Україною та Європолом і 

Євроюстом сприятиме розширенню формату взаємодії, обміну оперативною 

інформацією та необхідним досвідом із підвищення ефективності роботи 

українських правоохоронних органів у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема 

організованою злочинністю та тероризмом. 

У підрозділі 3.2  «Співпраця щодо захисту персональних даних в рамках Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» проаналізовано 

інструменти співпраці та механізми імплементації і моніторингу Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС у сфері захисту персональних даних. 

У підрозділі стверджується, що інформаційно-аналітична система моніторингу 

виконання Угоди про асоціацію – «Пульс Угоди» має стати основою для 

моніторингу та подальшого виконання  зобов'язань України відповідно до 

зазначеного документа. 

 Важливим кроком до наближення законодавства України у сфері захисту 

персональних даних до стандартів Європейського Союзу має стати внесення змін до 

Додатків до Угоди про асоціацію, а саме включення до Додатків до Угоди 

Регламенту (ЄС) 2016/679 з метою його подальшої імплементації. 

Автором детально проаналізовано пропозицію в. о. директора Департаменту з 

питань стратегічного планування та координації державної політики Кабінету 

Міністрів України Сергія Ніжинського створити впродовж двох років проект 

допомоги щодо захисту персональних даних «GDPR SOS». Проект «GDPR SOS» 

має допомогти уряду України у реалізації державної політики захисту персональних 

даних та виконанні пункту 11 плану заходів № 1106, а саме – в удосконаленні 

законодавства про захист персональних даних з метою приведення його у 

відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679. Також зазначений проект стане в нагоді 

компаніям, які займаються обробкою та передачею персональних даних, особливо 

що стосується транскордонної передачі персональних даних, у підготовці 

внутрішніх інструкцій і механізмів реагування на порушення системи захисту 

персональних даних і підготовці кваліфікованих співробітників із захисту 

персональних даних.  

З огляду на дослідження правових засад відносин України з Євросоюзом у 

межах Угоди про асоціацію дисертант доходить висновку, що внесення до Додатків 

до Угоди Регламенту (ЄС) 2016/679 та реалізація проекту «GDPR SOS» мають стати 

важливими механізмами у реалізації пункту 11 плану заходів № 1106 та приведення 

системи захисту персональних даних в Україні у відповідність до Регламенту (ЄС) 

2016/679. 

У підрозділі 3.3 «Реформування системи захисту персональних даних в 

Україні у відповідності до європейських стандартів» проаналізовано шляхи 

реформування законодавства України у сфері захисту персональних даних з метою 

його наближення до європейських стандартів. 
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Аналізуючи ризики, прогалини, проблемні та слабкі моменти у реалізації 

механізмів захисту персональних даних в Україні, автор доходить до  висновку, що 

існуюча вітчизняна система захисту персональних даних потребує подальшого 

удосконалення правових стандартів і принципів захисту персональних даних та 

реформування нормативних положень, упроваджуючи більш високі стандарти й 

ефективні механізми захисту персональних даних у національне законодавство та 

поступово наближуючи його до стандартів захисту персональних даних 

Європейського Союзу. 

З метою приведення законодавства України у сфері захисту персональних 

даних до європейських стандартів, дисертант пропонує звернути увагу на 

необхідність приведення термінологічного апарату Закону України «Про захист 

персональних даних» у відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679. Вважаємо також 

важливим запровадити вимогу для компаній призначати співробітника з питань 

захисту даних. Необхідним є уведення  та удосконалення низки прав суб'єктів щодо 

їхніх особистих даних, включаючи право на стирання («право бути забутим»), право 

на обмеження обробки даних, право на мобільність даних, профайлінг, використання 

псевдонімів. Важливим є удосконалення механізму сертифікації автоматизованих 

засобів захисту персональних даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679. Разом з 

тим на окрему увагу заслуговує удосконалення процедури повідомлення про витік 

даних та запровадження системи контролю за передачею персональних даних за 

межі України.   

 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження правового регулювання захисту персональних даних в 

Європейському Союзі та Україні дало можливість сформулювати низку висновків, 

пропозицій та узагальнень, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Основні висновки дисертаційного дослідження такі: 

1. Становлення інституту захисту персональних даних у Європейському Союзі 

пройшло чотири етапи: від ухвалення перших національних актів у сфері захисту 

персональних даних у 70-х рр. ХХ ст. (перший етап), створення системи захисту 

персональних даних при їхній обробці і транскордонній передачі в межах 

міжнародних інституцій (другий етап), прийняття в Європейському Союзі 

Директиви 95/46, що регламентувала основні принципи та засади захисту даних у 

державах-членах (третій етап), і до створення єдиного правового простору 

регулювання системи захисту персональних даних на території усіх 28 держав – 

членів Європейського Союзу (четвертий етап). 

2. На переформатування та необхідність становлення нової єдиної для 

всього Європейського Союзу системи захисту персональних даних впливають такі 

тенденції, як: наслідки стрімкого технологічного прогресу, упровадження нових 

інформаційно-інноваційних технологій у роботу державного сектору та великих 

приватних корпорацій у Європейському Союзі тощо.  

