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.Закон <<:Про ,::rержаnпу с.1ужбу>> (2015) nи:шачас поняття <<державиа 
служба>> ш.1яхо:м. по-перше. характеристики uього nи,::ry дія.1ьпості як: 

«ІІу6~ІіЧН3>>, «ІІрофссіtіна>>, «ІІО;ІіТИЧНО НСУІІСрС.іLЖСНа•> і, 110-.іLруІ'С, НИ

ОКрС\СІСННИ ОСНОНЮ1Х Н<lІІр~ІМКіН ІІ.іЄЇ ,Т(і~ІJІhНОСТі: а) ана;Іі3 J(СрЖаННОЇ 

ІІОJІІТИКИ на 33І"ШІhНОJ(СрЖ3ННО\ІУ, І·а;Іу:1СНО\ІУ І рспона;ІhНО\ІУ рІННИХ 

та піцготовки пропозицій стосовно й фор:\'rування, у ТО:\'ІУ числі роз

ро6.1ення та прове.аення експерт:из:и проектів програ:\'І, конuепцій, 

стратегій, проектів :шконіn та іпших пор~tатишю-праnоnих актіn, про

ектів ~1іжнародпих .aoгonopin; б) :шбезпечеппя реа.1ізаuії держашюї 

політики, nикопанпя зага.1ьподержашшх, галу3еnих і регіопа.lьІшх 
ІІр0111ам, никонанн~І 3аконін та інІІІИХ нор\іІатинно-ІІраноних актін; 

Н) :шGС3ІІСЧСНН~І На,Т(аНН}І J(ОСТУІІНИХ і ~ІКіСНИХ а,:tміністраТИННИХ 110-
C.,l)T; г) зційснення державного наг.1яцу та контро.1ю за цотриманням 

законо.аавства; .J) управ.:rтіння цержавними фінансошІ\Ш ресурса\ПІ, 
майпш..r та контро.11о за їх nикористанпя~t; ж) упраnліппя персона.1ом 

.Jержашшх оргапіn; з) реа.1і3ації інших повпоnажень держаnного орга

ну, nилнРІених 3аконо.ааnстnо\t, Такий підхі.а суттсnо nідрізпясться nід 

ШПІJ<lЧСІІІІИІІОІІj.ІТПІ <<.іLСрЖаВІІ<І служба•~, IILO ll<l.iШBa.:I()Cj.i 13 ЗаКОІІЇ <<Про 

.JСрЖаlШУ C.:lyжGy» ( 1993), lli.JJIOlli.JJlO ДО }!КОП) .JСржашш с.:1ужGа харак
тср~нуншІаОІ ~ІІС а) 11рофссіtіна ,Т(і~ІJІnністn; G) іІі}І;Іnністn на :~сржанних 
Іюса,т(ах; н) іІі}І;Іnністn у :~сржанних ор1·анах та їх а1шраті; 1·) ,Т(і~ІJІnністn, 

3а ~ІКУ С.·ІУЖGОНІІі ОіІСржуна .. ІИ 3ароGітну ІІ.·Іату 3а рахунок :ІСрЖаННОІ'О 
бю.ажету. Таким чином, c.1iJ зазначити, шо чинний 3акон, на відміну 
ві.а попереднього, пере.абачає широке розуміння поняття <<.аержавна 

с.1ужба'~ за рахупок nик.1ючення з критеріїв її шІJпачеппя таких кате

горій. як: «.аержаnпа посада'>, <<.Jержаnпий орган,>. <<апарат .аержашюго 
орІ·ану,>, «3ароGітна ІІ;шта :ш рахунок ;ІсржанноІ·о Gю;(жсту•>. Отже, ни-

3Нача .. Іnним )1.·1~1 Н~ННаННИ ІІСННОІ'О НИіІ)' J1HI.·IhHOCП JІЮJ1ИНИ, }ІК <<)1Ср

жанна с .. ІужGа•>, є: а) <<ІІуG;Іічна J1і~І-·І nністn•>; G) «ІІрофссіііна J1і~І-·І nністn»; 
в) «ПО.1ітично неупереджена діяльність,>; г) «.аія.1ьність із практичного 

виконання зав.аань і функцій держави,> за визначеними цим 3аконом 

ІІапрямка:\ПІ. 

