
1 

 

Державна архівна служба України 

Український науково-дослідний інститут архівної справи 

та документознавства 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ,  

ЩО МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ,  

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО НИХ 

 

Аналітичний огляд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

2020 

 



2 

 

 

Використання документів державних архівів, що містять персональні 

дані, та організація доступу до них: аналітичний огляд / Державна архівна 

служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток. – Київ, 2020. – 62 с. 



3 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 5 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .................................................................................... 11 

1.1 Поняття «персональні дані» в національному законодавстві .............. 11 

1.2 Співвідношення понять «персональні дані» та «інформація про 

фізичну особу»........................................................................................................... 14 

1.3 Спільне та відмінне між поняттями «персональні дані» та 

«конфіденційна інформація» ................................................................................... 17 

2 ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ, ЩО 

МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ........................................................................... 21 

2.1 Застосування державними архівами чинної нормативно-правової 

бази під час обробки запитів на надання інформації, що містить персональні 

дані .............................................................................................................................. 21 

2.2 Примірний перелік документів державних архівів, що містять 

персональні дані ........................................................................................................ 32 

3 НАДАННЯ ДЕРЖАВНИМИ АРХІВАМИ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ, 

ЩО МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ............. 36 

3.1 Оформлення запиту на надання доступу до документів державних 

архівів, що містять персональні дані з обмеженим доступом .............................. 36 

3.2 Розгляд запиту на надання доступу до документів, що містять 

персональні дані, відповідальною особою державного архіву та підстави його 

задоволення чи відхилення ...................................................................................... 42 

3.3 Форми та способи організації доступу до документів, що містять 

закриті персональні дані ........................................................................................... 47 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................... 50 

ДОДАТКИ .................................................................................................................. 54 

Додаток 1 Нормативно-правові акти, стандарти, методичні та інші 

документи ................................................................................................................... 54 



4 

 

 

Додаток  2 Перелік інформації, яка належить до персональних даних .... 60 

Додаток 3 Зразок додатку до заяви користувача щодо доступу до 

інформації, яка містить персональні дані ............................................................... 61 

Додаток 4 Примірний алгоритм дій у разі надходження запиту на 

доступ до документа, що містить персональні дані .............................................. 62 

 

 

 

 



5 

 

 

ВСТУП 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. 

№ 2658-XII [зі змінами] кожен має право на інформацію, що передбачає 

можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів. Під інформацією маються на увазі будь-які відомості та/або дані, 

які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. Водночас реалізація права на інформацію не має 

порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 

та інші права, свободи й законні інтереси інших громадян, права та інтереси 

юридичних осіб. Це стосується й персональних даних, захист яких, зокрема, 

регулюється Законом України «Про захист персональних даних» від 01 

червня 2010 року № 2297-VI [зі змінами]. 

Коли йдеться про забезпечення безперешкодного доступу до архівних 

документів, що містять персональні дані, нерідко виникає правова колізія 

між правом доступу до них та правом на приватність. За цих обставин 

рішення про надання доступу до таких документів для кожного конкретного 

випадку ухвалюється індивідуально й залежить від наявності в особи права 

запитувати інформацію, співвідношення цього права та прав інших осіб, 

згоди особи надавати інформацію про себе, режиму доступу до інформації, 

обмежень відповідного права, встановлених законом. Оскільки правове 

регулювання надання доступу до документів державних архівів, що містять 

персональні дані, та їх використання здійснюються на підставі низки 

вітчизняних нормативно-правових документів, це нерідко ускладнює роботу 

архівістів і уповільнює процедуру ухвалення рішення щодо того чи іншого 

запиту. 

З огляду на зазначене, на сьогодні державним архівам бракує 

комплексного документа, в якому були б викладені та проаналізовані основні 
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законодавчі приписи та, на їх основі, випрацювані загальні рекомендації 

щодо надання доступу до документів, що містять персональні дані, та їх 

використання.  

Аналітичний огляд «Використання документів державних архівів, що 

містять персональні дані, та організація доступу до них» (далі – аналітичний 

огляд) розроблено з метою проаналізувати чинне нормативно-правове 

забезпечення, а також випрацювати рекомендації щодо використання та 

забезпечення доступу до документів державних архівів, що містять 

персональні дані. 

Об’єктом дослідження є документи державних архівів, що містять 

персональні дані. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована.  

Мета обумовила виконання таких завдань: 

- проаналізувати вітчизняний досвід щодо організації роботи з 

документами державних архівів, що містять персональні дані; 

- визначити основні особливості використання документів державних 

архівів, що містять персональні дані; 

- з’ясувати форми та підстави організації доступу до документів, що 

містять персональні дані; 

- на основі узагальнення емпіричного матеріалу розробити 

рекомендації щодо використання архівних документів, що містять 

персональні дані та надання доступу до них юридичним та фізичним особам. 

Методологічною основою вирішення поставлених у роботі завдань є 

принципи системності та комплексності, які дали змогу дослідити 

використання документів державних архівів, що містять персональні дані, у 

всій його повноті, а також випрацювати загальні рекомендації щодо 

організації доступу до цих документів. 
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Основою роботи стали загальні логічні методи аналізу та синтезу, 

індукції та дедукції, аналогії, порівняння та узагальнення, за допомогою яких 

було проаналізовано вітчизняний досвід щодо організації роботи з 

документами державних архівів, що містять персональні дані; визначено 

основні особливості використання документів державних архівів, що містять 

персональні дані; з’ясовано форми та підстави організації доступу до 

документів, що містять персональні дані. Під час збирання даних щодо 

практичного досвіду державних архівів з організації доступу до документів, 

що містять персональні дані, було застосовано метод анкетування. Під час 

аналізу нормативно-правової бази, яка регулює надання доступу до 

інформації, що містить персональні дані, а також співвідношення понять 

«персональні дані», «інформація про фізичну особу», «конфіденційна 

інформація», було застосовано метод інтерпретації (тлумачення), 

спрямований на з’ясування змісту норми права з метою правильного її 

застосування. 

Для формулювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення 

використання та організації доступу до документів, що містять персональні 

дані, в державних архівах було застосовано метод ретроспективного аналізу. 

Основною нормативно-правовою базою, на яку спираються положення 

аналітичного огляду, є: 

– Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР [зі 

змінами]; Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV [зі змінами]; 

Законами України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. 

№2297-VI [зі змінами]; «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. № 2658-XII 

[зі змінами]; «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 р. №394/96-ВР [зі 

змінами]; «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 

грудня 1993 р. № 3815-XII [зі змінами]; «Про доступ до публічної 
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інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI [зі змінами]; «Про державну 

таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3856-XII [зі змінами];  

– Звід відомостей, що становлять державну таємницю: затвердженим 

наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 р. № 440: 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 р. за № 

902/11182 [зі змінами];  

– Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та 

фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних 

довідок (копій, витягів): затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 02 березня 2015 р. № 295/5: зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 04 березня 2015 р. за № 251/26696. 

– та інші нормативно-правові акти й методичні документи (перелік 

таких документів наведено в додатку 1). 

Аналітичний огляд призначено для ознайомлення працівників 

державних архівів, до повноважень яких належить зберігання документів, що 

містять персональні дані. 

Терміни у ньому вживаються відповідно до законодавчих та 

нормативно-правових документів, зазначених у цьому розділі, ДСТУ 

2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» та 

в таких значеннях:  

володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка 

визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та 

процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;  

відкриті дані – публічна інформація у форматі, що дозволяє її 

автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний 

доступ до неї, а також її подальше використання; 
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захист інформації – сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; 

згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення 

фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на 

обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх 

обробки, висловлене в письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити 

висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта 

персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-

телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом 

проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних 

даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така 

система не створює можливостей для обробки персональних даних до 

моменту проставлення відмітки; 

знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають 

змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу; 

інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; 

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та 

яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до 

конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками 

інформації. 

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких 

як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, 
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передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з 

використанням інформаційних (автоматизованих) систем; 

одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні 

дані, у тому числі третя особа; 

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 

обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених Законом «Про доступ до публічної інформації»; 

розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій 

володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці 

дані від імені володільця; 

суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої 

обробляються; 

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних 

даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником 

персональних даних здійснюється передача персональних даних. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Поняття «персональні дані» в національному законодавстві 

Бажання убезпечити своє приватне життя від втручання з боку 

державних органів та сторонніх осіб призвело до розроблення та 

удосконалення законодавства у сфері захисту персональних даних. Україна 

також має  нормативно-правову базу, покликану обмежити доступ третіх осіб 

до персональної інформації про фізичну особу.  

У нашій державі спеціальне законодавство щодо цього – Закон України 

«Про захист персональних даних» – було прийняте у 2010 р. з метою захисту 

права громадян України на приватність. 

Поява цього нормативного акту вплинула на архівну сферу, адже в 

чималій кількості документів, які зберігаються в державних архівах, 

містяться конфіденційні персональні дані про фізичних осіб, а отже, доступ 

до них має бути обмежений, якщо інше не передбачено законом.  