3. Дотримання найвищих стандартів захисту персональних даних у 

правоохоронній галузі мають першочергове значення для забезпечення безпеки та 
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захисту громадян держав – членів Європейського Союзу. Безпрецедентні кошти, що 

витрачаються на збір та аналіз даних, доступних у наші дні, приносять із собою 

зобов'язання поважати право кожної людини мати належний захист персональних 

даних і звести до мінімуму небезпеку зловживань та ризик витоку даних. 

4. Зроблено висновок, що впровадження нових законодавчих розробок й 

удосконалення існуючих механізмів захисту даних і механізмів забезпечення 

контролю за захистом даних мають підвищити рівень захисту даних на території 

Європейського Союзу, відповідаючи тим самим на постійні нові технологічні 

виклики та процеси глобалізації. 

5. Як найбільш вдалу систему повідомлення про порушення безпеки даних  

автором запропоновано ланцюгову систему повідомлення про випадки порушення 

безпеки персональних даних: 

- про порушення безпеки даних процесор без необґрунтованих затримок 

інформує контролера; 

- після цього контролер інформує відповідний наглядовий орган. За можливості 

таке повідомлення надається не пізніше 72 год після отримання інформації 

про порушення;  

- у випадку виникнення суттєвої загрози для суб'єкта даних про порушення 

даних контролер без необґрунтованих затримок інформує суб'єкта таких 

даних. 

6. Ключовою новелою Регламенту (ЄС) 2016/679 є нові підходи стосовно 

штрафних санкцій за порушення правил безпеки персональних даних. Положення 

Регламенту (ЄС) 2016/679 з накладання грошових санкцій замінюють фрагментарну 

систему заходів примусу, одночасно запроваджуючи механізми невідворотності та 

послідовності призначення покарання, відсутні в Директиві 95/46/ЄС. Суттєві 

штрафи за порушення правил безпеки персональних даних не лише стимулюють 

невідворотність покарання, вони є помітною особливістю Регламенту 2016/679, яка 

змусить національні та транснаціональні компанії інвестувати більше ресурсів у 

системи та механізми безпеки. Треті країни, які оброблятимуть персональні дані 

громадян держав – членів Європейського Союзу, у разі порушення безпеки даних 

відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 також підпадатимуть під дію аналогічних 

санкцій.  

7. Зроблено висновок, що Регламент (ЄС) 2016/679 запроваджує дві нові 

підстави для транскордонної передачі даних: дотримання кодексу поведінки або 

стандартів системи сертифікації, які мають передбачати правові зобов'язання з 

можливістю примусу до їхнього виконання. Регламент (ЄС) 2016/679 не тільки 

полегшує транскордонну передачу даних за допомогою вдосконалених механізмів, 

але також передбачає процедури, умови й обмеження для передачі персональних 

даних за межі ЄС. 

8. Доведено, що трансатлантичне співробітництво між Європейським Союзом 

і Сполученими Штатами Америки в контексті боротьби зі спільними загрозами 

зовнішньої безпеки нині є вкрай важливим. Угода «Про захист конфіденційності», 

що набула чинності 21 липня 2016 р., має стати основою для  подальшого  розвитку 

трансатлантичних відносин між ЄС та США. Вона має відновити довіру між 
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Європейським Союзом  і Сполученими Штатами в контексті обміну та передачі 

персональних даних, а саме щодо дотримання фундаментальних прав громадян 

Союзу при передачі, обробці та збереженні їхніх даних компаніями США, 

забезпечити та гарантувати дотримання найвищих стандартів захисту персональних 

даних і створити ефективні механізми контролю за дотриманням державними 

органами влади та приватними компаніями правил, закріплених у цій угоді. 

Зазначена угода має гарантувати високий рівень захисту фундаментальних прав 

громадян ЄС і забезпечити необхідну правову визначеність для компанії з обох 

боків Атлантики для безперешкодного обміну між ними персональними даними.  

9. Гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС залишається 

найпотужнішим правовим інструментом впливу acquis ЄС на законодавство 

України. Згідно з Угодою про асоціацію, Україна та Європейський Союз погодилися 

співпрацювати з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних 

відповідно до найвищих європейських і міжнародних стандартів, зокрема 

відповідних документів Ради Європи. План заходів  з виконання Угоди про 

асоціацію, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 

2017 р. № 1106 передбачає завдання з удосконалення законодавства про захист 

персональних даних з метою приведення його у відповідність до Регламенту (ЄС) 

2016/679. Внесення до Додатків до Угоди про асоціацію Регламенту (ЄС) 2016/679 

та реалізація проекту «GDPR SOS» стануть важливими механізмами приведення 

системи захисту персональних даних в Україні у відповідність до стандартів ЄС.  

