
Порядок  захисту персональних даних. 

 

 

1. Яка інформація належить до персональних даних ?  

 

Інформація про фізичну особу (персональні дані) – це відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може 

бути конкретно ідентифікована. 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 (ст. 11 Закону України "Про інформацію").  

Згідно з ДСТУ 3389-96 до відомостей персонального характеру 

віднесено фото громадянина, ідентифікаційний номер, ПІБ (прізвище, ім’я 

та по-батькові), стать, місце та дата народження, особистий підпис, місце 

проживання (реєстрація), належність до військової служби, група крові, 

сімейний стан та відомості про дітей. 

 

 Персональні дані за режимом доступу є інформацією з обмеженим 

доступом, захист якої повинен забезпечуватись відповідно до закону (ст. 5 

Закону України "Про захист персональних даних").  

 



 

 

 

2. Які вимоги до забезпечення захисту персональних даних у 

базах персональних даних ?  

 
База персональних  даних – це іменована сукупність упорядкованих 

персональних даних в електронній формі  та/або  у  формі  картотек 

персональних даних. 

Згідно ст. 24 Закону України "Про захист персональних даних": 

- держава гарантує захист персональних даних; 

- суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними  даними, 

зобов'язані забезпечити захист цих даних від незаконної обробки, а також 
від незаконного доступу до них; 

- забезпечення захисту персональних даних у базі персональних 

даних покладається на володільця цієї бази; 

- володілець  бази  персональних даних в електронній формі 

забезпечує її захист відповідно до закону;  

- в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,  

організаціях, установах і на підприємствах усіх форм власності   

визначається структурний підрозділ або відповідальна особа, яка 
організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх 

обробці, відповідно до закону. 

 

Згідно Типового порядку обробки персональних даних у базах 

персональних даних, що встановлює загальні вимоги до організаційних та 

технічних заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базах 

персональних даних володільцями та розпорядниками баз персональних 
даних (Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 р. № 3659/5). 

База персональних даних повинна мати: 

- затверджену мету обробки ПД; 

- встановлений склад ПД; 

- встановлені процедури обробки ПД. 

Володілець бази персональних даних визначає: 

- мету обробки, склад персональних даних у базі персональних 

даних та її місцезнаходження; 
- порядок внесення, зміни, поновлення, використання, поширення, 

знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних; 

- відповідальну особу або структурний підрозділ; 

- порядок захисту персональних даних, в тому числі від незаконної 

обробки та незаконного доступу до них. 

 



 
 

 

3. Які особливості захисту бази персональних даних у складі 

інформаційної (автоматизованої) системи ? 

 

Обробка баз персональних даних в електронній формі здійснюється 

за допомогою автоматизованих (інформаційно-телекомунікаційних) 

систем, до яких належать персональні електронно-обчислювальні 

машини, локальні або корпоративні комп’ютерні мережі, сервери баз 
даних тощо.   

Володілець бази персональних даних обробляє персональні дані 

в складі інформаційної (автоматизованої) системи, у якій забезпечується 
захист персональних даних відповідно до вимог закону. 

Згідно ст.8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” інформація з обмеженим доступом, вимога 

щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в системі із 

застосуванням комплексної системи захисту  інформації з підтвердженою 

відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами 
державної експертизи в порядку, встановленому законодавством. 

 Порядок захисту персональних даних у складі інформаційної 

(автоматизованої) системи, що визначений нормативно-правовими актами 
України, передбачає наступні заходи: 



 -  створення служби захисту інформації в автоматизованій системі 

(АС) або призначення посадової особи, що виконує ці функції; 

 - укладання угоди на створення комплексної системи захисту 

інформації (КСЗІ) з організацією–виконавецем робіт;   

 - обстеження АС та розробка Плану захисту інформації в АС; 

- формування вимог до КСЗІ та розробка технічного завдання на 

створення КСЗІ в АС;  

- розробка та впровадження КСЗІ в АС згідно НД ТЗІ 3.7-003-05; 

- подання заявки в Держспецзв’язку України на проведення 

державної експертизи КСЗІ; 

- проведення державної експертизи організатором експертизи та 

складання експертного висновку; 

- реєстрація експертного висновку в Держспецзв’язку України та 

видача замовнику атестату відповідності; 

- введення автоматизованої системи в експлуатацію. 

 Методичну допомогу при створенні систем захисту інформації 

надає Адміністрація Держспецзв’язку України та її регіональні органи в 
областях. 

Типовий порядок обробки персональних даних.  