Приступаючи до роботи з документами, що містять персональні дані, 

необхідно ознайомитися з визначенням поняття «персональні дані» в 

національному законодавстві та з переліком інформації, яка до них належить. 

Так, дефініція цього поняття міститься в ст. 1 Закону «Про захист 

персональних даних»: «персональні дані – відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована».
1
 До персональних даних належать:  

- відомості про національність, освіту, сімейний стан, релігію, адресу, 

дату й місце народження;  

                                                           

1
 Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. №2297-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
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- медична інформація – відомості про стан здоров’я, історія хвороби, 

ціль лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, у т.ч. наявність ризику для життя та здоров’я;  

- дані про особисті майнові та немайнові відносини особи з іншими 

особами, зокрема членами сім’ї; 

-  відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в 

побутовій, інтимній, товариській, професійній, діловій та інших 

сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання 

повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням 

функцій держави або органів місцевого самоврядування.
2
  

Відповідно до статті 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України.
3
 Даючи офіційне тлумачення положень частин 

першої, другої статті 32 у системному зв’язку з частиною другою статті 34 

Конституції України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що 

збирання, зберігання, використання та поширення державою, органами 

місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами 

конфіденційної інформації про особу без її згоди є втручанням у її особисте 

та сімейне життя, яке допускається винятково у визначених законом 

                                                           

2
 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення 

статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України 

«Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 30 жовтня 1997 року, ідентифікатор 

v005p710-97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text (дата звернення: 

10.07.2020); Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень 

частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 

20 січня 2012 року 2-рп/2012, справа № 1-9/2012. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
3
 Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 

та прав людини.
4
 

Положення частини другої статті 32 Основного Закону України 

передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в 

особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, 

пов’язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та 

членів її сім’ї). Такими підставами є згода особи на збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, 

у разі відсутності такої згоди, у випадках, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
5
 

Зокрема, відповідно до пунктів 5-6 статті 6 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», «не може бути обмежено доступ до 

інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 

користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 

числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи 

майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. У разі дотримання вимог, 

передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не 

поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації 

може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, 

розслідуванню чи запобіганню злочину. Не належать до інформації з 

обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; 

                                                           

4
 Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень 

частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 

20 січня 2012 року 2-рп/2012, справа № 1-9/2012. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
5
 Там само. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text
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2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого 

самоврядування першої або другої категорії».
6
 

Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути 

підприємства, установи й організації всіх форм власності, органи державної 

влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці, які 

обробляють персональні дані відповідно до закону.  

Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган 

державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може 

бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що 

належить до сфери управління цього органу.
7
 

 

1.2 Співвідношення понять «персональні дані» та «інформація про 

фізичну особу» 

Нерідко у працівників та користувачів державних архівів  виникають 

труднощі під час розмежування понять  «персональні дані» та «інформація 

про фізичну особу». В українському законодавстві це близькі за значенням 

поняття, навіть може здатися, що вони тотожні, проте це не зовсім правильно. 

Визначення поняття «інформація про фізичну особу» міститься в ст. 11 

Закону України «Про інформацію», відповідно до якої: «Інформація про 

фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про 

фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована».
8
 

Фактично в цьому нормативному акті воно ототожнено з поняттям 

«персональні дані», що призводить до плутанини. Адже вже згадане в 

підрозділі 1.1 цього аналітичного огляду визначення поняття «персональні 

                                                           

6
 Про доступ до публічної інформації:  Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
7
 Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. №2297-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
8
 Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2658-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
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дані», наведене в ст. 1 Закону «Про захист персональних даних», є 

аналогічним до поданого в Законі «Про інформацію», але вже не містить 

ототожнення з інформацією про фізичну особу.
9
 

Відсутність чіткого розмежування понять «персональні дані» та 

«інформація про фізичну особу» в національному законодавстві ускладнює їх 

коректне розуміння і призводить до неправильного застосування. Однак без 

чіткого усвідомлення відмінностей між двома поняттями неможливо 

визначити, яка саме інформація про фізичну особу є закритою відповідно до 

Закону «Про захист персональних даних». Тому, опираючись на українську 

практику в галузі юриспруденції та міжнародне законодавство, зокрема, 

Регламент Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 

2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних 

даних і про вільний рух таких даних, зазначимо, що для розрізнення 

зазначених понять ключовим є розуміння того, яка інформація дає змогу 

ідентифікувати особу, зрозуміти, про кого йдеться. Крім таких даних як 

прізвище та власне ім’я, індивідуальний податковий номер, адреса 

проживання, номер паспорта тощо, до персональних відносять і дані, які, на 

перший погляд, до них не належать. Їхній загальний перелік наведено в 

пункті 1.1 та додатку 2 цього аналітичного огляду, однак, якщо вдаватися до 

конкретних прикладів, то серед найпростіших – замовлення відвідувачів 

державних архівів на видавання або копіювання документів. Воно є 

інформацією про фізичну особу, однак у знеособленому вигляді, коли 

невідомо, якій конкретно особі належать, не перебуває під дією Закону «Про 

захист персональних даних». Проте все змінюється, якщо стає відомим ім’я 

особи, якій замовлення належать. У такому разі інформація, що міститься у 

ньому (ім’я та прізвище користувача, перелік документів, які він замовив), 

                                                           

9
 Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. №2297-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
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стає персональними даними й буде захищена відповідним законодавством. 

Водночас доступ до знеособленої, анонімної інформації не обмежується. 

Такий підхід закріплено на міжнародному рівні, зокрема, пунктом 26 

Регламенту Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679. У ньому 

зазначено, що «принципи захисту даних необхідно застосовувати до будь-якої 

інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. 

Персональні дані із використанням псевдоніму, що можна приписати 

фізичній особі після використання додаткової інформації, необхідно 

розглядати як інформацію про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. 

Щоби встановити можливість ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти 

до уваги всі способи, що будуть використані з високою імовірністю, такі як 

відокремлення, контролером або іншою особою для ідентифікації фізичної 

особи прямо чи опосередковано. Для встановлення достатньої ймовірності 

використання способів для ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до 

уваги всі об’єктивні фактори, такі як витрати та період часу, необхідні для 

ідентифікації, з огляду на технології, наявні станом на момент опрацювання, і 

технологічні розробки. Принципи захисту даних, відповідно, не можна 

застосовувати до анонімної інформації, зокрема інформації, що не стосується 

фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати, або 

персональних даних, що стали анонімними в такий спосіб, що суб’єкта даних 

неможливо чи більше неможливо ідентифікувати. Отже, цей Регламент не 

стосується опрацювання такої анонімної інформації, у тому числі, для 

статистичних або дослідницьких цілей».
10

 

Визначаючи співвідношення понять «персональні дані» та «інформація 

про фізичну особу», можна констатувати, що поняття «інформація про 
                                                           

10
 Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 

року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про 

вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент 

про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (дата 

звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text
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фізичну особу» є ширшим і включає в себе поняття «персональні дані». Не 

вся інформація про фізичну особу підпадає під дію Закону «Про захист 

персональних даних», а лише та, яка дає змогу ідентифікувати конкретну 

особу.
11

 

 

1.3 Спільне та відмінне між поняттями «персональні дані» та 

«конфіденційна інформація» 

Не менш важливим для співпраці державних архівів та їхніх 

користувачів у правовому полі є коректне розуміння відмінностей між 

поняттями «персональні дані» та «конфіденційна інформація». Досить 

поширеною нині є ситуація, коли користувачі, до кінця не розібравшись у 

законодавчому регулюванні захисту персональних даних та в тому, яка 

інформація належить до конфіденційної, вважають, наприклад, що свідоцтво 

про смерть особи є підставою для надання їм доступу до документів про неї, 

посилаючись на те, що поняття персональних даних стосується лише живих 

осіб. Останнє твердження відповідає дійсності, однак це не є підставою до 

зняття обмежень щодо доступу до документів, які місять інформацію про 

особу, адже з її смертю ця інформація не перестає бути конфіденційною. 

Загалом інформація, що містить персональні дані, як і будь-яка інша 

інформація, відповідно до ст. 20 Закону  України  «Про  інформацію»,
12

 

поділяється на відкриту та з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є 

відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим 

доступом. Інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, 

таємну та службову. Відповідно до ст. 7 Закону «Про доступ до публічної 

                                                           

11
 Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні 

дані: співвідношення і регулювання. URL: https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-

informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/ 

(дата звернення: 10.07.2020). 
12

 Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2658-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
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інформації», «конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої 

обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних 

повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за 

їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов».
13

  

У ст. 21 Закону «Про інформацію» подано дещо інше визначення: 

«конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, 

доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів 

владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за 

бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно 

до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом».
14

 

Як бачимо, в обох законах право приймати рішення про те, яка 

інформація про них є конфіденційною, а яка ні, закріплено лише за 

фізичними чи юридичними особами. Проте деяка інформація про особу 

усталено віднесена до конфіденційної на законодавчому рівні (наприклад, 

дані про сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я фізичної особи), 

тобто особа не має здійснювати додаткових кроків задля обмеження доступу 

до такої інформації про себе. Водночас за особою залишається право надати 

дозвіл на розкриття цієї інформації. Також законодавством закріплена 

відкритість певної інформації, наприклад, до такої за законами про «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» 

відносять прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні 

кошти, отримали у володіння, користування чи розпорядження державне 

та/або комунальне майно;  персональні дані, що стосуються здійснення 

особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або 

органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень 
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 Про доступ до публічної інформації:  Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
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тощо.
15

 У такому випадку особа, якої ця інформація стосується, не може 

надати їй статус конфіденційної. 

