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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Розбудова в Україні демократичної, 

соціальної, правової держави, найвищою цінністю в якій визнаються людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека та підтримання 

ефективного функціонування державних інститутів, пов’язана із 

необхідністю вдосконалення захисту суб’єктивних громадянських прав. 

Виходячи з положень статей 3 та 21 Конституції України, які визначають 

природне право початком і основою української правової системи, державне 

управління передбачає наявність двох головних аспектів: правоохоронного, 

який полягає у можливості реалізації прав і свобод людини, та 

правозахисного щодо захисту порушених суб’єктивних прав. Мета захисту – 

припинення правопорушення та відновлення бажаних для людини, 

суспільства або держави прав і свобод, встановлених нормативно-правовим 

актом чи договором. 

У середині ХХ століття з винаходом та розповсюдженням 

персональних комп’ютерів були започатковані процеси проникнення в усі 

сфери діяльності людини, суспільства і держави інформаційно-комп’ютерних 

технологій та телекомунікаційних мереж. Названі процеси характеризуються, 

з одного боку, тим, що нові технології та засоби комунікації дозволяють 

«стискати» час та «скорочувати» відстані, отримувати політичні, економічні, 

технологічні та інші переваги як у плані досягнення інтересів окремої особи, так і 

в масштабах груп людей, країни, регіону, світової спільноти. З іншого боку, 

загострюються проблеми неправомірних і несанкціонованих дій різних суб’єктів, 

які використовують засоби електронно-інформаційного середовища  

(е-середовища). Активність у формуванні автоматизованих баз даних, обробка та 

поширення відомостей про осіб без їх відома призвели до виникнення глобальної 

за своїми масштабами у часі та просторі проблеми інформаційної безпеки 

людини, суспільства і держави щодо захисту персональних даних. 

Розвиток міжнародно-правової, економічної, фінансової, банківської, 

культурної, правоохоронної та інших форм співробітництва, що передбачає 

вільний рух інформаційних ресурсів щодо товарів, капіталів і послуг за умов 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій та 

телекомунікаційних мереж, збільшення потоків персональних даних і 

підтримання суверенітету держави визначають об’єктивну необхідність 

захисту персональних даних. 

Враховуючи активність у використанні сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій та телекомунікаційних мереж і загрозу 

несанкціонованої автоматизованої обробки персональних даних, більшість 

європейських країн прийняли спеціалізовані закони та підписали Конвенцію 

№ 108 Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних» від 28.01.1981. Принципи Конвенції були 

конкретизовані у Директиві 95/46/ЄС Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу «Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних 

даних та вільним обігом цих даних» від 24.10.1995, а також у Директиві 
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97/66/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про 

обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному 

секторі» від 15.12.1997. Ці міжнародні акти є стандартами, що визначають 

принципи гармонізації національних законодавств у сфері захисту 

персональних даних як для європейських, так й інших країн світу.  

В Україні дослідженню окремих питань захисту персональних даних 

присвятили роботи такі вчені: В.М. Андріїв, О.В. Андрійчук, І.В. Арістова, 

С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.М. Брижко, В.С. Венедіктов, 

Г.В. Виноградова, В.В. Волинець, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, 

М.О. Міщук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.Д. Сидєльніков, 

Г.В. Татаренко, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

А.М. Чорнобай, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Окремі аспекти 

проблеми захисту персональних даних досліджували такі зарубіжні науковці: 

Ю.М. Батурин, І.Л. Бачило, К. Беннетт, Д. Боркінг, Л. Брендейс, 

А.Б. Венгеров, О.А. Гаврилов, Б.М. Герасимов, С. Дейвіс, В.Б. Ісаков, 

Р. Кларк, В.Б. Котші, І. Маміофа, Є. Муньє, М.М. Расолов, Ю.А. Тихомиров 

та інші. Роботи вказаних та інших авторів, безумовно, мають наукове і 

практичне значення, сприяють удосконаленню нормативно-правового 

регулювання відносин у сфері захисту персональних даних. Проте вони не 

відображують сучасний стан нормативного упорядкування правовідносин у цій 

галузі та методологічного забезпечення захисту персональних даних і перспектив 

його розвитку в Україні. 

Ситуація, що склалася у вітчизняній правовій науці, обумовлена 

недостатньою увагою до дослідження захисту персональних даних працівників 

у трудових правовідносинах, а це, у свою чергу, призвело до того, що досі 

відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення відповідного 

законодавства і практики його застосування. Є необхідність у системному 

підході до організаційно-правового вирішення питань захисту персональних 

даних працівників за умов гармонізації положень вітчизняного законодавства з 

положеннями міжнародних стандартів. 

Таким чином, незадовільний стан теоретичної розробки теми та 

численні практичні проблеми у сфері захисту персональних даних 

працівників обумовлюють актуальність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 
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Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб з урахуванням надбань правової науки, результатів 

аналізу діяльності органів державної влади розкрити особливості захисту 

персональних даних працівників у трудових правовідносинах і 

запропонувати науково обґрунтовані пропозиції для їх удосконалення. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

комплексні завдання: 

 визначити поняття та структуру відомостей, що становлять 

персональні дані працівника; 

 охарактеризувати види правовідносин, що виникають у сфері 

захисту персональних даних працівника; 

 розкрити історичний генезис інституту захисту персональних даних; 

 надати характеристику сучасному стану правового регулювання у 

сфері захисту персональних даних працівників у трудових правовідносинах в 

Україні; 

 визначити завдання, роль та значення захисту персональних даних 

працівників у трудових правовідносинах на кожній стадії їх обігу; 

 розкрити сутність принципів та функцій захисту персональних даних 

працівників; 

 охарактеризувати поняття та структуру механізму захисту 

персональних даних працівників; 

 узагальнити зарубіжний досвід захисту персональних даних 

працівників та можливості його використання в Україні; 

 визначити напрями удосконалення механізму захисту персональних 

даних працівників в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

захисту персональних даних працівників у трудових правовідносинах. 

