
Резолюція 
IV Міжнародного форуму «Захист персональних даних у сфері цифрової 

економіки» 20 січня 2020 року(FORUM) 
 

За підтримки Комітету з питань цифрової трансформації, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в переддень 
Міжнародного дня захисту персональних даних громадською організацією 
Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» за 
спонсорства проекту ЄС "Право-Justice" та спільно з компанією 7event.group 
проводиться вже вчетверте Міжнародний форум «Захист персональних даних у 
сфері цифрової економіки»  

Постійний діалог між зацікавленими сторонами на основі активного включення 
влади, бізнесу, громадського та експертного середовища та вироблення спільних 
рекомендацій для вироблення конструктивної позиції задля забезпечення балансу між 
захистом персональних даних та публічною інформацією – є основною метою 
FORUM з його заснування.  

Професіонали в області захисту персональних даних, міжнародні експерти та 
представники профільних державних установ, ведучих «гравців» бізнесу в сфері 
захисту інформації, хмарних технологій, електронних сервісів, провайдери  
обговорили велику кількість актуальних  питань: 

стан законодавства та організація захисту персональних даних в Україні; хмарні 
сервіси та зберігання інформації; напрямки популяризації та проникнення сервісів 
електронної ідентифікації та довірчих послуг в різні сфери економічного, соціального 
та адміністративного життя України; важливість навчання з наймолодшого віку гігієні 
зберігання, поширення та захисту інформації про себе; новели європейського 
законодавства; необхідність балансу громадської безпеки, відкриття інформації та 
приватності; стандартизація, технічне регулювання та аудит діяльності підприємств 
на відповідність законодавству у сфері захисту персональних даних; системи обміну 
даними між державними органами; оцифрування даних та їх зберігання, доступ до 
архівних даних у наукових та особистих цілях; інші аспекти надання електронних 
сервісів, їх практичні реалізація. 

За нашим переконанням, саме зараз, на часі,  коли в рамках виконання Угоди про 
Асоціацію між Європейським Союзом та Україною, сфера захисту персональних 
даних України повинна трансформуватись відповідно до змін у законодавстві ЄС, 
назріла необхідність широкого діалогу щодо стану та перспектив цієї важливої 
складової життя людей і електронної держави в її правових, технологічних та 
економічних аспектах, а також в контекстах посилення кібербезпеки та захисту 
інформації. 



Ми підтримуємо проведення інших заходів, що сприятимуть поінформованості 
широких верств населення щодо власних прав і обов’язків для забезпечення 
конфіденційності та контролю власної інформації. 

Виконання взятих Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС в 
частині нормативно-правового наближення між Сторонами у секторі 
телекомунікаційних послуг (додаток 17 до Угоди про Асоціацію з ЄС потребує  більш 
глибокого аналізу існуючого законодавства. 

Зобов’язання країн СхП імплементувати  Регламент eIDAS, загальні правила 
захисту даних та інші документи ЄС (acquis) є актуальними і для України.  

Такі законодавчі акти необхідні для створення клімату довіри та впевненості при 
використанні цифрових мереж з метою налагодження конструктивного діалогу між 
ЄС та СхП. 

Ризик неконтрольованого поширення персональних даних пов'язаний зі 
зростаючим числом грубих порушень інформаційної безпеки – кібершахрайства, що 
зростають у такій самій прогресії як і рівень електронної комерції, не сприяє довірі та 
подальшому поширенню електронних сервісів. 

Потребують розробки дієві механізмі управління передачею на зберігання 
архівних електронних документів. 

Контроль за рухом власних персональних даних, пов’язаних з розвитком 
електронної комерції та розповсюдженням та популяризацією послуг у тому числі, що 
надаються державою в електронному виді є набагато складнішим процесом, ніж коли 
послуги були паперовими.  

Розробники програмного забезпечення мають  дотримуватись нових стандартів 
захисту персональних даних, що вступили в силу в ЄС, громадяни мають більше уваги 
звертати на власне порушення їх прав та активніше звертатись за захистом.  

У зв’язку із останніми гучними незаконними поширеннями великої кількості 
персональних даних саме із контрольованих державними інституціями 
автоматизованих систем, наголошуємо на необхідності проведення незалежного 
аудиту систем захисту персональних даних у державних інституціях, а також 
розробки державної програми, спрямованої на виконання Закону України «Про захист 
персональних даних», співпрацю державних органів та Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. 

Учасники  FORUM ще раз ( питання вже обговорювалось на PKI FORUM UA 
2018!) наголошують на необхідності якнайшвидшого вирішення наступних питань:  

1) Забезпечення ЦДЕА України достатніми коштами для забезпечення 
зберігання великих масивів даних (або на колокейшн, або на побудову власних 
потужностей для зберігання); 

2) Виділення достатніх людських ресурсів – три відділи ЦДЕА України є 
недостатньо для побудови великих архівних цифрових фондів; 

3) Перегляд нормативно-правового забезпечення регулювання питання 
архівування електронних документів шляхом виключення можливостей повернення 
до паперових форм документів. 



 
Забезпечення безпеки неможливе силами тільки однієї сторони  - держави, і 

розуміючи це, учасники звертають увагу на удосконалення механізму державно-
приватного партнерства  з метою розвитку цифрової економіки та розповсюдження 
його на сфери захисту персональних даних та кібербезпеки. 

Захист прав інтелектуальної власності, захист від спаму, захист конфіденційного 
характеру інформації (в тому числі персональних даних), захист від шахрайства, 
кіберзлочинності, а також заходи для електронної торгівлі в Україні все ще 
потребують належного розгляду і законодавчого регулювання .  

Наголошуємо, що Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та  
відповідальні інституції мають більш прискіпливо із залученням стейкхолдерів 
розпочати розробку законодавства з метою імплементації GDPR та сприяти 
ратифікації оновленої Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних, що була схвалена у травні 2018 року та готова до 
підписання сторонами1, включно із розробкою необхідного конституційного 
підґрунтя для створення незалежного органу – регулятора у сфері доступу до 
публічної інформації та захисту персональних даних. 

Наша мета – отримання рішення Європейської Комісії на підставі статті 45 
Регламенту (ЄС) 2016/679 про «adequate level of data protection» та угода між Україною 
та США (або компаніями-платформами, хмарними провайдерами) про співпрацю 
задля забезпечення належного рівня захисту персональних даних українських 
громадян.  

                                                   
1 https://rm.coe.int/16808ade9d 