Аналізуючи відмінності між поняттями «конфіденційна інформація» та 

«персональні дані», можемо констатувати, що останнє поняття, на відміну від 

першого, не може бути застосоване до юридичних осіб. Персональні дані має 

лише фізична особа. Отже, поняття «персональних даних» стосується тільки 

живих людей, адже лише вони є фізичними особами (ст. 24 Цивільного 

Кодексу України). Відповідно до ст. 25, «цивільна правоздатність фізичної 

особи виникає в момент її народження» та «…припиняється в момент її 

смерті».
16

 Тобто інформація про померлих осіб не вважається персональними 

даними й не підпадає під дію Закону «Про захист персональних даних».  

Водночас конфіденційною інформацією вважаються дані про фізичну 

або юридичну особу, про померлу особу або ж про особу, що не є 

ідентифікованою. Конфіденційний статус інформації про померлих осіб 

закріплено і в ст. 7 Закону України «Про поховання та похоронну справу», де 

зазначено, що «держава гарантує конфіденційність інформації про 

померлого».
17

 Тобто сам по собі документ про смерть фізичної особи є 

підставою більше не вважати інформацію про неї персональними даними, 

однак не є підставою надати доступ до цієї інформації, якщо вона віднесена 

до конфіденційної.  

Поняття «персональні дані» та «конфіденційна інформація» є 

дотичними, але не тотожними. Зокрема, персональна інформація не завжди є 

конфіденційною і стосується тільки  живих осіб (фізичних осіб). 
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 Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні 
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Конфіденційною ж може бути інформація про фізичну або юридичну особу, 

про померлу особу або ж про особу, що не є ідентифікованою. Не вся 

конфіденційна інформація містить персональні дані.  
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2 ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ, ЩО 

МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

 

2.1 Застосування державними архівами чинної нормативно-

правової бази під час обробки запитів на надання інформації, що містить 

персональні дані 

Як було з’ясовано (підрозділ 1.3 розділу 1), персональні дані можуть 

бути відкритими або з обмеженим доступом. Доступ до документів, що 

містять відкриті персональні дані, не обмежується. Водночас доступ до 

інформації, що містить персональні дані з обмеженим доступом, надається 

відповідно до чинного законодавства.  

Коли йдеться про надходження запиту від користувача щодо доступу 

до  архівних документів, які містять персональні дані з обмеженим доступом, 

насамперед необхідно з’ясувати, яким законом має керуватися державний 

архів як розпорядник інформації. Адже, приміром, Закони України «Про 

захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації» 

вміщують різні вимоги  щодо оформлення запитів на інформацію. Крім того, 

є ще приписи щодо доступу до документів, які містять конфіденційну 

інформацію, що містяться в законі України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи».  

З’ясовуючи це питання, читаємо в статті 16 Закону «Про захист 

персональних даних» таке: «…порядок доступу третіх осіб до персональних 

даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, 

визначається Законом України “Про доступ до публічної інформації”».
18

 

Також у статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» зазначено, 

що «усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, 
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 Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. №2297-VI. 
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на підставі якого вони діють, під час вирішення питань щодо доступу до 

інформації мають керуватися цим Законом».
19

  

Державні архіви підпадають під визначення розпорядників публічної 

інформації. Державна архівна служба України є центральним органом 

виконавчої влади і є розпорядником інформації відповідно до пункту 

першого частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Центральні, галузеві державні архіви, Державний архів в 

Автономній Республіці Крим та місцеві державні архіви, які є окремими 

юридичними особами – є юридичними особами, що виконують делеговані 

повноваження у сфері архівної справи, а отже, є розпорядниками щодо всієї 

інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків, відповідно до пункту 

третього частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Згідно зі ст. 22 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», доступ до інформації, якою володіють архівні 

установи та яка не міститься в архівних документах, здійснюється 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
20

 

Коли ж йдеться про запити на інформацію, яка міститься в архівних 

документах, державні архіви передусім мають керуватися спеціальним 

законодавством.  

Згідно з п. 3.7 Постанови Пленуму Вищого Адміністративного суду 

України № 10 від 29.09.2016 р., «відносини у сферах архівної справи та 

доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років регулюються відповідно законами 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про 

доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 
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 Про доступ до публічної інформації:  Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-
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1917-1991 років», які є спеціальними в цих сферах. Відтак положення Закону 

№ 2939-VІ [йдеться про Закон «Про доступ до публічної інформації». – Укл.] 

не поширюються на запити щодо доступу до інформації в цих сферах».
21

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», доступ до 

архівної інформації репресивних органів є відкритим, за винятком випадків, 

коли жертви репресивних органів або члени їхніх сімей, родичі, інші особи 

скористалися переліченими нижче правами: 

- особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження 

доступу до архівної інформації репресивних органів про себе, крім штатних 

або позаштатних працівників репресивних органів. 

- жертва репресивних органів, встановлюючи обмеження на доступ до 

інформації про себе, має зазначити, на яку інформацію встановлюється 

обмеження (вид інформації, сторінки, абзаци тощо), а також строк, на який 

встановлюється обмеження, що не має перевищувати 25 років. 

- члени сім’ї та родичі жертви репресивних органів, інші особи, крім 

штатних або позаштатних працівників репресивних органів, мають право на 

часткове обмеження доступу до інформації про себе на строк не більш як 25 

років. Особа має право обмежити доступ лише щодо свого расового 

(етнічного) походження, політичних або світоглядних поглядів, 

віросповідання, а також даних, що стосуються здоров’я та статевого життя.
22

 

Водночас, якщо архівна інформація репресивних органів про цих осіб, 

уже була оприлюднена, обмеження доступу до такої інформації не 

застосовується. Також, оскільки обмеженню доступу підлягає інформація, а 
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не документ, у випадку надходження запиту на користування документами, 

які містять інформацію репресивних органів, до якої встановлено обмеження 

доступу строком до 25 років, архів має надати ці документи 

користувачеві, попередньо знеособивши інформацію про особу, щодо 

якої встановлено обмеження. 

Особливої уваги з боку працівників архівів потребують документи 

особового походження (щоденники, записники тощо). Зокрема, під час 

оформлення передавання таких документів до архіву необхідно окремим 

пунктом у договорі зазначити про згоду/незгоду суб’єктів персональних 

даних на їх опублікування. Адже, згідно з Цивільним кодексом України, 

«фізична особа має право вільно ознайомлюватися і використовувати, 

зокрема шляхом опублікування, будь-які особисті папери, передані до фонду 

бібліотек або архівів, з додержанням прав фізичних осіб, визначених 

частинами третьою та четвертою статті 303 цього Кодексу, якщо інше не 

встановлено договором, на підставі якого були передані особисті папери. 

Якщо особисті папери фізичної особи стосуються особистого життя іншої 

особи, для їх використання, у тому числі шляхом опублікування, потрібна 

згода цієї особи. У разі смерті фізичних осіб, визначених частинами другою і 

третьою цієї статті, особисті папери можуть бути використані, у тому числі 

шляхом опублікування, лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх 

немає, – батьків, братів та сестер».
23

  

Також відкритий доступ, відповідно до ст. 6 Закону «Про доступ до 

публічної інформації», передбачений для інформації, яка раніше була 

правомірно оприлюднена розпорядником. Наприклад, якщо певне коло 

персональних даних публічно відомих діячів раніше було опубліковане в 

довідниках, або особа сама поширила про себе інформацію серед 
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необмеженого кола осіб (дала інтерв’ю телеканалу, поширила дані про себе в 

соціальних мережах тощо). Архів перевіряє оприлюднення документа з 

персональними даними в разі надходження в будь-який спосіб інформації 

про це. Якщо факт оприлюднення не підтвердився чи його неможливо 

підтвердити, доступ до персональної інформації не надається. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи», «доступ до документів Національного архівного фонду, 

що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу 

для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від 

часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом».
 24

  

Раніше зазначеного строку доступ до документів, що містять 

персональні дані, можливий за однієї з таких умов: 

- наявності дозволу громадянина, права та законні інтереси якого 

можуть бути порушені; 

- у разі, коли обмеження доступу до інформації заборонено законом;  