Предметом дослідження є правове регулювання відносин щодо обігу 

та захисту персональних даних працівника в трудовому праві України. 

Методи дослідження. У якості методологічної основи дослідження 

виступають сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання, 

застосування яких обумовлюється системним підходом, що надасть 

можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і 

юридичної форми. 

Так, за допомогою гносеологічного методу дослідження було з’ясовано 

поняття та особливості персональних даних працівника, а також інших 

базових понять, що досліджувались у роботі (підрозділ 1.1). Історичний 

метод дав змогу розробити історико-правову періодизацію розвитку 

інституту захисту персональних даних працівника (підрозділ 1.2). Завдяки 

аналітичному методу було визначено поняття та особливості правовідносин, 

що виникають у сфері захисту персональних даних працівника, а також 
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механізм такого захисту (підрозділи 1.3, 3.3). Структурно-функціональний 

аналіз дав можливість визначити відповідність нормативно-правових актів у 

сфері регулювання господарського статусу фондової біржі реальним 

суспільним відносинам у цій сфері (підрозділи 1.3, 3,1, 3.2). Порівняльно-

правовий метод покладено в основу аналізу зарубіжного досвіду у сфері 

регулювання захисту персональних даних працівника, а також визначення 

напрямів використання позитивного зарубіжного досвіду для удосконалення 

законодавства України (підрозділ 3.3). Метод статистичного аналізу було 

використано під час роботи з офіційно-статистичними матеріалами, 

правозастосовною практикою Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини (підрозділи 2.1–2.3). У процесі визначення перспективних 

напрямів подальшого розвитку механізму захисту персональних даних 

працівника, а також розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства у цій сфері були застосовані методи правового моделювання 

та прогнозування (підрозділи 1.4, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дане 

дослідження є одним із перших у вітчизняній юридичній науці трудового 

права комплексним правовим дослідженням всіх основних аспектів захисту 

персональних даних працівника в Україні. До найбільш значущих 

результатів дослідження належать такі: 

уперше: 

– сформульовано дефініцію поняття «обіг персональних даних 

працівника» як систему дій, пов’язаних між собою, що здійснюються з 

персональними даними працівника у межах кожної стадії розвитку трудових 

правовідносин, включаючи «дотрудову» та «післятрудову» стадії, з метою 

захисту прав та інтересів роботодавця та працівника, забезпечення реалізації 

останнім трудової функції, створення умов для соціально-економічного та 

правового захисту працівника; 

– узагальнено історико-правову періодизацію розвитку інституту 

захисту персональних даних працівників в Україні, яка охоплює чотири 

періоди розвитку відповідного інституту; 

– запропоновано систематизацію завдань обігу персональних даних 

працівника на стадії укладення трудового договору, на стадії його виконання 

(основній стадії) та на стадії після звільнення працівника; 

– обґрунтовано необхідність внесення змін до статті 21 проекту 

Трудового кодексу України щодо закріплення права кожного працівника на 

запит інформації у роботодавця про зміст своїх персональних даних на 

безоплатній основі в розумний строк, а також права на вилучення 

персональних даних з відповідної бази даних роботодавця після звільнення; 

удосконалено: 

– визначення поняття персональних даних працівника, під яким 

запропоновано розуміти систему відомостей про особу, з якою укладається 

трудовий договір, що формується, накопичується, зберігається, 

використовується тощо роботодавцем у порядку, визначеному 

законодавством, з метою ідентифікації особи працівника, прийняття рішень, 
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пов’язаних з виконанням його трудової функції, зміною або розірванням 

трудового договору; 

– науковий підхід до системи принципів захисту персональних даних 

працівника, до якої віднесено такі принципи: 1) добровільності надання 

персональних даних особою під час влаштування на роботу; 2) достовірності 

та повноти інформації, що складає персональні дані працівника; 

3) адекватності, достатності та ненадмірності збору й обробки персональних 

даних працівника; 4) відповідальності роботодавця за стан збереження та 

забезпечення захисту персональних даних працівника;  

5) безперервності забезпечення захисту персональних даних працівника;  

6) використання персональних даних працівника роботодавцем виключно з 

метою забезпечення виконання працівником трудової функції та виконання 

роботодавцем своїх повноважень; 7) відкритості та прозорості використання 

роботодавцем персональних даних працівника; 8) чіткості визначення мети 

збору та використання персональних даних працівника; 9) виключності 

випадків обмеження прав працівника при обробці його персональних даних; 

– визначення поняття механізму захисту персональних даних 

працівника як системи взаємопов’язаних елементів, врегульованих нормами 

трудового та деяких суміжних галузей права, які забезпечують цілісність та 

достовірність конференційної інформації про працівника, належний порядок 

її збирання, зберігання, обробки та використання, недопущення 

несанкціонованого використання, а також відшкодування шкоди, завданої 

неправомірними діями, пов’язаними з обробкою та використанням 

персональних даних працівника; 

– класифікацію гарантій захисту персональних даних працівника, яка 

передбачає їх поділ на дві групи: загальні, що поширюють свою дію на 

захист персональних даних будь-якої фізичної особи, в тому числі і тієї, яка 

перебуває у статусі працівника, та спеціальні, що забезпечують захист саме 

персональних даних працівника. До загальних гарантій захисту персональних 

даних віднесено: 1) встановлення законодавчих вимог та підстав обробки 

персональних даних працівника; 2) безкоштовний та вільний доступ 

працівників до своїх персональних даних; 3) функціонування спеціально 

уповноваженого органу у сфері здійснення контролю за додержанням 

законодавства про захист персональних даних тощо. Спеціальні гарантії 

захисту персональних даних працівника включають такі: 1) заборона обробки 

деяких видів персональних даних при укладенні трудового договору з 

працівником або у процесі виконання ним трудової функції; 2) обов’язковість 

отримання згоди працівника на додатковий збір інформації про нього, в тому 

числі з попереднього місця роботи, тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