Якщо nизначеппя поняття «державна служба•> через такі категорії, 

як <<публічна .аія.1ьпість•> і «професійпа дія.1ьпість•> бу.1о характерним і 
;(ЛІ Законін «Про .іІсржанну с~ІужGу» 1993 і 2011 рр., то НІ<JІючснн~І .іЮ іиі 

НИ3На ЧС Н Н~І та КИХ КаТсІ·орі і1, ~ІК <<ІІО~ІіТИ Ч НО-НСУІІСрС.іІЖС на ,Т(і~І~І hHiCTh>> Є, 
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11енною VІірою, нонітніVІ ІІіJ(ХОl(ОVІ не :ш сутністю цієї катеІ'орії. а 3а 3а

коно;rанчою фщ1VІою ни3наченн$.1. 

СJІі;( мати на унюі, ІІ(О неуперед.ж·еність - 11е Gе3сторонністh, 

об'єктивність, нейтра.т1ьність, справед.,1ивість, чесність тощо. Отже, дер

жавний службовець зобов'язаний виконуват:и свої с.1ужбові обов'язки: 

а) незалежно ni.J партійної належпості (тобто, .Jержашшй службоnеuь 
може бути ч.1епом політичної партії); б) незалежно nід політичних пе

реконань (тобто, .Jержашшй службовець, пе будучи члепо:м політичної 
Ішртії, VІоже мати скої Ію;Іітичні 11ереконаню1). Частина І ст. 10 .Закону 
ІІере;(Gачає, ІНО іtержанний <.:JІужGокецh Іюнинен неуІІере;tжено нико

нувати законні накази (розпорядження) або .Jоручення керівників не

залежно ві.J їх партіІ':шої належності та своїх політичних переконань. 

Таким чином, моnа йде тільки про nикошшпя паказу (розпорядження) 

або .Jоручеппя керіnпика (безпосереднього або nишого ріnпя) незалеж

по nід: а) партійної належпості керіnпика, який nи.Jan його; б) по.1ітич
н~Іх ІІереконанh іtержанноІ·о с.ІужGонІtи, икий ни конує йо1·о. При ІІhОV1У, 

акІtент у коментоканій частині :1poGJ1eнo ник.нючно на зшсонному нака3і 

(розпорядженні) або дорученні, тобто такому, зо ві;:шовідає ~шнно:му 

законо.LІавству. Державний с.1ужбовеuь не вправі ві.LІ:мовитися від ви

конання законного наказу (розпорядження) або доручення у зв'язку із 

сnої:ми по.1ітични:ми переконаІпш:ми, оскільки це буде яшшм прояnом 

його політичної упере.LІженості. Водночас, nаж.1иnо зазначити, що ч. 1 
ІІ,іСЇ статті ІІе ОХОІІ.,ІІОСlІ>С~І Ш1МОІ'ОІО ІІО.,ІіТИЧІІОЇ ІІеуІІере;tжеІІОСТі }[ер

ЖШ31101'0 С.ІІуЖGОВІІ,}І IILO)[O Ш1КОІШІІШІ СВОЇХ ІІОСа)[ОВИХ оGов\І-3КіВ. 
Частина 2 ст. 10 .Закону ІІсрсіtбачш-: 3аборони (не мш-: І Ірака) ;І,Л~І J(Ср

жакного с;1ужGокш1 ІІ~о;ю 11роикін ~-іоІ'О Іtо;Іітичної уІІере,т(женості. При 

І (hOVІY CJili[ :Ш:1НаЧИТИ, 11(0 1[$.1 CTaTTl не IIOK'$.1:1yt: ІІОJІПИЧНУ УІІереіtЖеНlСТh 
державного службовця ні з його робочим часом, ні з виконанням ни:м 

поса.LІових обов'язків. Таким чино:м його по.1ітична неупере.LІженість 

мас "Забезпечуватися як у робочий, так і поза робочий час. 
Щодо делюнструвштя своїх nojІimuчnux nодІядів с.1ід Jазrшчити, що 

nопо може мати прояn n участі держаnного службовця у пеnпих по.1і
тичних :шхо;шх 11артії, фото111афі$.ІХ на фоні атриGутін 11артії. ІІуGJІіка

ІІ,іих (~Ік актор, СІІінантор), :ш~Іках, кисту11ах, носінні о.ФІІ·у 3 емGлемам11 

партії, матеріа.1ьній чи іншій допомозі тошо; 

Щодо вчинення інших діU або бездіяльності- мова йде про в~п-шен

пя їх держаnпим с.1ужбоnuем у будь-який спосіб, шо може :шсnідчити 

його особ.1иnе стаn.1еппя до політичних партій і пегатиnно nплипути па 

імідж держашюго органу та доnіру .JO nла.Jи або стапоnити загрозу для 
конститу11,і й но 1\) .11 аю", територішІ hної 1 (і. І існості і на І ~іон ал hної Ge311e к11, 
}t;ІИ :1/(Орок\І та 11рак і скоGщt іннІ их .ІЮJ(еі~. При ІІhому, на:шана стат