- у разі, коли така інформація є суспільно необхідною.
25

  

Якщо перші дві умови особливих питань не викликають, то третя 

становить неабияку проблему, у тому числі, для архівістів. Адже поняття 

«суспільно необхідної інформації (яка в законодавстві також називається 

«суспільно важливою  інформацією», «суспільно значущою інформацією» 

тощо) є оцінним і містить у собі значний потенціал до суб’єктивності. Тому, 

приступаючи до з’ясування того, що доцільно віднести до суспільно 

важливої інформації, насамперед необхідно ознайомитися з положеннями 

Закону України «Про інформацію», зокрема статтею 29, де зазначено, що 

«предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про 
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загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; 

забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про 

можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, 

шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) 

фізичних або юридичних осіб тощо».
26

 

Суспільно важлива інформація є одним із ключових понять Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», адже саме вона лежить в 

основі трискладового тесту, що використовують для обмеження доступу до 

інформації. У зв’язку з цим корисними для практичної діяльності працівників 

державних архівів є положення коментаря до цього закону, в яких можна 

відшукати більш розлогі тлумачення поняття. Так, у ньому наведено 

визначення суспільно важливої інформації, укладені комітетом з етики 

Британської національної спілки журналістів (NUJ): 

- виявлення чи викриття злочину чи серйозного проступку;  

- захист суспільного здоров’я чи безпеки;  

- запобігання введенню в оману громадськості певними твердженнями 

чи діями з боку особи чи організації;  

- викриття неналежного використання державних коштів чи інших 

форм корупції в державних органах;  

- розкриття потенційних конфліктів інтересів у тих, хто посідає владні і 

впливові посади;  

- викриття жадібності корпорацій;  

- викриття лицемірної поведінки тих, хто займає високі посади.
27

  

Не менш корисним є визначення поняття суспільно корисної 

інформації В. Речицького, який відносить до неї дані, що свідчать про 
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«загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності України, 

порушення інтересів територіальних громад і права власності народу 

України; дає змогу здійснити обґрунтований політичний вибір; гарантує 

обізнаність із подіями та фактами, що безпосередньо впливають на стан і 

характер життя людини; забезпечує реалізацію конституційних прав, 

основоположних свобод і обов’язків; запобігає правопорушенням, введенню 

громадськості в оману, а також шкідливим екологічним та іншим наслідкам 

від діяльності (бездіяльності) суб’єктів господарювання тощо»
28

. 

Також для практичної діяльності стануть у пригоді критерії суспільно 

важливої інформації, розроблені Н. Петровою:  

1) чи суперечить чиясь поведінка посадовому обов’язку;  

2) чи йдеться про наявність правопорушення;  

3) чи є ознаки зловживання владою;  

4) чи йдеться про недбале виконання обов’язків або неналежне 

управління публічним (державним) органом;  

5) чи наявна корупція (невиправдане використання державних / 

громадських коштів) або шахрайство;  

6) чи йдеться про загрозу здоров’ю, безпеці особи, групи осіб, 

довкіллю;  

7) чи посадова особа вводила в оману громадськість публічними 

заявами;  

8) чи йдеться про судову помилку;  

9) чи йдеться про інтереси національної безпеки;  

10) чи йдеться про економічний добробут;  

11) чи йдеться про права людини.
29
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Якщо відповідь на якесь із цих питань ствердна, то інформацію можна 

вважати суспільно важливою.  

Серед безпосередніх прикладів такої інформації є дані про особу, що 

висувається для обрання на посаду в органах влади або на іншу значущу 

публічну посаду, оприлюднення яких дає змогу громадянам зробити 

свідомий вибір. Або інформація про власників і засновників 

телерадіокомпаній, оприлюднення якої дає змогу оцінити достовірність і 

об’єктивність фактів, оприлюднених тими чи іншими ЗМІ. Наприклад, у разі, 

якщо до посади, пов’язаної з виконанням функцій держави чи органів 

місцевого самоврядування, встановлені кваліфікаційні чи інші обов’язкові 

для займання цієї посади вимоги, такі як освіта, досвід роботи, знання 

іноземної мови, відсутність судимості тощо, така інформація не є 

конфіденційною»
30

, згідно з п. 5.8 Постанова Пленуму Вищого 

Адміністративного суду України №10 від 29.09.2016 р. 

В Україні обов’язок із визначення інформації, яка становить суспільний 

інтерес, покладено на: 

- розпорядника інформації, коли до нього надходить запит щодо 

відомостей, які було віднесено до інформації з обмеженим доступом, якщо із 

запиту випливає, що ця інформація може становити суспільний інтерес; тоді 

розпорядник інформації має застосувати трискладовий тест; 

- суд – під час розгляду справи про законність віднесення певної 

інформації до інформації з обмеженим доступом та про доступ до такої 

інформації; 
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- суд – під час розгляду справи щодо звільнення від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом.
31

 

Якщо до державного архіву надійшов запит на інформацію, що містить 

закриті персональні дані, рекомендовано застосовувати трискладовий тест 

для прийняття рішення про надання чи ненадання доступу до запитуваної 

інформації. Для цього пропонується скористатися алгоритмом дій, 

представленим в аналітичному огляді щодо практичного впровадження 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 

1 крок. Потрібно визначити, чи стосується інформація інтересів 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, 

чи можливі заворушення або злочини в разі надання доступу до запитуваної 

інформації, чи в інтересах охорони здоров’я населення обмеження доступу 

до цієї інформації, чи не постраждають репутація або права інших людей 

унаслідок надання доступу до цієї інформації, чи отримана запитувана 

інформація конфіденційно, чи стосується дана інформація питання 

авторитету й неупередженості правосуддя тощо. 

Якщо на всі поставлені вище питання відповідь заперечна, розпорядник 

інформації надає доступ до запитуваної інформації. Якщо хоча б на одне із 

поставлених вище питань є ствердна відповідь, розпорядник інформації 

переходить до наступного кроку. 

2 крок. Треба визначити, чи не буде розголошенням запитуваної 

інформації завдана істотна шкода зазначеним інтересам, наявність яких 

у запитуваній інформації встановив розпорядник. 

Якщо відповідь на дане питання заперечна, розпорядник інформації 

надає запитувачу доступ до зазначеної інформації. Якщо відповідь на дане 
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питання ствердна, розпорядник інформації переходить до наступного 

кроку.
32

 

3 крок. Потрібно з’ясувати, чи переважає шкода від оприлюднення 

такої інформації над суспільним інтересом у її отриманні. 

У разі ствердної відповіді на це питання запитувачу інформації буде 

відмовлено в наданні доступу до запитуваної інформації. У разі заперечної 

відповіді розпорядник інформації надає запитувачу доступ до запитуваної 

інформації.
33

 

Оскільки, відповідно до українського законодавства, обмеженню 

доступу підлягає інформація, а не документ, то, у випадку, якщо 

користувачеві відмовлено в доступі до інформації з обмеженим доступом, 

«для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».
34

 

Варто також зазначити, що в українському законодавстві конкретно не 

визначається можливість обробки персональної інформації з метою 

проведення наукового дослідження, зокрема історичного чи статистичного.
35

 

У п. 8 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» зазначено, що 

«персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію 

фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для 

законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. Подальша 

обробка персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях 
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може здійснюватися за умови забезпечення їх належного захисту».
36

 Cтаття 

25 цього самого Закону передбачає дозвіл на обробку персональних даних 

без застосування його положень, якщо така обробка здійснюється: 

«1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб; 

2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення 

балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу 

вираження поглядів».
37

 Однак ці положення можуть бути застосовані лише 

до документів, які не належать до архівних. Доступ до останніх 

організовується відповідно до спеціального законодавства – Законів України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до 

архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років».
38

 

У разі, якщо користувач не згоден із рішенням державного архіву і 

звернувся до суду з позовом із метою добитися надання доступу до 

інформації з обмеженим доступом, представник суб’єкта владних 

повноважень повинен обґрунтувати в суді легітимну мету, через яку до 

інформації обмежили доступ, пояснити, яку шкоду несе розголошення цієї 

інформації й чому вона переважає право громадськості мати доступ до цієї 

інформації. Адже, відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного 

судочинства України, «обов’язок доказування в адміністративних справах 

про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
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повноважень покладається на відповідача, якщо він заперечує проти 

адміністративного позову».
39

 

 

2.2 Примірний перелік документів державних архівів, що містять 

персональні дані 

Створення вичерпного списку документів, які містять персональні дані, 

є неможливим, адже в переважній більшості документів, що надходять на 

зберігання до державних архівів, може міститися як відкрита, так і закрита 

інформація про фізичну особу. За призначенням такі документи 

поділяються на: щодо особового складу; організаційно-розпорядчі; кадрові; 

довідково-інформаційні; господарсько-договірні; обліково-фінансові тощо. 

