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The premises and reasons of ethnopolitical situation destabilization in the 
Autonomous Republic of Crimea led to dimensioned ethnopolitical conflict ac-
companied with peninsula secession and military intervention of neighboring 
state – Russian Federation are analyzed.
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НАцІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ  
яК ІНСТРУМЕНТ ПОдАЛЬшОгО РОЗВИТКУ  

В УКРАїНІ ІНфОРМАцІйНОгО СУСПІЛЬСТВА: 
МОжЛИВІ ПОЗИТИВНІ й НЕгАТИВНІ 

НАСЛІдКИ
У статті розглядаються основні заходи останніх років щодо впроваджен-

ня Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист 
персональних даних», наводяться можливі позитивні та негативні наслідки 
їх втілення в соціально-політичну сферу суспільства.

Державна інформаційна політика виходить з того, що одним 
з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване 
на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інфор-
маційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися 
і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині пов-
ною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і осо-
бистому розвиткові та підвищуючи якість життя. Відповідно до цієї 
мети, головними напрямами і способами державної інформаційної 
політики задекларовані: забезпечення доступу громадян до інфор-
мації; створення національних систем і мереж інформації; зміцнення 
матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і нау-
кових основ інформаційної діяльності; забезпечення ефективного 
використання інформації; сприяння постійному оновленню, збагачен-
ню та зберіганню національних інформаційних ресурсів; створення 
загальної системи охорони інформації; сприяння міжнародному 
співробітництву в галузі інформації і гарантування інформаційного 
суверенітету України; сприяння задоволенню інформаційних потреб 
закордонних українців.
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Особливе місце у системі вітчизняного інформаційного права 
посідає Закон України «Про доступ до публічної інформації», який, 
за оцінкою як вітчизняних, так і зарубіжних експертів, в основному 
відповідає загальновизнаним світовим та європейським стандартам. 
Його прийняття стало принциповим кроком для законодавчого 
урегулювання конституційного права кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію та забезпе-
чення прозорості і відкритості у діяльності органів державної влади. 
Довгоочікуване ухвалення даного нормативно-правового акту стало 
можливим лише завдяки знаходженню консенсусу між інститутами 
громадянського суспільства та органами державної влади, а також по-
літичному компромісу між парламентською провладною більшістю 
та опозицією. Принципове значення для забезпечення належного 
виконання та дієвості Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» має своєчасне внесення змін до всіх пов’язаних з ним 
нормативно-правових актів з метою узгодження їх з його нормами; 
ухвалення необхідних для цього нових нормативно-правових актів 
(передусім – Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до 
публічної інформації») та розробка і затвердження усього комплексу 
нормативних документів відповідними органами державної влади, 
які є розпорядниками публічної інформації. 

Для убезпечення Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» від будь-яких спроб звуженого чи спотвореного трактування 
його норм (на догоду вузько корпоративним та політичним інтересам 
окремих груп) через прийняття нових нормативно-правових актів, 
останні мають належним чином проходити юридичну експертизу 
на відповідність нормам даного закону із залученням провідних 
вітчизняних і зарубіжних фахівців та представників організацій гро-
мадянського суспільства. Так як посилення конституційних гарантій 
прав і свобод задеклароване як один із основних напрямів розпоча-
того конституційного реформування, необхідно при внесенні змін 
до Основного закону не допустити звуження правових норм щодо 
доступу до публічної інформації та права вільно збирати, зберіга-
ти, використовувати і поширювати інформацію, що вже досягнуті 
Законом України «Про доступ до публічної інформації» і пов’язаними 
з ним іншими нормативно-правовими актами, та закріпити їх у тексті 
оновленої Конституції України. 

Актуальною проблемою формування в Україні (втім, як і в ін-
ших країнах, та в цілому у світі) сприятливого політико-правового 
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 середовища для розвитку інформаційного суспільства залишається 
проблема захисту персональних даних. Тому, Україна, ратифікував-
ши базові документи у цій сфері, зокрема Конвенцію Ради Європи 
про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 
даних (1981 р.) та Додатковий протокол до неї, а також деякі інші, 
взяла на себе зобов’язання адаптувати національне законодавство та 
систему захисту персональних даних до положень загальноєвропей-
ських правових актів, наблизивши його таким чином до відповідних 
європейських стандартів. Своєю чергою, створення дієвої та гармоні-
зованої з європейським законодавством вітчизняної системи захисту 
персональних даних є необхідною передумовою успішності інтеграції 
України в ЄС. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття 
у 2012 р. Закону України «Про захист персональних даних», який, 
хоча й не позбавлений певних недоліків і прогалин, проте закріпив 
в українському законодавстві типово європейське правове розуміння 
персональних даних. Відповідно до нього персональні дані – це відо-
мості або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіко-
вано або може бути конкретно ідентифіковано. 