10.  Існуюча вітчизняна система захисту персональних даних потребує 

подальшого удосконалення правових стандартів і принципів захисту персональних 

даних та реформування нормативних положень. Особливо важливим є: 

- приведення термінологічного апарату Закону України «Про захист 

персональних даних» у відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679; 

- зміцнення контролю у відносинах між контролером і процесором; 

- розроблення та удосконалення кодексів поведінки і механізмів сертифікації; 

- реформування системи повідомлення про порушення безпеки даних; 

- удосконалення процедури притягнення до відповідальності та накладання 

штрафних санкцій за порушення законодавства про захист персональних даних.   
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АНОТАЦІЯ 

Шевчук О. О. Правове регулювання охорони персональних даних в 

Європейському Союзі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню захисту персональних 

даних у Європейському Союзі. Автором проаналізовано становлення, розвиток та 

функціонування системи захисту персональних даних у ЄС. Дисертантом проведено 

комплексний аналіз договірних і інституційних механізмів захисту персональних 

даних. У дисертаційній роботі досліджуються питання правового регулювання 

транскордонної передачі персональних даних у ЄС. 

Автором висвітлено основні правові інструменти імплементації та 

моніторингу у сфері захисту персональних даних у межах Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Дисертантом запропоновано шляхи реформування існуючої 

системи захисту персональних даних в Україні з метою наближення її до 

європейських стандартів. 

Ключові слова: Європейський Союз, захист персональних даних, 

інституційний механізм, гармонізація, Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шевчук А. А. Правовое регулирование охраны персональных данных в 

Европейском Союзе. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерства образования и науки Украины, 

Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию защиты персональных 

данных в ЕС. Автором проанализированы становление, развитие и 

функционирование системы защиты персональных данных в ЕС. Диссертантом 

проведен комплексный анализ договорных и институциональных механизмов 

защиты персональных данных в ЕС. В диссертационной работе исследуются 

вопросы регулирования трансграничной передачи персональных данных в ЕС.  
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Автором проанализированы основные правовые инструменты реализации и 

мониторинга в сфере защиты персональных данных в рамках Соглашения об 

ассоциации между Украиной и ЕС. Диссертантом предложены пути 

реформирования существующей системы защиты персональных данных в Украине с 

целью ее приближения к европейским стандартам. 

Ключевые слова: ЕС, защита персональных данных, институциональный 

механизм, гармонизация, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. 

 

ANNOTATION 

Shevchuk O. O. Legal regulation of the personal data protection in the 

European Union. – On the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of the Candidate of Sciences (in Law) 

under speciality 12.00.11 – International Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Dissertation is devoted to the structural analysis of the genesis, development and 

functioning of the system of protection of personal data in the European Union. The result 

of the research determines four main development stages of the system of protection of 

personal data in European Union which gives basis to theoretical forecasting concerning 

the further development of the system of protection of personal data in the European 

Union. 

The dynamics of the development of the area of freedom, security and justice in 

European Union in view of the need to ensure the security of the exchange of personal 

data as an important tool in the EU's internal security policy, have been described and 

analyzed in the thesis. The author raises the question of the need for a strategic approach 

for the exchange of personal data in the AFSJ in order to balance the rights of individuals 

with regard to the exchange of personal data among the participants of the AFSJ.  

The structural analysis of contractual and institutional mechanisms of the protection 

of personal data in the European Union has been studied in the research. Provides the key 

differences regarding the mechanisms of protection of personal data under Directive 

95/46/EC and Regulation (EC) 2016/679. It is proposed to consider the main 

responsibilities and limits of the responsibility of the operator and processor of the 

protection of personal data within processing. Features of informing about violations of 

personal data in accordance with the Regulations are noted. 

The dissertation provides a comprehensive analysis of the mechanisms for ensuring 

compliance with the rules on personal data protection in the European Union. Special 

attention has been paid to defining the role of the data protection officer and the supervisor 

in ensuring control and monitoring of compliance with the rules on personal data 

protection in the European Union. It is proposed to consider the circumstances affecting on 

the determination of the amount of penalties for breach of the rules of personal data 

protection in the European Union. Impact of the European Data Protection Board.in 

ensuring of the compliance with the rules on personal data protection in the European 

Union is noted. 

The author examines the issues of legal regulation of cross-border transfers of 

personal data in the European Union. It is proposed to consider the main mechanisms 
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ensuring the proper protection of cross-border transfers of personal data: transfers with an 

adequacy decision, transfer pursuant to another mechanism ensuring appropriate 

safeguards, codes of conduct and certification mechanism, legally binding corporate rules. 

The features of data transfer from the EU to the USA pursuant to Privacy Shield and the 

transfer of data beyond the European Economic Area boundaries are noted. 

The author highlighted the genesis, development and functioning of the system of 

protection of personal data in the Ukraine. The author provides information about the 

treaty and the institutional mechanism of the protection of personal data in Ukraine. 

The main legal instruments of implementation and monitoring in the field of 

personal data protection in the framework of the Association Agreement between Ukraine 

and the European Union are noted. The author suggested ways of reforming the existing 

system of personal data protection in Ukraine in order to harmonization it with European 

standards. 

Keywords: European Union, personal data protection, treaty mechanism, 

institutional mechanism, harmonization, Association Agreement between Ukraine and the 

European Union. 

 