За походженням – на службові (офіційні) та особисті (приватні). Однак 

найбільш корисним для практичної діяльності архівних працівників є перелік 

документів за найменуванням. З нього можна почерпнути відомості про 

найбільш поширені види документів, у яких може міститися персональна 

інформація, доступ до якої може бути обмежений. 

Отже, за найменуванням серед документів, що містять персональні 

дані і зберігаються в державних архівах, можна виділити такі: 

 автобіографії, 

 акти (наприклад, введення в експлуатацію приватних будівель, 

про розслідування причин аварій та нещасних випадків на 

виробництві тощо), 

 анкети (наприклад, кандидата на посаду, учасника опитування 

тощо), 

 атестати (наприклад, про повну загальну середню освіту тощо) 

                                                           

39
 Нестеренко О. Деякі проблеми застосування закону України «Про доступ до 

публічної інформації». URL: http://khpg.org/index.php?id=1317625772 (дата звернення: 

24.07.2020). 
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 будівельні паспорти забудови земельної ділянки, 

 виборча документація (списки виборців тощо), 

 вироки, 

 висновки (наприклад, експертний, лікарсько-консультативної 

комісії, судово-психіатричний тощо)  

 декларації (наприклад, про доходи, щодо стану здоров'я тощо),  

 дипломи (наприклад, про вищу освіту, науковий ступінь тощо), 

 довідки (наприклад, слідчих органів, про місце проживання, про 

склад родини, про стан здоров’я тощо), 

 заяви (запити) фізичних осіб (наприклад, соціально-правового, 

тематичного, персонального та майнового характеру тощо),  

 звіти (наприклад, про суми нарахування заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, 

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

річні статистичні звіти управлінь держземагенств, відділів 

держгеокадастру, що містять інформацію про розподіл земель 

району по землевласниках і землекористувачах; про землі, що 

перебувають у власності й користуванні; про наявність 

зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, 

землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності 

тощо), 

 історії хвороб, медичні висновки та інші документи щодо стану 

здоров’я громадян, 

 картки адресних бюро, 

 книги обліку (наприклад, книги алфавітного обліку, обліку 

трудового стажу, погосподарського обліку тощо), 

 книги реєстрації актів цивільного стану, 
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 копії особистих документів, що містяться в матеріалах до 

розпорядчих документів (паспорти, договори купівлі-продажу, 

трудові договори, висновки ЛКК, ордери тощо),  

 кримінальні справи, 

 листи обліку кадрів,  

 листування, 

 накази (наприклад, про зарахування на посаду, звільнення, 

преміювання тощо), 

 оперативно-розшукові справи, 

 ордери (наприклад, на житлове приміщення тощо), 

 особові картки працівників, 

 особові рахунки, 

 особові справи цивільних та військових осіб,  

 плани приватних земельних ділянок,  

 подання (наприклад, про заохочення працівника, переведення 

працівника на іншу посаду, нагородження тощо), 

 посвідчення (наприклад, учасника бойових дій, водія, адвоката 

тощо),  

 постанови (наприклад, постанова суду в справі про 

адміністративне правопорушення тощо), 

 протоколи зборів, засідань, зібрань, виборчих комісій тощо та 

витяги з них (наприклад, партійних та комсомольських зборів 

первинних організацій, засідань бюро райкомів та міськкомів 

партії та комсомолу, засідань виконавчих комітетів, сесій, 

засідань правлінь колгоспів і радгоспів тощо), 

 рішення та розпорядження міських, районних, сільських, 

селищних рад та їх виконавчих комітетів (наприклад, про 

виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво, про 
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надання дозволів на будівництво, оформлення права власності, 

всиновлення, опікунство, зменшення шлюбного віку, з 

квартирних питань (про надання житлової площі громадянам, 

приєднання кімнат, переведення особових рахунків, зарахування 

в члени ЖБК, включення квартир у число службових) тощо), 

 розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати,  

 свідоцтва (про народження, шлюб тощо), 

 списки фізичних осіб (наприклад, жителів сіл із фондів біржі 

праці та районних управ, які діяли в період тимчасової 

нацистської окупації, осіб, що пройшли фільтраційні табори у 

1945-1947 рр., очевидців Голодомору в 1932 – 1933 рр., громадян 

пільгових категорій, які проживають на певній території, членів 

окружних та дільничних виборчих комісій тощо),   

 трудові договори (контракти, угоди),  

 трудові книжки, 

 ухвали (наприклад, ухвала суду тощо), 

 фільтраційні справи громадян, вивезених на примусові роботи до 

Німеччини в роки Другої світової війни, 

 характеристики (наприклад, з місця роботи, навчання тощо) 

 щоденники,  

 та інші документи, які перебувають на зберіганні в державних 

архівах і містять персональні дані. 
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3 НАДАННЯ ДЕРЖАВНИМИ АРХІВАМИ ДОСТУПУ ДО 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

3.1 Оформлення запиту на надання доступу до документів 

державних архівів, що містять персональні дані з обмеженим доступом 

У разі, якщо користувач замовив документи з персональною 

інформацією, доступ до якої обмежено, йому пропонують ознайомитися з 

підставами надання доступу до такої інформації, та заповнити  додаток до 

заяви користувача (додаток 3) і надати за необхідності відповідні документи. 

У цій формі зазначається: 

1) Громадянство та ПІБ користувача. 

2) Зазначається підстава, на якій надаватиметься доступ до закритої 

персональної інформації (необхідно вибрати із таких опцій): 

 Я є суб’єктом персональних даних, звернувся із запитом про 

доступ до інформації про себе й надав(ла) документ, що посвідчує 

особу.   

 Я є родичем суб’єкта(ів) персональних даних і надав(ла) 

документи, що підтверджують родинні зв’язки з ним(и). 

 Я є довіреною особою суб’єкта персональних даних і надав(ла)  

відповідний нотаріально засвідчений документ та документ, що 

посвідчує особу. 

 Я надав(ла) нотаріально засвідчений дозвіл суб’єкта(ів) 

персональних даних на доступ до його(їхньої) персональної 

інформації із зазначенням конкретних документів, до яких мене 

допущено, і на яких умовах. 

 Я надав(ла) нотаріально засвідчений дозвіл лише одного з 

декількох суб’єктів персональних даних на доступ до його 

персональної інформації із зазначенням конкретних документів, до 
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яких мене допущено, і на яких умовах, і прошу надати мені 

інформацію про нього у вигляді архівного витягу, або, якщо дають 

змогу технічні можливості державного архіву, надати копію 

документа(ів) із замаркованою закритою інформацією про третіх 

осіб. 

 Я звертаюся до архіву із запитом про надання доступу до 

інформації, яку вважаю суспільно необхідною, і вимагаю її 

розпорядника провести трискладовий тест. 

 Я надав(ла) рішення суду, яке зобов’язує державний архів надати 

доступ до закритої інформації, яка містить персональні дані. 

 Я не маю жодного із вищезазначених документів, однак звертаюся 

із вимогою надати доступ до відкритої інформації в документі, 

обмеживши доступ до закритої з урахуванням технічних 

можливостей архіву. 

3. Дата, прізвище та ініціал(и) користувача, підпис. 

 

Запит користувача розглядається уповноваженою особою державного 

архіву на предмет можливості надання доступу до запитуваної інформації 

(детальні рекомендації щодо цього подані в підрозділі 3.2 цього аналітичного 

огляду). Дозвіл на доступ надається державним архівом користувачу в 

письмовому вигляді. Він може бути як у вигляді окремого документа, так і у 

формі візи на запиті користувача, і чітко визначати, до яких конкретно 

документів надається доступ і на яких умовах.  

У разі, коли надається доступ до інформації, що міститься лише в 

частині документів справи, а сама справа не зшита, то запитувані документи 

кладуть в окрему папку й надають користувачеві. Якщо ж документи зшиті й 

можливості видати лише окремі з них немає, можливим є видавання всієї 
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справи із належним чином законвертованими документами, у яких міститься 

інформація, до якої в користувача немає доступу. 

У разі, якщо користувачеві не потрібна персональна інформація, що 

міститься в документі, та за умови, що державний архів має відповідні 

кадрові та матеріально-технічні можливості, йому, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів»,
40

 можуть бути запропоновані такі платні послуги:  

копіювання документа з замаркованою закритою персональною інформацією 

за допомогою технічних засобів архіву; складання інформаційного листа-

відповіді на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові 

запити користувачів (у тому числі про відсутність документів в архіві, 

зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою 

запиту), який вміщуватиме лише відкриту для користувача інформацію; 

складення архівних довідок (витягів) на тематичні, персональні (біографічні, 

генеалогічні) і майнові запити користувачів, які вміщуватимуть лише 

відкриту для користувача інформацію. 