Важливим інструментом розвитку в Україні інформаційного 
суспільства, як і в інших країнах світу, можуть стати національні 
проекти. Для України розробка й впровадження національних про-
ектів є відносно новим напрямом державної політики та взаємодії 
держави з приватним сектором та «третім сектором», тому він галь-
мується браком досвіду та низкою системних хиб як об’єктивного, так 
і суб’єктивного характеру.

Власне, політика реалізації національних проектів започаткована 
як один з важливих механізмів модернізаційної стратегії України 
у 2010 р. Тоді ж її метою було визначено забезпечення ефективного 
використання інвестиційних ресурсів держави, сприяння залученню 
інвесторів до реалізації пріоритетних для держави проектів, приско-
рення відновлення економіки та переходу до її сталого зростання. 
Станом на початок 2013 р. перелік національних проектів містив 
5 пріоритетів, в рамках яких було виділено 16 національних проектів, 
а в межах 7 національних проектів ще й визначено 21 складову націо-
нальних проектів. Причому, спочатку Кабінетом Міністрів України 
був затверджений перелік із 11 національних проектів у рамках виз-
начених пріоритетних напрямів, надалі їх перелік було розширено, 
визначено новий пріоритетний напрям – «Агроперспектива» та об-
ґрунтовано окремі складові національних проектів. Якщо порівнювати 
із зарубіжним досвідом, то маємо констатувати значну відмінність 
(і не лише кількісну) : якщо в Україні існує вже 16 націо нальних проек-
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тів, то у Російській Федерації реалізувалися лише 4 проекти; у Індії – 2, 
Ірландії, Сербії, Данії, Бразилії, Австралії – по 1 національному 
проек ту, що максимально інтегровані в урядові та галузеві програми 
розвитку з мінімізацією (подекуди відсутністю взагалі) державного 
фінансування.

Підсумки роботи протягом 2011-2012 років свідчать, що більшість 
національних проектів на сьогодні перебувають лише на початкових 
етапах реалізації, перші практичні кроки здійснено лише за проек-
тами у соціальній сфері, що фінансуються за рахунок бюджетних 
коштів, інші знаходяться на стадії розробки та затвердження техніко-
економічних обґрунтувань (ТЕО). Зокрема, поки що найбільш 
результативною є реалізація національного проекту «Нове життя». 
Загалом же у 2011 р. було реалізовано лише 35 % від кількості перед-
бачених заходів щодо національних проектів, 30 % заходів не реалі-
зовано, 35 % – реалізовано частково, а у 2012 р. виконано лише 24 % 
запланованих завдань, 3 % – не виконано, 73 % завдань – виконувалися, 
тобто не виконані за результатами року. До того ж у 2011 р. відбувалось 
розпорошення ресурсів на створення статутних фондів державних під-
приємств, що адмініструватимуть окремі національні проекти [3].

У тому ж 2011 році (у травні) розпочато адміністрування Інтернет – 
сторінки Національного проекту «Відкритий світ». У грудні 2011 року 
започатковано загальнонаціональний конкурс зі створення елек-
тронних освітніх ресурсів (мультимедійних уроків) серед вчителів 
та методистів для загальної середньої школи, на який було подано 
більше 1500 конкурсних робіт. У січні 2012 року розпочато впрова-
дження Національного проекту «Відкритий світ» як пілотного про-
екту в 704 загальноосвітніх школах з 23 регіонів України. 17–18 квітня 
2012 року у м. Києві відбулась міжнародна науково-практична кон-
ференція «Національний проект «Відкритий світ» – старт «Школи 
майбутнього». В ході конференції було продемонстровано урок 
з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчанні. Автори проекту прогнозують, що наслідком його реалізації 
стане: підвищення конкурентоспроможності України та освітнього 
сектору національної економіки, доступність українських учнів 
та вчителів до кращих міжнародних освітніх ресурсів, збільшення 
експорту національних освітніх ресурсів, розширення аудиторій 
споживачів та надавачів освітніх послуг, прискорення європейської 
інтеграції України та виконання Україною низки міжнародних угод, 
програм та проектів, а також покращення якості життя громадян 
України за рахунок рівних можливостей доступу до освітніх ресурсів 
найвищого ґатунку [3, с. 17].
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У 2012 р. розпочато реалізацію пілотного проекту в рамках національ-
ного проекту «Відкритий світ», зокрема, проведено навчання вчителів 
з понад 700 шкіл, ведеться робота над створенням веб-порталу єдиного 
національного інформаційного освітнього середовища [3, с. 39].