тя не передбачає пере.1іку дій або бездія.1ьності державного службов

ця, які можуть мати прояви його політичної упередженості. Таки:м чи

ном, у кожному конкретному випадку це питання вирішується шляхом 
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<.:ІІіНСТаН.·ІСНН}І ІІ.іJІОІ'О рИіІУ оGстаНИН. Осо(іНН~С СТаН.·ІСНН}І іІО ІІСННИХ 

ІІОJІіТИЧНИХ ІІартіtі VІОЖС VІаН1 ІІрШІН у 1103ИТИННИХ ЧИ НСІ·аннmих: НИ

СТУІШХ, ІІуGJІікаІ~і}ІХ, ни<.:JІОН.·Іюнанних, ни користанні атриGутию1 Ішртіі1 

тошо. 13аж.:Jиво зазначити, шо прояви став .. 1ення ;::ю певних по.:Jітичних 
партій може бути відкритю .. t, або скритим (завуа.:Jьованим). 

JVДОЩАК О. В. 
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КаRіJИЛіІ. І ЮрІІДІІ'ПШХ наук, ЛОUСНТ 

ОСОБЛИВОСП ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСП ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Пробле~tатика захисту персона .. 1ьпих даних пеодпозпачпо сприйма
сться паукоnою спі:JьІютою, оскіТІьки, з о.люго боку ро3глядасться як 
На)ІСІИНИtі ІІрО}ІН НСЖУІ'ОрКаННіСТh ІІрИНаТНОІ"О ЖИТНІ, }ІІ<Иі1, Gе3у\ІОННО, 

Mat: 0'111ИVІаП1 на.ІСЖНИіі 3аХИ<.:Т, а 3 іНІІІОЮ, - ІІОСТУІІОНО фор\ІУЄТhL}І 

у<.:ІІііЮ\І.ІСІІІІ}І ІІСОGХііІІІОСТі СІІриtіШІТПІ JІІаЧІІО GіJІІ,ІІІОІ'О СТУІІеШІ ІІііІ

І<р~ПОСТі :1а сучасноІ'О JЮ3нитку інфорvІаІІіі·1них тсхно;юІ·іі-1, актиніяtІІії 

І"ТЮМ~Щ}ІНСhІ<ОІ'О су<.:ІІі.ІhСТНа, форvІуНаНН}І і НИКОрИеТаННИ 'ІИ<.:JІеННИХ 

іпфор:маційпих баз як па J:epжanнo~ty, так і пе J:ержашю~tу ріnпі. 

3аконодавство визначає персона .. 1ьні J:ані як відомості чи сукуп
пїсть nіжнюстей про фізичну особу, яка іJ:ептифікоnапа або може бути 

конкретно іJ:ептифікоnапа . .Цостатньо широке шппаченпя персопа.:Jь
пих даних J:ac т~югу ..:::10 таких nt:шести іпформацію про буць-які сфери 
житнІ JІЮіІИНИ. Псрнинними іІЖерс;шми ні;(оVІостсtі 11ро фія1чну ocoGy 
є нrщані на П ім\1 жжумснти, ІІі;LІІисані нею ;юку\1снти, ні;ю\юсті, }ІІ<і 

особа надає про себе. A:Je, слід зазначити, що законодавством України 
не встанов .. 1ено і не може бути встанов .. 1ено чіткого пере .. 1іку відомостей 
про фізичну особу, які є персона.:Jьними даними, задля :мож..1ивості за

стосування по.1ожепь .За копу Україпи <(Про захист персопальних <:JaiiИX>>

,::ro різшнtапіпшх ситуацій. n тому числі при обробці персона.lьІшх да
них ні нфорVІаІ ~і і1 них (антоVІати3онан их) Ga3ax та картоте ках ІІсрсона .. І n
них ,Т(аю1х, ІІLО VІожутn ни никнути у \шtіGутнnому. у ~ш'юку 3і :1міною н 

ТСХНО~ІОІ·ічніі1, СОІІ.іа~ІhНіtі, еКОНОVІічніtі та іНІІІИХ сферах суСІІі;ІhНОІ'О 

життя. При uьo:v~y, усі ції з персона.:JЬНИ:\'ІИ дани:\'ш охоп.:Jюються понят

тям «обробка персональних цаних», під чим 3акон розу:v~іє збирання, 

ресстраuію, накопичення, 3берігаппя, а,::rаптуnання, лtіпу, поІюn..1еппя, 
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