Наприклад, користувач звернувся до архіву із запитом на надання 

доступу до документів, які містять персональні дані громадянина К. Останній 

надав нотаріально завірений письмовий дозвіл на доступ до інформації про 

нього. Однак серед замовлених документів є такий, у якому також міститься 

персональна інформація про третіх осіб, які не надали користувачеві дозвіл 

на доступ до неї. У такому разі відповідь архіву, оформлена на бланку, має 

вміщувати таку примірну текстову частину:  

                                                           

40
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів» від 7 травня 1998 р. № 639. URL: https://bit.ly/32rPNnf (дата 

звернення: 09.11.2020) 

https://bit.ly/32rPNnf
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«На Ваше замовлення, зареєстроване у (назва архівної установи, далі – 

державний архів) ____ ________ ______ р. №_________ про видавання справ 

до читального залу, повідомляємо, що, відповідно до частини четвертої статті 

16 Закону України и «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII, справи 1, 2, 3 можуть бути видані Вам в 

означений термін, оскільки вони вміщують лише дані громадянина К., який 

надав нотаріально завірений письмовий дозвіл на доступ до інформації про 

нього. Замовлена Вами справа 4 вміщує також персональні дані третіх осіб, 

які належать до конфіденційної інформації (частина четверта статті 16 

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 

24 грудня 1993 р. № 3815-XII).
*
  

Через відсутність дозвільних документів від інших осіб, персональні 

дані яких згадані в документах справи 4, та неможливості віднесення 

інформації про них до суспільно необхідної, Вам не може бути наданий 

доступ до справи 4 у повному обсязі. 

Відповідно до параграфа 7 статті 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»
**

, Вам може бути надана та інформація з документа, 

доступ до якої необмежений. Оскільки замовлена справа є зшитою, а її 

особливості не дають змоги знеособити персональну інформацію шляхом 

конвертування сторінок, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 

                                                           

*
 Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII «доступ до 

документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про 

особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, 

обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено 

законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та 

законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу 

спадкоємців, а також у разі, коли така інформація є суспільно необхідною або обмеження 

доступу до неї заборонено законом». 
**

 «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ». 
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7 травня 1998 р. № 639, пропонуємо такі платні послуги з організації доступу 

до неї:  

-  копіювання документа з замаркованою закритою персональною 

інформацією третіх осіб за допомогою технічних засобів архіву;  

- складання інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні 

(біографічні, генеалогічні) і майнові запити, який вміщуватиме лише 

відкриту для Вас інформацію;  

- складення архівних довідок (витягів) на тематичні, персональні 

(біографічні, генеалогічні) і майнові запити, які вміщуватимуть лише 

відкриту для Вас інформацію. 

У разі замовлення однієї чи декількох перелічених послуг просимо 

повідомити додатково». 

Відмова в наданні доступу надається в письмовому вигляді. Це має 

бути окремий документ, у якому чітко окреслено причини такої відмови з 

посиланнями на чинне законодавство України. Наприклад, користувач 

звернувся до архіву із запитом на надання доступу до документів, які містять 

персональні дані громадянина К. Однак застосування «Примірного 

алгоритму дій у разі надходження запиту на доступ до документа, що містить 

персональні дані» (додаток 4) не дало змоги надати користувачу доступ до 

інформації, що містить персональні дані. У такому разі відповідь 

користувачеві має виглядати примірно так: 

«На Ваше замовлення, зареєстроване у (назва архівної установи, далі – 

державний архів) ____ ________ ______ р. №_________ про видавання справ 

до читального залу, повідомляємо, що справи 1, 2, 3 не можуть бути видані, 

оскільки вміщують персональну інформацію, яка належить до 

конфіденційної.
*
  

                                                           

*
 Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII «доступ до 
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Через відсутність дозвільних документів від інших осіб, персональні 

дані яких згадані в документах справ 1, 2, 3, та неможливості віднесення 

інформації про них до суспільно необхідної, Вам не може бути наданий 

доступ до справ 1, 2, 3 у повному обсязі. 

Відповідно до параграфа 7 статті 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»
**

, Вам може бути надана та інформація з документів 

справ 1, 2, 3 , доступ до якої необмежений. Оскільки замовлена справа 1 є 

зшитою, однак її особливості дають змогу законвертувати сторінки, що 

вміщують персональні дані третіх осіб, її буде підготовлено до видавання в 

читальний зал на (вказати конкретну дату та годину). Водночас особливості 

замовлених справ 2 та 3 не дають змоги знеособити персональну інформацію 

шляхом конвертування сторінок, тому вони не можуть бути видані в 

читальний зал. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними 

установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 7 травня 

1998 р. № 639, пропонуємо такі платні послуги з організації доступу до них:  

-  копіювання документа з замаркованою закритою персональною 

інформацією третіх осіб за допомогою технічних засобів архіву;  

- складання інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні 

(біографічні, генеалогічні) і майнові запити, який вміщуватиме лише 

відкриту для Вас інформацію;  

                                                                                                                                                                                           

документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про 

особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, 

обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено 

законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та 

законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу 

спадкоємців, а також у разі, коли така інформація є суспільно необхідною або обмеження 

доступу до неї заборонено законом». 
**

 «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ». 
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- складення архівних довідок (витягів) на тематичні, персональні 

(біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів, які вміщуватимуть 

лише відкриту для Вас інформацію. 

У разі замовлення однієї чи декількох перелічених послуг просимо 

повідомити додатково». 

 

3.2 Розгляд запиту на надання доступу до документів, що містять 

персональні дані, відповідальною особою державного архіву та підстави 

його задоволення чи відхилення 

Під час розгляду запитів на надання доступу до документів, що містять 

персональні дані, які є конфіденційною інформацією, основною складністю є 

те, що в українському законодавстві «ні право на інформацію, ні право на 

приватність не мають пріоритету одне над одним. Тільки в конкретній 

ситуації з врахуванням конкретних обставин ми можемо сказати, яке з цих 

прав переважає».
41

 Отже, кожен запит на надання доступу до названих 

документів має розглядатися індивідуально.  

Доступ не обмежується, якщо надійшов запит щодо персональної 

інформації: 

- яка міститься в документах органів державної влади та місцевого 

самоврядування (чинних та таких, що втратили чинність);
42

  

-  про розпоряджання бюджетними коштами, володіння, користування 

чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі щодо 

копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

                                                           

41
 Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні 

дані: співвідношення і регулювання. URL: https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-

informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/ 

(дата звернення: 10.07.2020). 
42

 Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 

23.09.1997 № 539/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-

%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.11.2020). 

https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/
https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text
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прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, 

які отримали ці кошти або майно (не поширюється на випадки, коли 

оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 

національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину);
43

 

- поданої в деклараціях про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; 

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого 

самоврядування першої або другої категорії;
44

 

- яка міститься в документах репресивних органів (за винятком 

випадків обмеження доступу до архівної інформації репресивних органів 

згідно зі ст. 9 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»);
45

 

- що міститься в документі, який був повністю опублікований раніше; 

- яка міститься в документі, з моменту створення якого пройшло 

75 років. 

Відповідно до чинного законодавства, доступ до закритої інформації 

про фізичну особу надається, якщо: 

- до архіву звернувся суб’єкт персональних даних із запитом про 

доступ до інформації про себе або довірена особа суб’єкта персональних 

даних, що має відповідний нотаріально засвідчений документ та документ, 

що посвідчує особу; 

- користувач надав документи, що підтверджують родинні зв’язки з 

особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних; 

                                                           

43
 Про доступ до публічної інформації:  Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 10.07.2020). 
44

 Там само. 
45

 Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років:  Закон України від 09 квітня 2015 р. № 316-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text (дата звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text
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- суб’єкт персональних даних надав дозвіл на доступ до персональної 

інформації про нього (у цьому разі користувач має надати державному архіву 

оригінал нотаріально засвідченого дозволу, у якому має бути чітко вказано, 

до яких документів допущено користувача й на яких умовах; якщо в 

документі міститься інформація про декількох осіб, то користувач має 

отримати дозволи всіх цих осіб; якщо таких дозволів немає, користувачеві 

надається витяг із персональними даними того суб’єкта персональних даних, 

який надав дозвіл на доступ до інформації про себе, або копія документа з 

замаркованими даними про третіх осіб у разі наявності в архіву технічних 

можливостей для цього);   

-  державний архів зобов’язаний надати доступ до інформації, яка 

містить персональні дані, за рішенням суду;  

-  персональні дані в документі знеособлені й особа, якої вони 

стосуються, не може бути ідентифікована 

- закрита інформація, що міститься в документі, є суспільно 

необхідною. 

Примірний алгоритм дій у випадку надходження запиту на доступ 

до документа, що містить персональні дані 

Крок 1. Потрібно визначити, чи йдеться про інформацію з документів 

репресивних органів.  

У разі ствердної відповіді та відсутності обмеження доступу до 

інформації суб’єктом персональних даних чи його родичами відповідно до 

ст. 9 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» користувачу 

надається доступ до запитуваної інформації.  

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 
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Крок 2. Треба визначити, чи пройшло від дати створення документа 

75 років. Якщо так, то користувачу надається доступ до запитуваної 

інформації. 