– узагальнення функцій захисту персональних даних працівника, до 

яких віднесено наступні функції: 1) контрольна; 2) охоронна та захисна; 

3) інформаційна; 4) соціально-економічна; 5) превентивна; 

– наукову характеристику правовідносин, що виникають у зв’язку із 

обігом та захистом персональних даних працівника, а саме: інформаційних, 
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адміністративних та трудових правовідносини у сфері обліку та захисту 

персональних даних працівника; 

– визначення поняття «гарантії захисту персональних даних 

працівника» як врегульовану нормами трудового права та інших суміжних 

галузей права систему засобів, які забезпечують конфіденційність 

інформації про працівника, недопущення її несанкціонованого 

використання, а також дотримання порядку її збирання, обробки , 

зберігання та використання; 

– пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері захисту 

персональних даних працівника, для чого обґрунтовано необхідність 

доповнення Закону України «Про захист персональних даних» та проекту 

Трудового кодексу України нормами спрямованими на підвищення 

ефективності відповідного захисту. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема: 

у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшої розробки теоретико-правових питань 

захисту персональних даних; 

у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 

уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів з питань діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб 

приватного права тощо; 

у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень захисту персональних даних працівників; 

у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з 

дисциплін «Трудове право», «Захист персональних даних» та інших 

дисциплін правового характеру, при підготовці відповідних їх розділів, а 

також при проведенні занять з підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади України. 

Особистий внесок здобувача. Висновки та пропозиції, що становлять 

наукову новизну дисертації, розроблені автором самостійно на основі аналізу 

наукових та нормативно-правових джерел, а також на основі судової 

практики та особистих досліджень автора. Опубліковані наукові праці 

виконані автором одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Викладені в роботі основні 

теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 

правознавства Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. Підсумки розробки досліджуваної у дисертації 

проблематики, отримані узагальнення і висновки були оприлюднені на таких 

науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми реформування 

системи законодавства України» (м. Запоріжжя, січень 2017 року); 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 
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пріоритети» (м. Одеса, січень 2017 року); «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (м. Львів, січень 2017 року). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

шести наукових працях, що опубліковані у вітчизняних наукових фахових 

виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав, а також у трьох 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження та 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, що об’єднують десять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 226 сторінок, з яких основного тексту – 

206 сторінок. Список використаних джерел налічує 193 найменування і 

займає 20 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету 

та завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні 

методологічні підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне і 

практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та публікацію 

результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика обігу та захисту 

персональних даних працівника» складається з чотирьох підрозділів, у 

яких досліджено загальні теоретико-методологічні питання обігу та захисту 

персональних даних працівника. 

Підрозділ 1.1 «Поняття та ознаки відомостей, що становлять 

персональні дані працівника» присвячено з’ясуванню поняття та ознак 

персональних даних працівника. 

Дисертантом встановлено, що зміст поняття «персональні дані» 

охоплює значний масив інформації про особу. Поняття «персональні дані 

працівника» є вужчим, оскільки: 1) не будь-яка інформація про фізичну 

особу, необхідна роботодавцю для вирішення питання про допущення 

працівника до виконання трудової функції та інших, пов’язаних із цим 

питань, належить до персональних даних; 2) зважаючи на різноманітність 

трудової функції працівників різних професій та посад, необхідно виділити 

загальну інформацію, яка включається у структуру персональних даних всіх 

категорій працівників, та інформацію, яка необхідна для укладення 

трудового договору та виконання трудової функції окремих категорій 

працівників. 

На підставі аналізу різних наукових підходів до розуміння поняття 

«персональні дані» автором запропоновано персональні дані працівника 

визначити як систему відомостей про особу, з якою укладається трудовий 

договір, що формується, накопичується, зберігається, використовується тощо 

роботодавцем у порядку, визначеному законодавством, з метою ідентифікації 
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особи працівника, прийняття рішень, пов’язаних з виконанням його трудової 

функції, зміною або розірванням трудового договору.  

У підрозділі 1.2 «Генезис інституту персональних даних працівника» 

обґрунтовано, що інститут захисту персональних даних працівника в Україні 

виник на початку 1990-х років. 

Встановлено, що інститут захисту персональних даних працівників в 

Україні у своєму розвитку пройшов декілька історичних етапів, а саме: 

1) початок 90-х років ХХ ст. – 1996 рік – починається з прийняття 

інформаційного законодавства і закінчується закріпленням на 

конституційному рівні інформаційних прав особи, зокрема права на 

приватність особистої сфери життя. Даний період характеризується 

розвитком інформаційного права, формуванням понятійної основи, 

визначенням основних інформаційних прав особи; 2) 1996–2010 рр. – від 

прийняття Конституції України та визначення засадничих принципів обігу 

інформації про особу до ратифікації Україною Конвенції про захист осіб у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового 

протоколу до неї й прийняття спеціальних законів у сфері захисту 

персональних даних. У цей період відбувається розвиток інформаційної 

інфраструктури у державі, утворюються спеціально уповноважені органи 

щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо; 

3) 2010–2014 рр. – від ратифікації Конвенції про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних до підписання Угоди про 

асоціацію України з ЄС. У цей період приймається ряд спеціальних законів у 

сфері захисту персональних даних, формується організаційний та 

інституційний механізм забезпечення захисту персональних даних особи, 

зокрема й працівника; 4) триває з 2014 року. Початок періоду пов’язаний із 

підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, що покладає на державу 

зобов’язання щодо приведення законодавчої та інституційної сфери у 

відповідність до європейських норм та стандартів; відбувається активна 

інформатизація сфер державного та суспільного життя, що викликає потребу 

у посиленні заходів інформаційної безпеки особи. 