Щодо правового регулювання цієї проблеми, то автори колективної 
монографії «Права людини і захист персональних даних» цілком об-
ґрунтовано стверджують: «Правове забезпечення процесів, пов’язаних 
з автоматизованою обробкою персональних даних, має тенденцію 
посилення захисту відомостей про фізичних осіб і регулювання 
інформаційних взаємовідносин різних суб’єктів на базі спеціальних 
національних нормативно-правових актів та міжнародних угод. Разом 
з тим, проблеми захисту персональних даних, коло об’єктів регулю-
вання яких досить широке і різноманітне, і, що не менш важливо, 
конкретизації елементів механізму практичного регулювання у під-
законних нормативних документах» [2, с. 158].

Українські підприємці та правозахисники звернулись з проханням 
до Президента України та Верховної Ради призупинити дію закону 
про захист персональних даних до його опрацювання. Вони заявля-
ють, що за цим законом об’єктом державного контролю є будь-яка 
інформація про особу, а це призведе до збільшення кількості переві-
рок підприємств та, як наслідок, – до зростання корупції. Натомість, 
представники влади переконані, що закон запроваджує європейські 
підходи до захисту прав людини. 

Разом з тим, прийнятий закон дуже далекий від досконалості. 
Про це свідчить, зокрема, реакція на нього комерційних структур, 
громадськості та її об’єднань. Так, наприклад, на початку 2013 року 
23 галузеві об’єднання України, серед яких – банки, страхові ком-
панії, системи телекомунікацій направили звернення до всіх гілок 
влади з вимогою призупинити дію закону «Про захист персональних 
даних». Зокрема, вони просять тимчасово скасувати кримінальну 
відповідальність за використання інформації про особу до усунення 
суперечностей у законодавстві. У чинній редакції галузевий закон 
не містить чіткого визначення персональних даних, а відтак будь-яка 
база клієнтів, список телефонів бізнес-партнерів тощо підпадають під 
категорію бази персональних даних та потребують реєстрації, – за-
явили представники Української спілки промисловців та підприємців. 
За їх словами, це дає контролюючим органам необмежені можливості 
перевіряти більшість документів підприємств та громадських органі-
зацій під приводом захисту інформації про громадян.

Представники громадськості вказують й на інші конкретні хиби 
цього закону: «Є норма про те, що персональні дані з науковою, іс-
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торичною метою мають оброблятися у знеособленому вигляді. Отже, 
в історичних книгах не можуть згадуватися імена та дати народження 
відомих діячів? Інша норма дає право людині вимагати видалення 
своїх персональних даних в обробника. Це суперечить цивільному 
законодавству. Уявіть, банк видав кредит, а позичальник намагається 
не платити та уникнути відповідальності. Найпростіше – на підставі 
закону вимагати в банку видалити персональні дані про себе!» [5].

Закон про захист персональних даних суперечить міжнародним 
стандартам, вважають юристи Харківської правозахисної групи: 
«В усьому світі під особливим захистом перебувають найвразливіші 
дані про особу: це майновий стан, релігійна приналежність, політичні 
погляди, біометричні дані, ідентифікаційний код. Ухвалений закон не 
здатний захистити найвразливіші дані про особу, при цьому він запро-
ваджує державний контроль за обігом такої інформації, як ім’я, теле-
фон, дата народження, які мали б бути загальнодоступними» [1].