Розділ II. Обробка персональних даних в складі інформаційної 

(автоматизованої) системи. 

2.1. Володілець бази персональних даних обробляє персональні дані 

в складі інформаційної (автоматизованої) системи, у якій забезпечується 

захист персональних даних відповідно до вимог закону. 

2.2. Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій) 

системі може здійснюватись у складі інформаційно-телекомунікаційної 
системи із застосуванням засобів мережевого захисту від 

несанкціонованого доступу під час обробки персональних даних. 

2.3. Працівники володільця бази персональних даних допускаються 

до обробки персональних даних лише після їх авторизації. 

2.4. Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або 

автентифікації, повинен блокуватись. 

2.5. В інформаційній (автоматизованій) системі, де обробляються 

персональні дані, може здійснюватись реєстрація, зокрема: 
- результатів ідентифікації та/або автентифікації працівників 

володільця бази персональних даних; 

- дій з обробки персональних даних; 

- факту встановлення ознаки «Підтвердження надання згоди 

на обробку персональних даних у базі персональних даних» за допомогою 

управляючих елементів веб-ресурсів володільця або розпорядника бази 

персональних даних, інтерфейсів користувача програмного забезпечення; 



- результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних 

даних. 

Відповідальна особа та/або структурний підрозділ може проводити 

аналіз реєстраційних даних. 

Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення. 

Реєстраційні дані повинні зберігатися та надаватися 
за вмотивованою вимогою для аналізу суб’єктам відносин, пов’язаним із 

персональними даними. 

2.6. Володілець бази персональних даних забезпечує антивірусний захист 

в інформаційній (автоматизованій) системі. 

2.7. Володілець бази персональних даних забезпечує використання 

технічних засобів безперебійного живлення елементів інформаційної 

(автоматизованої) системи. 
 

 4. Яка передбачена відповідальність за порушення 

законодавства про захист персональних даних ? 

  

 Фізичні та юридичні особи, винні в порушенні законодавства про 

захист інформації, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну чи 

кримінальну відповідальність згідно із законодавством. При цьому 

суб'єктами кримінально-правової відповідальності можуть бути як особи, 
що вчинили протиправні дії по відношенню до інформації (незаконне 

здобуття, знищення, модифікація інформації, блокування роботи 

інформаційних систем тощо), так і посадові особи, що не забезпечили 

належний захист такої інформації. 

 Адміністративна відповідальність (ст.188 п.39, 40 КУАП) у вигляді 

штрафу від трьохсот до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян передбачена за: 

 - ухилення від державної реєстрації бази персональних даних ;  

 - недодержання встановленого законодавством про захист 

персональних даних порядку захисту персональних даних у базі 

персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них;   

 - перешкоджання діяльності Державної служби України з питань 

захисту персональних даних 

 - за протиправні дії щодо інформаційних (автоматизованих) 

систем, а саме за здійснення незаконного доступу до інформації в 

інформаційних системах, незаконне копіювання, розповсюдження або 

збут інформації, яка зберігається в інформаційних системах, у паперовій 

чи електронній формі. 

 Кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, виправних робіт, 

арешту або обмеження волі передбачена за: 



 - незаконне збирання,  зберігання,  використання,  знищення, 

поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна 

такої  інформації (ст.182 Кримінального кодексу України); 

 - несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 

обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних 

машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних 

мережах або на носіях такої інформації (ст.361-2 Кримінального кодексу 

України); 

 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 

системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої 
інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст.362 

Кримінального кодексу України); 

 - порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи 

мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється (ст.363 Кримінального кодексу України). 

 
 

 

 



5. Хто має право виконувати роботи по захисту інформації в 

автоматизованих системах ? 

  

 Роботи з обстеження інформаційних систем, формування вимог до 

їх захисту, розробки, впровадження та випробування комплексних систем 

захисту інформації може виконувати власник інформаційної системи або 

на договірній основі суб’єкт господарювання, який має спеціалістів з 

відповідною освітою та досвідом робіт у галузі інформаційної безпеки, 
необхідну нормативну та матеріально-технічну базу. 

 Підтвердження відповідності КСЗІ здійснюється шляхом 

проведення державної експертизи (АС класу "2") або аналізу декларації 
(АС класу "1"). 

 Організатором державної експертизи призначається лише суб’єкт 

господарювання, який має відповідну ліцензію на право надання послуг у 

галузі технічного захисту інформації. Повний перелік ліцензіатів є на 
офіційному веб-сайті Держспецзв’язку за адресою: www.dsszzi.gov.ua.  
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