У підрозділі 1.3 «Розмежування відносин, пов’язаних з обігом та 

захистом персональних даних працівника» дисертант дійшов висновку про 

те, що основними видами правовідносин, які виникають у зв’язку із обігом та 

захистом персональних даних працівника, є інформаційні, адміністративні, 

цивільні та трудові. 

Обґрунтовано, що трудові правовідносини у сфері обліку та захисту 

персональних даних працівника виникають у зв’язку з такими обставинами: 

формуванням баз персональних даних працівників, осіб, які мають намір 

працевлаштуватися, або звільнених працівників; обліком персональних 

даних працівників з метою забезпечення реалізації ними трудової функції, 

зокрема обробкою даних, які визначають здатність працівника виконувати 

певну роботу, обробкою даних, які необхідні для нарахування та виплати 

заробітної плати і внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, 

інших персональних даних; вжиттям заходів щодо забезпечення збереження 
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та захисту персональних даних працівника та недопущення їх 

несанкціонованого розповсюдження й використання (використання 

спеціальних програмних продуктів, призначення особи, відповідальної за 

забезпечення захисту персональних даних працівника) тощо. 

Підрозділ 1.4 «Сучасний стан правового регулювання обігу та захисту 

персональних даних працівників в Україні» присвячено аналізу законодавства 

у сфері регулювання захисту та обігу персональних даних. 

Дисертантом обґрунтовано висновок про те, що сучасне законодавство, 

що регулює захист персональних даних працівника, має такі прогалини та 

недоліки: невизначеність достатнього та необхідного обсягу даних про 

потенційного працівника, які подаються для вирішення питання про його 

прийняття на роботу (до укладення трудового договору); нечіткість змісту 

права працівника на захист його персональних даних; відсутність 

розмежування конфіденційної та відкритої інформації про працівників; 

відсутність законодавчо закріпленого порядку та термінів зберігання 

персональних даних працівника після його звільнення тощо. 

Розділ 2 «Особливості правового регулювання обігу персональних 

даних працівника» присвячено визначенню особливостей правового 

регулювання обігу персональних даних працівника. 

У підрозділі 2.1 «Завдання, роль та стадії обігу персональних даних 

працівника» визначено, що обіг персональних даних працівника – це система 

дій, пов’язаних між собою, що здійснюються з персональними даними 

працівника у межах кожної стадії розвитку трудових правовідносин, 

включаючи «до трудову» та «післятрудову» стадії, з метою захисту прав та 

інтересів роботодавця та працівника, забезпечення реалізації останнім 

трудової функції, створення умов для соціально-економічного та правового 

захисту працівника. 

Дисертантом встановлено, що обіг персональних даних працівника 

здійснюється відповідно до таких стадій розвитку трудових правовідносин: 

1) підготовча стадія, під час якої вивільняється вакантна посада та 

розпочинається процес її комплектування; 2) стадія укладення трудового 

договору, яка включає у себе подання потенційним кандидатом на вакантну 

посаду заяви про прийняття на роботу, трудової книжки, інших документів; 

3) основна стадія, під час якої працівник безпосередньо виконує трудову 

функцію, може бути підвищений на посаді, переведений на іншу роботу або 

переміщений на тому ж підприємстві, в установі, організації тощо; 4) стадія 

розірвання трудового договору, під час якої припиняються трудові 

правовідносини між працівником та роботодавцем, здійснюється звільнення 

працівника тощо. 

Кожна з означених стадій обумовлена спеціальними завданнями обігу 

персональних даних працівника. 

Підрозділ 2.2 «Правове регулювання збору, зберігання та знищення 

персональних даних працівника» присвячений дослідженню особливостей 

правового регулювання збору, зберігання та знищення персональних даних 

працівника. 
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Обґрунтовано, що відповідальність за зберігання персональних даних 

працівника від моменту їх надходження у будь-якій формі до роботодавця і 

до моменту їх знищення або передання на зберігання до архівних установ 

розподіляється між декількома суб’єктами: 1) роботодавцем як володільцем 

персональних даних в особі керівника; 2) працівниками роботодавця, 

відповідальними за роботу з персональними даними, або третіми особами, 

якщо роботодавець користується послугами фахівців, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність (бухгалтер, юрист тощо); 3) операторами, 

провайдерами телекомунікацій, якщо персональні дані зберігаються у 

інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Дисертантом виявлено такі причини виникнення порушень у сфері 

обігу та захисту персональних даних працівників в Україні: 1) надмірне 

навантаження на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

його регіональних представників, як наслідок – неможливість охоплення 

плановими та позаплановими перевірками основного загалу роботодавців та 

інших учасників правовідносин, що виникають у сфері обігу персональних 

даних працівника; 2) низька обізнаність працівників та осіб, які мають намір 

працевлаштуватися, щодо своїх прав у сфері обробки персональних даних, 

що зумовлює низьку активність та правовий нігілізм стосовно захисту 

власних прав; 3) недостатня активність Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в частині проведення планових перевірок на 

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності як володільцях 

персональних даних працівників тощо. 