Ці та інші недоліки нового законодавства про інформацію викли-
кані поспіхом у його підготовці та намаганням формально виконати 
міжнародні зобов’язання України, переконані незалежні експерти. 
Тому, на їх думку, закон про захист персональних даних потребує 
серйозного доопрацювання та внесення після широкого громадського 
обговорення відповідних змін. 

Більше того, на переконання багатьох громадських активістів та фа-
хівців з конституційного права, норми стосовно захисту персональних 
даних варті того, щоб закріпити їх на конституційному рівні в про-
цесі розпочатого нині оновлення Основного закону. Цілком фаховий 
зразок такого закріплення пропонує, наприклад, повномасштабний 
коментований проект нової Конституції України, який є одним із ре-
зультатів науково-дослідних, творчих зусиль Української Гельсінської 
спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи 
(ХПГ) у галузі сучасного конституціоналізму, захисту прав людини 
і основоположних свобод.

Зокрема, у статті 28, вказаного проекту, містяться наступні 
положення: 

«Кожен має право на захист персональних даних (відомостей про 
себе).

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширен-
ня персональних даних без згоди особи, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, захисту прав і сво-
бод інших осіб.

Персональні дані можуть використовуватися лише для цілей, ви-
значених законом.
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Кожен має право знайомитися в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, інших установах і організаціях всіх форм 
власності з відомостями про себе.

Кожному гарантується право спростовувати недостовірну ін-
формацію про себе і членів своєї сім’ї та право вимагати вилучення 
такої інформації, а також право на відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням 
та поширенням недостовірної інформації про особу» [4].

Мотивуючи переваги такої свої пропозиції у порівнянні з нормами 
нині чинної Конституції України, автори проекту зазначають, що 
стаття 28 проекту Конституції використовує поняття «персональних 
даних» замість поняття «конфіденційної інформації про особу». 
Персональні дані – це юридичний термін спеціального призначення. 
Він означає не просто конфіденційну інформацію, а її конкретний 
тип, різновид. Поняття персональних даних знайоме європейському 
законодавству. В цілому, стаття 28 проекту є модернізованою версією 
статті 32 чинної Конституції України. Її нова редакція спирається 
на офіційний переклад статті 8 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (1950) [4].

Таким чином, в Україні у загальних рисах оформилась її державна 
інформаційна політика та була сформована відповідна нормативно-
правова база. Разом з тим, стрімкі процеси розвитку інформаційного 
суспільства у контексті глобалізації та поширення сучасних ІКТ, як 
їх найважливішої складової, випереджають розробку відповідних 
норм правового регулювання, що актуалізує необхідність системно-
го підходу до вирішення цього завдання. Останній же, у свою чергу 
вимагає усвідомлення та формування інформаційного права як спе-
цифічної галузі правового регулювання життєдіяльності суспільства 
та особистості.
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In the article the basic measures of the last years on introduction of Laws 
of Ukraine «About access to public information» and «About the protection 
of the personal data»are examined, the possible positive and negative consequences 
of their embodiment in the socio-political sphere of society are analysed.
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ЄВРОПЕйСЬКИй дОСВІд РЕгУЛЮВАННя 
МІжНАцІОНАЛЬНИх ВІдНОСИН

У статті розглянуто особливості побудови етнонаціональної політики 
країнами ЄС. Проводиться аналіз правової бази та особливостей регулювання 
міжнаціональних відносин європейськими державами.

Україна є багатонаціональною державою і регулювання етнона-
ціональних відносин одне з головних напрямків політики країни. 
Аналіз європейського досвіду актуальний у зв’язку із тим, що Україна 
визначила курс на євроінтеграцію і забезпечення потреб національних 
меншин є гарантом розвитку демократичної європейської держави.

Кожна держава будує свою етнонаціональну політику самостійно, 
визначаючи сфери її впливу. Можна визначити такі основні сфери 
діяльності етнонаціональної політики, притаманні більшості країн. 
До них можна віднести такі основні напрямки, як: запобігання між-
етнічних та міжнаціональних конфліктів або напруги між етносами, 
які проживають в державі; міграційні та демографічні процеси; фор-
мування єдиної нації; етнокультурні процеси (мовні, освітні та інш.). 
Об’єктами етнонаціональної політики можуть бути як усі громадяни, 
так і окремі їх категорії, а саме етнос, національні меншини, діаспора, 
а також органи влади і інші держави [1].


