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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

● чинне законодавство застаріло, ним не 
о х о п л ю є т ь с я  ц і л и и ̆  р я д  п и т а н ь  т а 
правовідносин, які виникають на практиці, 
не забезпечується достатній р івень 
захисту персональних даних (ПД);

● н е о б х і д н о  п р о в е с т и  г а р м о н і з а ц і ю 
законодавства у  сфері  захисту  ПД з 
європейським в межах взятих Україною 
зобов’язань. 



ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО VS ЗАКОНОПРОЄКТИ

Чинне законодавство України:
Закон України «Про захист персональних даних»

Законопроєкт, покликаний привести законодавство у сфері захисту персональних даних у 
відповідність до європейського регулювання (гармонізація з Загальним регламентом про захист 
персональних даних/GDPR та Конвенцією 108+), замінивши чинне законодавство:
• Проєкт Закону про захист персональних даних № 8153 від 25.10.2022 року

 
Попередній Проєкт Закону про захист персональних даних №5628 від 07.06.2021 року – в серпні 2022 

року відхилено і знято з розгляду.

• Проєкт Закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної 
інформації № 6177 від 18.10.2021 року (про контролюючий орган у сфері захисту персональних даних)



Основні характеристики Законопроєкту:

ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО VS ЗАКОНОПРОЄКТ № 8153

оновлення термінологіі ̈ законодавчого регулювання захисту персональних даних та і ̈і ̈ 
узгодження з термінологією GDPR та Конвенції 108+;

приведення принципів та підстав обробки персональних даних у відповідність до вимог GDPR 
та Конвенції 108+;

посилення прав суб’єкта персональних даних щодо обробки його персональних даних 
(право на забуття, право на заперечення проти обробки персональних даних, право на 
обмеження обробки персональних даних, право на мобільність персональних даних, право на 
захист від автоматизованого прии ̆няття рішення та право на захист своі ̈х прав та 
відшкодування шкоди) та механізм захисту прав у випадку їх порушення контролером або 
оператором;



ЧИННИЙ ЗАКОН VS ЗАКОНОПРОЄКТ № 8153

деталізовано і конкретизовано права та обов’язки контролера та оператора персональних 
даних щодо обробки персональних даних на території України та передачі персональних 
даних іншим державам або міжнародним організаціям;

посилено захист персональних даних через призначення у визначених випадках, 
відповідальної особи з питань захисту персональних даних; 

визначено чітку процедуру повідомлення контролерами про витік персональних даних;

Основні характеристики Законопроєкту:



ЧИННИЙ ЗАКОН VS ЗАКОНОПРОЄКТ № 8153

Основні характеристики Законопроєкту: особливе регулювання 

визначено порядок та підстави обробки персональних даних роботодавцем;

врегульовано порядок обробки персональних даних після смерті суб’єкта персональних 
даних;

врегульовано порядок використання технологій відстеження дій суб’єктів персональних даних 
в електронних комунікаціях та сервісах. 



САНКЦІЇ

1. Чинне законодавство України передбачає адміністративну відповідальність – штраф від 1 700 до 34 000 UAH. 

Види та розміри санкцій за порушення законодавства у сфері захисту персональних 
даних:

2. Законопроєкт пропонує адміністративну відповідальність:

3.  GDPR пропонує адміністративну відповідальність:
∙ до 10 000 000 EUR або, у випадку підприємства, до 2% від загального глобального річного обігу за попередній 

фінансовий рік 
∙ до 20 000 000 EUR або, у випадку підприємства, до 4% від загального глобального річного обігу за попередній 

фінансовий рік.

На фізичних осіб:
➢ 10 000 - 30 000 UAH
➢ 30 000 - 100 000 

UAH
➢ 100 000 - 300 000 

UAH

На юридичних осіб:
➢ 0,05%  - 0,1% загального річного обороту, але не 

менше ніж 30 000 UAH за кожне окреме порушення 
вимог Закону;

➢ 0,5% - 1% загального річного обороту, але не менше 
ніж 
100 000 UAH за кожне окреме порушення вимог 
Закону;

➢ 3% - 5% загального річного обороту, але не менше 
ніж 
300 000 UAH за кожне окреме порушення вимог 
Закону. 

Також передбачені:
➢ збільшення розміру 

штрафу на 30 %;
➢ накладення штрафу у 

розмірі 200 % від 
розміру раніше 
накладеного штрафу. 



ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН

Проєкт Закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до 
публічної інформації №6177 від 18.10.2021 року
Ст. 36 Проєкту Закону про захист персональних даних № 8153 від 25.10.2022 року:
1. Контролер та оператор, а також їхній представник у разі призначення, до яких звернувся контролюючий орган, зобов’язані:
- забезпечувати доступ до приміщень, засобів, автоматизованих інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем, матеріалів і 

документів, у тому числі на засадах, визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом;
Ч. 7 ст. 15 Проєкту Закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації №6177 від 
18.10.2021 року:
 Інспектор:
6) має право безперешкодно входити до приміщень контролерів, операторів персональних даних та розпорядників публічної інформації під 
час проведення перевірок та розслідувань….;
7) під час проведення перевірок та розслідувань …. вимагати від суб’єктів владних повноважень, юридичних осіб незалежно від форм 
власності, їхніх посадових осіб та працівників, інших фізичних осіб надання пояснень та іншої інформації (документів), в тому числі з 
обмеженим доступом...;
8) має право під час проведення перевірки на безперешкодний доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, 
банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, володільцем (адміністратором) яких є державні органи або 
органи місцевого самоврядування, юридичних осіб, незалежно від форм власності;
А разі перешкоджання виконанню вказаних вище повноважень, має право залучати поліцейських для застосування передбачених законом 
заходів, необхідних для забезпечення виконання повноважень; 
Ч. 7 ст. 46 Проєкту Закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації №6177 від 
18.10.2021 року:

Перевірка проводиться без будь-якого спеціального рішення Національної комісії або направлення на її проведення за умови 
пред'явлення службового посвідчення інспекторами Національної комісії або уповноваженими працівниками Національної комісії. 

Ч. 4 ст. 46 Проєкту Закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації №6177 
від 18.10.2021 року:

Виїзна перевірка фізичної особи-підприємця за місцем фактичного провадження діяльності, якщо це місце є житлом, 
проводиться на підставі ухвали суду.



Ні Проєкт Закону про захист персональних даних № 8153 від 25.10.2022 року, ні Проєкт Закону про 
Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації №6177 від 
18.10.2021 року на цей час не були навіть розглянуті в першому читанні, тому відсутня можливість 
прогнозувати їх фінальний вигляд, як і гарантувати взагалі їх прийняття.

ВИСНОВКИ:




