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Монографія присвячена дослідженню правових та 

організаційних засад захисту персональних даних. На основі 
досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіжного досвіду, 
аналізу чинного законодавства, нормотворчої та 
правозастосовної практики сформовано комплекс теоретичних 
положень і практичних рекомендацій, спрямованих на 
підвищення ефективності правового регулювання та 
організаційного забезпечення захисту персональних даних. 

Видання призначене викладачам, аспірантам, студентам 
юридичних навчальних закладів. Може бути корисною фахівцям у галузі інформаційного 
права, а також усім, кому не байдужа проблематика інформаційних прав людини. 
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