
Виконання Україною міжнародних 
зобов’язань за Конвенцією № 108: 

сучасний стан та напрями подальшої 
реалізації
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Зміст доповіді
1. Огляд сучасного стану виконання Україною зобов’

язань за Конвенцією Ради Європи № 108;

2. Сучасний стан законодавства України про захист 
персональних даних та аналіз викликів, які виникли 
перед Україною на шляху імплементації Конвенції 
108+;

3. Основні напрями імплементації положень Конвенції 
108+ в норми національного законодавства України 
про захист персональних даних;

4. Основні шляхи імплементації положень Конвенції 
108+ в норми національного законодавства України та 
забезпечення її подальшого виконання.



Сучасний стан законодавства 
України про захист 

персональних даних
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Відносна узгодженість загальних 
положень з вимогами Конвенції 108

Наявність термінологічних розбіжностей у розумінні 
змісту окремих понять між основним законом «Про 
захист персональних даних» та Законами України, 

які регулюють особливості обробки і захисту 
персональних даних в окремих сферах

Наявність досить широкого кола питань 
щодо обробки і захисту персональних даних, 

які перебувають поза правовим 
регулюванням

Існування широкої групи 
підзаконних актів, які не завжди 
узгоджуються з вимогами Закону 

Легалізація неконкретизованого підходу 
щодо розмежування сфери 

парламентського та державного 
(адміністративного) контролю за 

додержанням законодавства про захист 
персональних даних, тощо



Основні напрями імплементації положень Конвенції 
108 + в норми національного законодавства України 

про захист персональних даних

1
Приведення у 
відповідність до 
положень Конвенції 
108+ понятійного 
апарату 
законодавства 
України про захист 
персональних даних;

2
Удосконалення 
процедур обробки 
та захисту 
персональних 
даних відповідно 
до стандартів Ради 
Європи;

3
Оновлення загальних 
підходів до обробки і 
захисту персональних даних 
в окремих сферах правового 
регулювання: діяльності 
засобів масової інформації, 
Національної поліції, 
міграційного контролю, в 
галузі освіти, тощо;

4
Вирішення проблеми 
інституалізації 
механізму державного 
нагляду та контролю у 
сфері обігу 
персональних даних 
відповідно до 
Конвенції 108+ та 
положень GDPR;

5
Формування оновленої 
моделі транскордонної 
обробки персональних 
даних та міжнародної 
взаємодії наглядових 
органів держав-членів 
Ради Європи у цій 
сфері.

4



Основні шляхи 
імплементації положень 
Конвенції 108+ в норми 

національного 
законодавства України за 

забезпечення її 
подальшого виконання

Прийняття нової редакції Закону України «Про захист 
персональних даних» та ратифікація Верховною Радою 
України Протоколу № 223 до Конвенції № 108;

Внесення змін до Законів України, якими регулюються 
особливості обробки персональних даних в окремих 
сферах суспільного життя;

Приведення у відповідність до оновленої редакції Закону 
України «Про захист персональних даних» нормативно-
правових актів центральних органів виконавчої влади 
України, зокрема тих, що врегульовують обробку 
персональних даних у національних публічних реєстрах;

Подальше здійснення Офісом Ради Європи в Україні 
просвітницьких, дослідницьких та інших заходів, 
спрямованих на підвищення обізнаності громадян про 
свої права як суб’єктів персональних даних відповідно до 
Конвенції № 108+;
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Подальше зміцнення співробітництва Ради Європи з 
органами державної влади, навчальними закладами та 
громадянськими об’єднаннями за для підвищення 
ефективності діяльності у сфері захисту персональних 
даних.



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ!

Кафедра Інтелектуальної власності та інформаційного права
Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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