У підрозділі 2.3 «Шляхи удосконалення вітчизняного законодавства у 

сфері обігу персональних даних працівника» запропоновано з метою 

удосконалення законодавства у сфері захисту персональних даних 

працівника доповнити Закон України «Про захист персональних даних» 

такими положеннями: 1) чутливі персональні дані – відомості про фізичну 

особу конфіденційного характеру, до яких відносяться: прізвище, ім’я, по 

батькові, адреса її проживання, адреса реєстрації, інші паспортні дані, 

ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків, інформація про 

стан здоров’я, походження, національність, релігійні та політичні 

переконання; 2) на «чутливі» персональні дані розповсюджується режим 

конфіденційності; обробка «чутливих» персональних даних, крім тих, що 

визначені статтею 7 цього Закону, допускається при оформленні трудових 

правовідносин, реалізації трудових та інших соціально-економічних прав 

особи за її згодою, а також без її згоди виключно в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини тощо. 

Обґрунтовано, що проект Трудового кодексу України потребує 

доопрацювання, а саме: закріплення нової редакції ст. 21 «Основні права 

працівника»; узгодження положення ст. 28 проекту ТК «Медичний огляд осіб 

під час прийняття на роботу» із нормою ст. 7 Закону України «Про захист 

персональних даних». 

Розділ 3 «Особливості правового регулювання захисту 

персональних даних працівника» присвячено розробленню рекомендацій 
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щодо напрямів удосконалення системи захисту персональних даних 

працівника. 

У підрозділі 3.1 «Принципи та функції захисту персональних даних 

працівника» виокремлено такі принципи захисту персональних даних 

працівника: 1) добровільності надання персональних даних особою під час 

влаштування на роботу; 2) достовірності та повноти інформації, що складає 

персональні дані працівника; 3) адекватності, достатності та ненадмірності 

збору й обробки персональних даних працівника; 4) відповідальності 

роботодавця за стан збереження та забезпечення захисту персональних даних 

працівника; 5) безперервності забезпечення захисту персональних даних 

працівника; 6) використання персональних даних працівника роботодавцем 

виключно з метою забезпечення виконання працівником трудової функції та 

виконання роботодавцем своїх повноважень тощо. 

Встановлено, що функціями захисту персональних даних працівника є: 

1) контрольна функція, яка виступає однією з важливих функцій управління, 

у тому числі у сфері господарської діяльності; 2) охоронна та захисна 

функції; 3) інформаційна функція, яка притаманна будь-якій соціальній 

діяльності, пов’язаній з обігом інформації, у даному випадку – персональних 

даних працівника; 4) соціально-економічна функція, витоками якої є те, що 

будь-яка підприємницька діяльність або інша діяльність, пов’язана з 

використанням найманої праці, здійснюється у соціально-економічній 

площині, тобто завжди впливає на права та інтереси суспільства (суспільний 

інтерес); 5) превентивна функція, яка є похідною від функції захисту. 

Підрозділ 3.2 «Характеристика механізму захисту персональних даних 

працівника в Україні» присвячений визначенню поняття та елементів 

механізму захисту персональних даних працівника. 

Механізм захисту персональних даних працівника визначено як 

систему взаємопов’язаних елементів, врегульованих нормами трудового та 

деяких суміжних галузей права, які забезпечують цілісність та достовірність 

конференційної інформації про працівника, належний порядок її збирання, 

зберігання, обробки та використання, недопущення несанкціонованого 

використання, а також відшкодування шкоди, завданої неправомірними 

діями, пов’язаними з обробкою та використанням персональних даних 

працівника. 

Дисертантом виділено та досліджено такі елементи структури 

механізму захисту персональних даних працівника: 1) норми-приписи, в яких 

визначається зміст права працівника на захист своїх персональних даних; 

2) правозастосовні акти, якими врегульовано порядок обробки та межі 

використання персональних даних працівника; 3) гарантії захисту 

персональних даних працівника. 

Підрозділ 3.3 «Зарубіжний досвід захисту персональних даних 

працівника та можливості його використання в Україні» присвячено 

характеристиці досвіду таких країн, як США, Франція, Німеччина, Чехія, 

Словаччина, Казахстан та інших, у сфері правового регулювання захисту 

персональних даних працівника. 
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На підставі проведеного аналізу розроблено такі пропозиції щодо 

удосконалення інституту захисту персональних даних працівника в Україні 

на підставі досвіду деяких зарубіжних країн: 1) доповнення проекту 

Трудового кодексу України нормою, у якій врегулювати інформаційні 

правовідносини, що виникають між роботодавцем та потенційним 

працівником до укладення трудового договору, визначити права та обов’язки 

сторін у цих правовідносинах; 2) доповнення проекту Трудового кодексу 

України окремою главою, присвяченою захисту персональних даних 

працівника, включивши до неї статті про загальні умови використання 

персональних даних працівника, права працівника у цій сфері, гарантії 

захисту персональних даних працівника, відповідальність за порушення норм 

про захист персональних даних працівника; 3) закріплення у проекті 

Трудового кодексу України обов’язку роботодавця визначати у локальних 

актах спеціальні правила обігу персональних даних працівника, у тому числі 

ті, що стосуються здійснення відеоспостереження на робочому місці, спосіб 

зберігання персональних даних працівника, встановлення операторів, які 

здійснюють захист персональних даних в інформаційно-комунікативних 

мережах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукового завдання, яке полягало у розкритті особливостей 

правового регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних 

працівника в трудовому праві України та на цій основі виробленні 

пропозицій щодо удосконалення законодавства у відповідній сфері. У роботі 

було обґрунтовано та визначено наступні наукові положення та висновки. 

1. Персональні дані працівника – це система відомостей про особу, з 

якою укладається трудовий договір, що формується, накопичується, 

зберігається, використовується тощо роботодавцем у порядку, визначеному 

законодавством, з метою ідентифікації особи працівника, прийняття рішень, 

пов’язаних з виконанням його трудової функції, зміною або розірванням 

трудового договору. 