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 3. Треба визначити, чи був запитуваний документ повністю 

опублікований раніше. Якщо відповідь ствердна, то користувачу надається 

доступ до запитуваної інформації. 

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 4. Чи є запитувані документи документами органів державної 

влади та місцевого самоврядування (чинних та таких, що втратили чинність). 

Якщо відповідь ствердна, то користувачу надається доступ до запитуваної 

інформації. 

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 5. Необхідно з’ясувати, чи стосується запитувана користувачем 

інформація розпоряджання бюджетними коштами, володіння, користування 

чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі щодо 

копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, 

які отримали ці кошти або майно (не поширюється на випадки, коли 

оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 

національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину) або є 

такою, що подана в деклараціях про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; 

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого 
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самоврядування першої або другої категорії. Якщо відповідь ствердна, то 

користувачу надається доступ до запитуваної інформації. 

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 6. Треба визначити, чи  є справедливою щодо користувача бодай 

одна з перелічених умов: 1) до архіву звернувся суб’єкт персональних даних 

із запитом про доступ до інформації про себе або довірена особа суб’єкта 

персональних даних, що має відповідний нотаріально засвідчений документ 

та документ, що посвідчує особу; 2) користувач надав документи, що 

підтверджують родинні зв’язки з особами, щодо яких проводиться пошук 

персональних даних; 3) суб’єкт персональних даних надав нотаріально 

засвідчений дозвіл на доступ до персональної інформації про 

нього;4) користувач має рішення суду про надання йому доступу до 

інформації, яка містить персональні дані. Якщо відповідь ствердна, то 

користувачу надається доступ до запитуваної інформації. 

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 7. Потрібно визначити, чи є запитувана інформація суспільно 

корисною (визначається за допомогою трискладового тесту та рекомендацій 

із науково-практичного коментаря до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», поданих у пункті 2.1 цього аналітичного огляду). 

Якщо відповідь ствердна, то користувачу надається доступ до запитуваної 

інформації.  

Якщо відповідь заперечна, розпорядник інформації переходить до 

наступного кроку. 

Крок 8. Оскільки, відповідно до параграфа 7 статті 6 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», «обмеженню доступу підлягає 

інформація, а не документ», користувачеві для ознайомлення треба надати 
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інформацію, доступ до якої необмежений. Архів забезпечує такий доступ з 

урахуванням матеріально-технічних можливостей та положень підрозділу 3.3 

цього аналітичного огляду. 

Візуалізацію цього алгоритму у вигляді схеми представлено в 

додатку 4. 

 

3.3 Форми та способи організації доступу до документів, що містять 

закриті персональні дані 

Якщо користувачеві надано доступ лише до частини інформації, яка 

міститься в документі, то державний архів має організувати його, не 

порушуючи прав суб’єктів персональних даних, залежно від матеріально-

технічного та кадрового забезпечення архіву, а також особливостей кожної 

конкретної ситуації. 

У разі, коли надається доступ до інформації, що міститься лише в 

частині документів справи, а сама справа не зшита, то запитувані документи 

кладуть в окрему папку й надають користувачеві. Якщо ж документи зшиті й 

можливості видати лише окремі з них немає, можливим є видавання всієї 

справи із належним чином законвертованими документами, у яких міститься 

інформація, до якої в користувача немає доступу. 

У разі, якщо користувачеві не потрібна персональна інформація, що 

міститься в документі, та за умови, що державний архів має відповідні 

кадрові та матеріально-технічні можливості, йому, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів»,
46

 можуть бути запропоновані такі платні послуги:  

                                                           

46
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів» від 7 травня 1998 р. № 639. URL: https://bit.ly/32rPNnf (дата 

звернення: 09.11.2020) 

https://bit.ly/32rPNnf
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копіювання документа з замаркованою закритою персональною інформацією 

за допомогою технічних засобів архіву; складання інформаційного листа-

відповіді на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові 

запити користувачів (у тому числі про відсутність документів в архіві, 

зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою 

запиту), який вміщуватиме лише відкриту для користувача інформацію; 

складення архівних довідок (витягів) на тематичні, персональні (біографічні, 

генеалогічні) і майнові запити користувачів, які вміщуватимуть лише 

відкриту для користувача інформацію. 

Копіювання документів, що містять персональні дані, які не належать 

до конфіденційної інформації (див. підрозділ 3.2 цього аналітичного огляду), 

а також надання копій у фонд користування та розміщення на офіційних 

сайтах державних архівів здійснюється на загальних підставах відповідно до 

чинного законодавства. 

Копіювання документів, що містять персональні дані, які належать до 

конфіденційної інформації (див. підрозділ 3.2 цього аналітичного огляду), 

здійснюється: 

- на прохання самого суб’єкта персональних даних або його довіреної 

особи (за наявності нотаріально засвідченої довіреності) за умови 

відповідного вжиття заходів щодо дотримання прав третіх осіб, чиї 

персональні дані можуть також міститися в запитуваному документі 

(рекомендації щодо форм та способів організації доступу до документів, що 

містять закриті персональні дані, подано в підрозділі 3.3 цього аналітичного 

огляду);  

- за наявності відповідним чином засвідченого письмового дозволу 

суб’єкта персональних даних; 

- у разі знеособлення персональних даних, що містяться в документі. 
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Для виконання електрографічного копіювання (ксерокопіювання) 

документа з нього має бути знята перша копія, після чого працівник архіву 

замарковує на ній персональні дані з обмеженим доступом і знімає ще одну 

копію для видавання користувачеві. Проміжну копію знищують.  

Для виконання цифрового копіювання працівник архіву створює 

цифрову копію документа й за допомогою засобів опрацювання графічних 

зображень замарковує закриту інформацію.
*
  

Якщо у зв’язку із недостатністю матеріально-технічних та кадрових 

ресурсів державний архів не може виготовити копію й замаркувати закриту 

інформацію, або особливості того чи іншого документа не дають змоги 

зробити це, не порушивши права суб’єкта персональних даних, або в разі, 

якщо користувачеві потрібна лише конкретна інформація, він, як зазначалося 

вище, може замовити платні послуги зі складання інформаційних листів-

відповідей, архівних довідок чи витягів на тематичні, персональні й майнові 

запити, у яких архівом буде надана лише відкрита для користувача 

інформація. 

                                                           

*
 Проблема захисту персональних даних під час організації доступу до електронних 

документів, так само як і цифрових копій архівних документів, в цьому аналітичному 

огляді не розглядається та потребує окремого ґрунтовного наукового дослідження з 

детальним описом процедури. Загалом же захист персональних даних в зазначених 

випадках має здійснюватися з урахуванням вимог Закону України «Про захист інформації 

в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР,  

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах» від 29 березня 2006 р. № 373 [зі змінами]. 



50 

 

 

ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дослідження дали змогу зробити такі 

висновки. 

Проблема співвідношення права на інформацію та права на приватність 

є вкрай актуальною у контексті практичної діяльності державних архівів, які 

зберігають документи, що місять персональні дані. Особливості 

використання архівних документів, що містять персональні дані, в 

українському законодавстві прописані нечітко, це суттєво ускладнює роботу 

архівних працівників та їхню взаємодію з користувачами архівів. Висновки 

та рекомендації цього аналітичного огляду покликані допомогти архівістам 

розібратися у законодавчому регулюванні доступу до персональних даних та 

прискорити обробку запитів користувачів на доступ до інформації, що 

містить персональні дані.  

Під час проведення дослідження було розмежовано такі поняття 

національного законодавства як «персональні дані», «інформація про фізичну 

особу», «конфіденційна інформація». Зокрема, з’ясовано, що поняття 

«інформація про фізичну особу» є ширшим і включає в себе поняття 

«персональні дані». Персональними даними інформація про фізичну особу є 

лише у тому разі, коли особу, якої вона стосується, можна ідентифікувати. 

Персональна інформація не завжди є конфіденційною і стосується тільки  

живих осіб. Конфіденційною ж може бути інформація про фізичну або 

юридичну особу, про померлу особу або ж про особу, що не є 

ідентифікованою. Не вся конфіденційна інформація містить персональні дані.  

Визначено основні особливості використання документів державних 

архівів, що містять персональні дані. Проаналізовано вітчизняну нормативну-

правову базу у контексті її застосування під час обробки запитів на надання 

інформації, що містить персональні дані. З’ясовано, що раніше 

встановленого Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 
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установи» строку у 75 років, після якого з документів, що містять 

персональні дані, знімається режим конфіденційності, доступ можливий за 

однієї з таких умов: 

- наявності дозволу громадянина, права та законні інтереси якого 

можуть бути порушені; 

- у разі, коли обмеження доступу до інформації заборонено законом;  

- у разі, коли така інформація є суспільно необхідною.  

Подано примірний перелік документів державних архівів, що містять 

персональні дані. Звертаємо увагу, що не для всіх з поданих у переліку 

документів встановлено режим конфіденційності. Вирізнити їх з-поміж 

інших дають змогу викладені у цьому аналітичному огляді рекомендації, 

випрацювані на основі чинного законодавства. 

З’ясовано форми та підстави організації доступу до документів, що 

містять персональні дані. Зокрема, підставами, на яких може надаватися 

доступ до закритої персональної інформації, можуть бути: 1) звернення 

суб’єкта персональних даних про доступ до інформації про себе; 

2) звернення родича суб’єкта(ів) персональних даних про доступ до 

інформації про них; 3) звернення довіреної особи суб’єкта персональних 

даних (у разі наявності  відповідного нотаріально засвідченого документа); 

4) наявність у користувача нотаріально засвідченого дозволу суб’єкта(ів) 

персональних даних на доступ до його(їхньої) персональної інформації із 

зазначенням конкретних документів, до яких користувача допущено, і на 

яких умовах; 5) надання доступу до суспільно необхідної (суспільно 

корисної) інформації (визначається розпорядником інформації на підставі 

трискладового тесту); 6) у разі наявності у користувача рішення суду, яке 

зобов’язує державний архів надати доступ до закритої інформації, яка 

містить персональні дані. 
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Складено примірний алгоритм дій у випадку надходження запиту на 

доступ до документа, що містить персональні дані. 

У разі, коли користувача допущено не до всієї інформації, що міститься 

в документі, працівникам державних архівів рекомендовано такі варіанти 

забезпечення конфіденційності закритої інформації: у разі, коли справа не 

зшита, надати користувачеві в окремій папці лише ті документи, в яких 

міститься доступна для нього інформація; у разі, коли справа зшита, 

належним чином законвертувати ті сторінки, в яких міститься інформація, до 

якої у користувача немає доступу; надати користувачеві платну послугу з 

цифрового копіювання або ксерокопіювання документа з замаркованою 

закритою персональною інформацією; видати витяг з того чи іншого 

документа з відкритою інформацією, або ж надати платну послугу з 

підготовки відповідей на наданий користувачем перелік питань щодо змісту 

документа без надання персональних даних. 

З урахуванням результатів проведеного дослідження та консультацій з 

представниками державних архівів окремо пропонується: 

- Узгодити Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» з Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

захист персональних даних». Розмежувати та законодавчо зафіксувати 

терміни «доступ до документів» та «доступ до інформації»; унормувати 

процес архівування персональних даних (передавання персональних даних 

від володільця до архівної установи; визначення мети, критеріїв і обсягів їх 

зберігання); обґрунтувати необхідність постійного зберігання документів, які 

містять персональні дані і одночасно є складовою частиною Національного 

архівного фонду з огляду на ст. 15 Закону України «Про захист персональних 

даних», яка передбачає видалення або знищення персональних даних. 

- Законодавчо закріпити в Законі «Про захист персональних даних» 

статус зображення та голосу особи як різновиду персональних даних. 
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- Внести зміни до «Типових норм часу і виробітку на основні види 

робіт, що виконуються у державних архівних установах», затверджених 

наказом Державної архівної служби України від 29 квітня 2020 р. № 45, 

передбачивши у них вид робіт щодо вивчення документів на предмет 

виявлення персональних даних, які віднесені до конфіденційної інформації. 

- Запровадити внутрішньоархівні реєстри документів, які містять 

персональні дані для прискорення обробки запитів користувачів. 

- Надати архівам кадрові, фінансові та технічні можливості для 

організації анонімізації персональних даних. 

- Передбачити у Тематичному плані замовлення на виконання 

прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації 

Укрдержархіву на наступні роки виконання спеціальних наукових 

досліджень з питань захисту персональних даних під час організації доступу 

до електронних документів та цифрових (оцифрованих) копій документів 

фонду користування.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

до Аналітичного огляду 

«Використання документів державних архівів, що  

містять персональні дані, та організація доступу до них» 
 

Нормативно-правові акти, стандарти, методичні та інші документи 

Нормативно-правові акти 

1. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану» від 01 липня 2010 р. № 2398-VI [зі змінами]. 

2. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. 

№ 3856-XII [зі змінами].  

3. Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 09 квітня 2015 р. 

№ 316-VIII [зі змінами].  

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 р. № 2939-VI [зі змінами]. 

5.  Закон України «Про доступ до публічної інформації»: науково-

практичний коментар / Під ред. Д. Котляра. Київ, 2012. 335 с. 

6. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР.  

7. Закон України «Про захист персональних даних» від 01 червня 

2010 р. №2297-VI [зі змінами]. 

8. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 р. 

№ 394/96-ВР [зі змінами]. 

9. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. № 2658-

XII [зі змінами]. 

10. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII  [зі змінами]. 
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11. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР [зі змінами].  

12. Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 

10 липня 2003 р. № 1102-IV [зі змінами]. 

13. Звід відомостей, що становлять державну таємницю : 

затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 р.  № 440: 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 р. за № 

902/11182 [зі змінами];  

14. Кодекс України Про адміністративні правопорушення від 

07 грудня 1984 р. № 8073-X [зі змінами]. 

15. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР 

[зі змінами]. 

16. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

№ 4651-VI [зі змінами].  

17. Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та 

фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних 

довідок (копій, витягів): затверджений наказом Міністерства юстиції України 
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Додаток  2 

до Аналітичного огляду 

«Використання документів державних архівів, що  

містять персональні дані, та організація доступу до них» 

 

Перелік інформації, яка належить до персональних даних  

 

 прізвище, ім’я, по батькові; 

 дата та місце народження; 

 адреса проживання (поштова адреса, номер телефону тощо); 

 особисте, сімейне життя (відомості про одруження, розлучення, 

народження дітей, усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, 

опіки тощо); 

 національність, мовні та релігійні вподобання; 

 освіта та професія; 

 особисті якості, звички, схильності, розумові здібності; 

 філософські, релігійні, політичні погляди; 

 медична інформація (відомості про стан здоров’я, історія 

хвороби, ціль лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, у т. ч. наявність ризику для життя та здоров’я); 

 соціальний статус, особисті майнові та немайнові відносини 

особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї; 

 відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в 

побутовій, інтимній, товариській, професійній, діловій та інших сферах 

життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, 

яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування (наприклад, інформація про покупки, коло 

спілкування, романтичні стосунки, сексуальну орієнтацію, інтимні 

вподобання, морально-етичні проступки тощо).
47

 

                                                           

47
 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення 

статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України 

«Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 30 жовтня 1997 року, ідентифікатор 

v005p710-97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text (дата звернення: 

10.07.2020); Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень 

частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 

20 січня 2012 року 2-рп/2012, справа № 1-9/2012. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text (дата звернення: 10.07.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text
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Додаток 3 

до Аналітичного огляду 

«Використання документів державних архівів, що  

містять персональні дані, та організація доступу до них» 

 

Додаток до заяви користувача щодо доступу до інформації, яка містить 

персональні дані 

 

Прошу надати доступ до інформації, що містить персональні дані про 

_____________________________________________________________________________ 

(ПІБ особи (осіб), щодо якої здійснюється запит) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ у зв’язку з тим, що (необхідне відмітити): 

 

  
Я є суб’єктом персональних даних, звернувся із запитом про доступ до інформації про себе 

й надав(ла) документ, що посвідчує особу;   

 
Я є родичем суб’єкта(ів) персональних даних і надав(ла) документи, що підтверджують 

родинні зв’язки з ним(и); 

 
Я є довіреною особою суб’єкта персональних даних і надав(ла)  відповідний нотаріально 

засвідчений документ та документ, що посвідчує особу; 

 

Я надав(ла) нотаріально засвідчений дозвіл суб’єкта(ів) персональних даних на доступ до 

його(їхньої) персональної інформації із зазначенням конкретних документів, до яких мене 

допущено, і на яких умовах; 

 

Я надав(ла) нотаріально засвідчений дозвіл лише одного з декількох суб’єктів 

персональних даних на доступ до його персональної інформації із зазначенням конкретних 

документів, до яких мене допущено, і на яких умовах, і прошу надати мені інформацію про 

нього у вигляді архівного витягу, або, якщо дають змогу технічні можливості державного 

архіву, надати копію документа(ів) із замаркованою закритою інформацією про третіх 

осіб; 

 
Я звертаюся до архіву із запитом про надання доступу до інформації, яку вважаю 

суспільно необхідною, і вимагаю її розпорядника провести трискладовий тест; 

 
Я надав(ла) рішення суду, яке зобов’язує державний архів надати доступ до закритої 

інформації, яка містить персональні дані; 

 
Я не маю жодного із вищезазначених документів, однак звертаюся із вимогою надати 

доступ до відкритої інформації в документі, обмеживши доступ до закритої з урахуванням 

технічних можливостей архіву.  

  _______________________                               ___________________________ 

           (підпис користувача)                                                  (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

«__ » ___________20___ року 
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Додаток 4 

до Аналітичного огляду 

«Використання документів державних архівів, що  

містять персональні дані, та організація доступу до них» 

 

 