2. Структуру персональних даних працівника складають такі групи 

відомостей про фізичну особу: 1) відомості, які подаються для вирішення 

питання про прийняття на роботу (до укладення трудового договору); 

2) загальні відомості, які подаються при укладені трудового договору 

незалежно від трудової функції та посади, яку обіймає працівник: паспортні 

дані, інформація, що міститься у трудовій книжці, картка платника податків 

(за наявності) та ін.; 3) особливі відомості, що подаються для формування 

персональних даних працівників окремих категорій: інформація про стан 

здоров’я, наявність водійських прав тощо; 4) інформація, що накопичуються 

в процесі роботи працівника: відомості про розмір оплати праці, заохочення 

та дисциплінарні стягнення, характеристика тощо; 5) відомості, які 

зберігаються після звільнення працівника (після розірвання трудового 
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договору): всі відомості, які містяться в особовій справі працівника, 

включаючи ті, що були подані до укладення трудового договору та в процесі 

виконання трудової функції. 

3. Інститут захисту персональних даних працівників в Україні у своєму 

розвитку пройшов декілька історичних етапів: 1) початок 90-х років ХХ ст. – 

1996 рік – починається з прийняття інформаційного законодавства і 

закінчується закріпленням на конституційному рівні інформаційних прав 

особи, зокрема права на приватність особистої сфери життя; 2) 1996–2010 рр. 

– від прийняття Конституції України та визначення засадничих принципів 

обігу інформації про особу до ратифікації Україною Конвенції про захист 

осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та 

Додаткового протоколу до неї, а також прийняття спеціальних законів у 

сфері захисту персональних даних; 3) 2010–2014 рр. – від ратифікації 

Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС; 

4) триває з 2014 року. Початок періоду пов’язаний із підписанням Угоди про 

асоціацію України з ЄС, що покладає на державу зобов’язання щодо 

приведення законодавчої та інституційної сфери у відповідність до 

європейських норм та стандартів. 

4. Основними видами правовідносин, що виникають у зв’язку із обігом 

та захистом персональних даних працівника, є інформаційні, адміністративні, 

цивільні та трудові. 

Інформаційні правовідносини виникають у зв’язку з такими 

обставинами: визначенням обсягу та меж інформації, що є конфіденційною 

інформацією про працівника, обіг якої обмежений відповідно до 

національного законодавства, а також інформації, на обробку якої працівник 

має надавати письмову згоду; встановленням поняття та видів інформації, що 

складає персональні дані працівника, а також допустимого та необхідного 

обсягу інформації, необхідної роботодавцю для використання найманої праці 

тощо. 

Адміністративні правовідносини у сфері обліку та захисту 

персональних даних працівника виникають у зв’язку із здійсненням 

державного управління, зокрема щодо формування та реалізації державної 

інформаційної політики, визначення адміністративних правил та процедур 

обігу інформації, що складає персональні дані працівника, встановлення 

адміністративно-правового режиму персональних даних працівника тощо.  

Цивільні правовідносини у сфері обліку та захисту персональних даних 

працівника виникають у зв’язку з визначенням персональних даних 

працівника як особистого немайнового права, що підлягає цивільно-

правовому захисту тощо. 

Трудові правовідносини у сфері обліку та захисту персональних даних 

працівника виникають у зв’язку з наступним: формуванням баз персональних 

даних працівників, осіб, які мають намір працевлаштувалися, або звільнених 

працівників; обліком персональних даних працівників з метою забезпечення 

реалізації ними трудової функції, зокрема обробкою даних, які визначають 
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здатність працівника виконувати певну роботу (інформація про стан 

здоров’я, рівень освіти, кваліфікацію тощо), обробкою даних, які необхідні 

для нарахування та виплати заробітної плати та внесків на 

загальнообов’язкове соціальне страхування, інших персональних даних; 

вжиттям заходів щодо забезпечення збереження та захисту персональних 

даних працівника і недопущення їх несанкціонованого розповсюдження та 

використання (використання спеціальних програмних продуктів, 

призначення особи, відповідальної за забезпечення захисту персональних 

даних працівника) тощо. 

5. Систему законодавства у сфері регулювання захисту персональних 

даних працівника становлять акти міжнародного та європейського права, 

Конституція та закони України, підзаконні нормативно-правові акти 

організаційно-розпорядчого характеру Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Важливе регулятивне значення мають спеціальні 

законодавчі акти, які регламентують питання нарахування та виплати 

працівникам заробітної плати, інших форм винагороди за трудову діяльність, 

а також різні види соціальних пільг та виплат. Акти організаційно-

розпорядчого характеру Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини мають уточнююче, роз’яснювальне значення, що сприяє 

роботодавцям у визначенні порядку застосування законодавства у сфері 

захисту персональних даних у правовідносинах, що виникають щодо обігу та 

захисту персональних даних працівника. 

6. Обіг персональних даних працівника – це система дій, пов’язаних 

між собою, що здійснюються з персональними даними працівника у межах 

кожної стадії розвитку трудових правовідносин, включаючи дотрудову та 

післятрудову стадії, з метою захисту прав та інтересів роботодавця і 

працівника, забезпечення реалізації останнім трудової функції, створення 

умов для соціально-економічного та правового захисту працівника. 

7. Завданнями обігу персональних даних працівника на стадії 

укладення трудового договору є: 1) перевірка достовірності поданої 

працівником інформації про себе; 2) оформлення документів про прийняття 

на роботу (наказ про призначення тощо); 3) отримання первинної інформації, 

необхідної для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, в установі, 

організації, поставлення працівника на облік до органів соціального 

страхування, податкового обліку тощо; 4) отримання інформації, необхідної 

для визначення трудового стажу працівника, що визначає у деяких випадках 

тривалість відпустки (основної чи право на додаткову), рівень оплати праці; 

5) отримання інформації про працівника, яка дає право на податкові, 

соціальні пільги, створення особливих умов праці тощо. 

На основній стадії завданнями обігу персональних даних працівника є: 

1) захист інформаційної безпеки підприємства та персональних даних 

працівника; 2) реалізація працівником своїх прав як суб’єктом персональних 

даних; 3) накопичення інформації про працівника, яка може 

використовуватися з метою реалізації соціально-економічних, трудових, 

інших конституційних прав працівником (нарахування та отримання пенсії, 
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переведення на вищу посаду, отримання соціальних та податкових пільг 

тощо), в тому числі для реалізації таких прав у майбутньому.  

Завданнями обігу персональних даних колишнього працівника на стадії 

після звільнення можуть бути: 1) надання колишньому працівнику доступу 

до своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації ним своїх 

соціально-економічних та інших прав; 2) зберігання відомостей про особу, 

які можуть бути використанні з метою захисту її прав та інтересів.  

8. З метою удосконалення законодавства у сфері захисту персональних 

даних працівника необхідно доповнити Закон України «Про захист 

персональних даних» такими положеннями: 1) чутливі персональні дані – 

відомості про фізичну особу конфіденційного характеру, до яких 

відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, адреса її проживання, адреса 

реєстрації, інші паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи-

платника податків, інформація про стан здоров’я, походження, 

національність, релігійні та політичні переконання; 2) на «чутливі» 

персональні дані розповсюджується режим конфіденційності; обробка 

«чутливих» персональних даних, крім тих, що визначені статтею 7 цього 

Закону, допускається при оформленні трудових правовідносин, реалізації 

трудових та інших соціально-економічних прав особи за її згодою, а також 

без її згоди виключно в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини; 3) у разі, якщо персональні дані обробляються з 

метою вступу у трудові правовідносини (укладення трудового договору та 

подальшого використання найманої праці), то подання особою документів, 

визначених трудовим законодавством для укладення трудового договору, 

означає надання такою особою згоди на обробку її персональних даних 

виключно із вказаною метою. 

Проект Трудового кодексу України потребує доопрацювання 

наступним шляхом: закріплення у ст. 21 «Основні права працівника» права 

на вільний доступ до своїх персональних даних за відповідним запитом; 

права на знищення конфіденційних даних про себе після звільнення; 

узгодження положення ст. 28 проекту ТК «Медичний огляд осіб під час 

прийняття на роботу» із нормою ст. 7 Закону України «Про захист 

персональних даних» у частині, що стосується заборони обробки даних щодо 

стану здоров’я особи, зазначивши, що особа має право на збереження 

конфіденційності про стан здоров’я, а в довідці про проходження медичного 

огляду має бути зазначено, чи може особа виконувати певну трудову 

функцію, однак без вказівки на діагноз. 

9. Принципи захисту персональних даних працівника: 

1) добровільності надання персональних даних особою під час влаштування 

на роботу; 2) достовірності та повноти інформації, що складає персональні 

дані працівника; 3) адекватності, достатності та ненадмірності збору та 

обробки персональних даних працівника; 4) відповідальності роботодавця за 

стан збереження та забезпечення захисту персональних даних працівника;  

5) безперервності забезпечення захисту персональних даних працівника;  

6) використання персональних даних працівника роботодавцем виключно з 
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метою забезпечення виконання працівником трудової функції та виконання 

роботодавцем своїх повноважень; 7) відкритості та прозорості використання 

роботодавцем персональних даних працівника; 8) чіткості визначення мети 

збору та використання персональних даних працівника; 9) виключності 

випадків обмеження прав працівника при обробці його персональних даних. 

10. До функцій захисту персональних даних працівника належать: 

1) контрольна; 2) охоронна та захисна; 3) інформаційна; 4) соціально-

економічна; 5) превентивна. 

11. Механізм захисту персональних даних працівника – це система 

взаємопов’язаних елементів, врегульованих нормами трудового та деяких 

суміжних галузей права, які забезпечують цілісність та достовірність 

конференційної інформації про працівника, належний порядок її збирання, 

зберігання, обробки та використання, недопущення несанкціонованого 

використання, а також відшкодування шкоди, завданої неправомірними 

діями, пов’язаними з обробкою та використанням персональних даних 

працівника. 

Структура механізму захисту персональних даних працівника включає 

такі елементи: 1) норми-приписи, в яких визначається зміст права працівника 

на захист своїх персональних даних; 2) правозастосовні акти, якими 

врегульовано порядок обробки та межі використання персональних даних 

працівника; 3) гарантії захисту персональних даних працівника. 

12. Гарантії захисту персональних даних працівника – це врегульована 

нормами трудового права та інших суміжних галузей права система засобів, 

які забезпечують конфіденційність інформації про працівника, недопущення 

її несанкціонованого використання, а також дотримання порядку її збирання, 

обробки, зберігання та використання. 

Гарантії захисту персональних даних працівника поділяються на дві 

групи: 1) загальні: встановлення законодавчих вимог та підстав обробки 

персональних даних працівника; безкоштовний та вільний доступ 

працівників до своїх персональних даних; функціонування спеціально 

уповноваженого органу у сфері здійснення контролю за додержанням 

законодавства про захист персональних даних; контроль за дотриманням 

законодавства про захист персональних даних; притягнення до юридичної 

відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про захист 

персональних даних; 2) спеціальні: заборона обробки деяких видів 

персональних даних при укладенні трудового договору з працівником або у 

процесі виконання ним трудової функції; обов’язковість отримання згоди 

працівника на додатковий збір інформації про нього, в тому числі з 

попереднього місця роботи; зобов’язання роботодавця та інших осіб, які 

мають доступ до персональних даних працівника, забезпечити 

конфіденційність відомостей, що складають зміст персональних даних, не 

допускати їх несанкціонованого поширення. 

13. Заходами удосконалення інституту захисту персональних даних 

працівника в Україні на підставі досвіду окремих зарубіжних країн можна 

назвати доповнення проекту Трудового кодексу України: 1) нормою, у якій 
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доцільно врегулювати інформаційні правовідносини, що виникають між 

роботодавцем та потенційним працівником до укладення трудового 

договору, визначити права та обов’язки сторін у цих правовідносинах; 

2) окремою главою, присвяченою захисту персональних даних працівника, 

включивши до неї статті про загальні умови використання персональних 

даних працівника, права працівника у цій сфері, гарантії захисту 

персональних даних працівника, відповідальність за порушення норм про 

захист персональних даних працівника; 3) обов’язком роботодавця визначати 

у локальних актах – правилах внутрішнього трудового розпорядку, 

колективних та трудових договорах – спеціальні правила обігу персональних 

даних працівника, у тому числі тих, що стосуються здійснення 

відеоспостереження на робочому місці, способу зберігання персональних 

даних працівника, встановлення операторів, які здійснюють захист 

персональних даних в інформаційно-комунікативних мережах. 
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Ключові слова: працівник, роботодавець, трудові правовідносини, 

персональні дані, відомості про особу, конфіденційна інформація, суб’єкт 

персональних даних, обіг персональних даних, захист персональних даних. 
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Авраменко А.В. Правовое регулирование отношений относительно 

оборота и защиты персональных данных работника в трудовом праве 

Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 
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Диссертация посвящена научно-теоретическим, правовым и 

практическим проблемам правового регулирования оборота и защиты 

персональных данных работника в Украине. В работе приведено авторское 

определение таких понятий, как «персональные данные работника», «оборот 

персональных данных работника», «защита персональных данных 

работника» и других. 

Определено, что персональные данные работника – это система 

сведений о лице, с которым заключается трудовой договор, которая 

формируется, накапливается, сохраняется, используется работодателем в 

порядке, определенном законодательством, с целью идентификации 

личности работника, принятия решений, связанных с выполнением его 

трудовой функции, изменением или расторжением трудового договора. 

Разработана историко-правовая периодизация формирования и 

развития института защиты персональных данных работника в Украине, 

систематизированы принципы и функции защиты персональных данных, 

определены задачи обращения персональных данных работника на каждой 

стадии развития трудовых правоотношений. 

С целью дальнейшего совершенствования национального 

законодательства и практики его применения сформулированы предложения 

о необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в 

действующее законодательство Украины, в частности в Кодекс законов о 

труде Украины, Закон Украины «О защите персональных данных», 

разработаны рекомендации о необходимости доработки проекта Трудового 

кодекса Украины. 

Предложено с целью усовершенствования законодательства в сфере 

защиты персональных данных работника дополнить Закон Украины «О 

защите персональных данных» следующими положениями: 

1) чувствительные персональные данные – сведения о физическом лице 

конфиденциального характера, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, 

адрес его проживания, адрес регистрации, другие паспортные данные, 

идентификационный номер физического лица-налогоплательщика, 

информация о состоянии здоровья, происхождение, национальность, 

религиозные и политические убеждения; 2) на «чувствительные» 

персональные данные распространяется режим конфиденциальности; 

обработка «чувствительных» персональных данных, кроме тех, которые 

определены статьей 7 настоящего Закона, допускается при оформлении 

трудовых правоотношений, реализации трудовых и других социально-

экономических прав человека с его согласия, а также без его согласия только 

в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и 

прав человека; 3) в случае, если персональные данные обрабатываются с 

целью вступления в трудовые правоотношения (заключение трудового 

договора и последующего использования наемного труда), то представление 

лицом документов, определенных трудовым законодательством для 

заключения трудового договора, означает предоставление таким лицом 
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согласия на обработку его персональных данных исключительно с указанием 

целей. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые правоотношения, 

персональные данные, сведения о лице, конфиденциальная информация, 

субъект персональных данных, обращение персональных данных, защита 

персональных данных. 

 

SUMMARY 

 

Avramenko A.V. Legal regulation of relations concerning the treatment 

and protection of personal data of an employee in the labor law of Ukraine. – 

On the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific-theoretical, legal and practical 

problems of legal regulation of the circulation and protection of personal data of an 

employee in Ukraine. The author’s definition of concepts such as «personal data of 

the employee», «circulation of employee’s personal data», «protection of 

employee’s personal data» and others is given in the work. The historical and legal 

periodization of the formation and development of the Institute for the protection 

of personal data of an employee in Ukraine was systematized, the principles and 

functions of personal data protection were systematized, the task of the circulation 

of personal data of the employee at each stage of the development of labor 

relations was determined. 

In order to further improve the national legislation and practice of its 

application, proposals are made regarding the necessity of making appropriate 

changes and additions to the current legislation of Ukraine, in particular, the Code 

of Labor Laws of Ukraine, the Law of Ukraine «On the Protection of Personal 

Data», the recommendations on the need to revise the Labor Code the code of 

Ukraine, etc. 

Key words: employee, employer, employment relationship, personal data, 

personal data, confidential information, subject of personal data, personal data 

processing, personal data protection. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 0,9. 

Підписано до друку 22.05.2019. Замовлення 501. 

 

Надруковано в «МП Леся». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002. 

 

«МП Леся» 

03148, Київ, а/с 115. 

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26 

E-mail: lesya3000@ukr.net 


