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АНОТАЦІЯ 

Авраменко А.В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту 

персональних даних працівника в трудовому праві України.  –  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення 

(081 – Право). – Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Київ, 2019. 

Визначено, що персональні дані працівника – це система відомостей 

про особу, з якою укладається трудовий договір, котра 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. 

Обґрунтовано, що 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. 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, Додаткового протоколу до неї та 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 
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Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Зазначений період характеризується прийняттям ряду спеціальних законів у 

сфері захисту персональних даних, формуванням організаційного та 

інституційного механізму забезпечення захисту персональних даних особи, 

зокрема й працівника; 4) триває з 2014 року. Початок цього 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 з європейськими нормами та стандартами. Впродовж 

зазначеного відрізку часу відбувається активна інформатизація сфер 

державного та суспільного життя, що викликає потребу у посиленні заходів 

інформаційної безпеки особи. 

Встановлено, що систему законодавства у сфері регулювання захисту 

персональних даних працівника становлять акти міжнародного та 

європейського права, Конституція України 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. 

Сформульовано 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 і працівника, забезпечення реалізації останнім 
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трудової функції, створення умов для соціально-економічного та правового 

захисту 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; 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. 

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. 

Необхідно внести зміни до статті 28 проекту Трудового кодексу України 

відносно закріплення права особи на забезпечення з боку медичного закладу 

та його персоналу конфіденційності інформації про стан здоров’я, що 

виражається у зазначенні в довідці про проходження медичного огляду 
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інформації про можливість або неможливість виконувати працівником певної 

трудової функції без вказівки на діагноз.  

Визначено, що принципами захисту персональних даних працівника є: 

1) принцип добровільності надання персональних даних особою під час 

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

складає персональні дані працівника; 3) принцип адекватності, достатності та 

ненадмірності збору та обробки персональних даних працівника; 4) принцип 

відповідальності роботодавця за стан збереження та забезпечення захисту 

персональних даних працівника; 5) принцип безперервності забезпечення 

захисту персональних даних працівника; 6) принцип використання 

персональних даних працівника роботодавцем виключно з метою 

забезпечення виконання працівником трудової функції та виконання 

роботодавцем своїх повноважень; 7) принцип відкритості та прозорості 

використання роботодавцем персональних даних працівника; 8) принцип 

чіткості визначення мети збору та використання персональних даних 

працівника; 9) принцип виключності випадків обмеження прав працівника 

при обробці його персональних даних. 

Встановлено, що функціями захисту персональних даних працівника є: 

1) контрольна функція, яка є 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. 

Гарантії захисту персональних даних працівника визначено як 

врегульовану нормами трудового права та інших суміжних галузей права 

систему засобів, які забезпечують конфіденційність інформації про 
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працівника, недопущення її несанкціонованого використання, а також 

дотримання порядку її збирання, обробки, зберігання та використання. 

Гарантії захисту персональних даних працівника поділено на дві групи: 

загальні, що поширюють свою дію на захист персональних даних будь-якої 

фізичної особи, в тому числ 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; 4) контроль за дотриманням законодавства про захист 

персональних даних; 5) притягнення до юридичної відповідальності осіб, 

винних у порушенні законодавства про захист персональних даних.  

До спеціальних гарантій захисту персональних даних працівника 

включені 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; 3) 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. 

Доведено, що заходами удосконалення інституту захисту персональних 

даних працівника в Україні на підставі досвіду деяких зарубіжних країн є:  

1) доповнення проекту Трудового кодексу України нормою, у якій 

пропонується 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, 
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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 – правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, колективних та трудових договорах – 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. 

Ключові слова: працівник, роботодавець, трудові правовідносини, 

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

персональних даних, обіг персональних даних, захист персональних даних. 

 

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. - 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 “Labor 

law; social security law” (081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

It is determined that personal data of an employee is a system of information 

about a person with whom an employment contract is concluded and which is 

formed, accumulated, stored, used, etc., by the employer in accordance with the 

procedure established by law in order to identify the person of the employee, 

decision-making related to execution his labor function, change or termination of 

an employment contract. 
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It is substantiated that the Institute for the Protection of Personal Data of 

Employees in Ukraine in its development has undergone several historical stages: 

1) the beginning of 90s of the twentieth century. - 1996 - begins with the adoption 

of information legislation to consolidate the information rights of the person at the 

constitutional level, in particular, the right to privacy of the personal sphere of life; 

this period is characterized by the development of information law, the formation 

of the conceptual basis, the definition of basic information rights of the individual; 

2) 1996 - 2010 - from the adoption of the Constitution of Ukraine and the 

definition of the basic principles of the circulation of personal information prior to 

the ratification by Ukraine of the Convention on the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data and the Additional Protocol 

thereto and the adoption of special laws on protection personal data; During this 

period, the development of information infrastructure in the state, the specially 

authorized bodies for the protection of information in information and 

telecommunication systems are created; 3) 2010 - 2014 - from the ratification of 

the Convention to the signing of the Association Agreement between Ukraine and 

the EU; During this period a number of special laws are passed in the field of 

protection of personal data, an organizational and institutional mechanism for 

ensuring the protection of personal data of a person, in particular, an employee, is 

formed; 4) 2014 - ongoing - the beginning of the period related to the signing of 

the Association Agreement between Ukraine and the EU, which pledges to the 

state the obligation to bring the legislative and institutional sphere in line with 

European norms and standards; active informatization of the spheres of state and 

public life takes place, which calls for the strengthening of measures of 

information security of a person. 

It has been established that the system of legislation in the field of regulating 

the protection of personal data of an employee is made up of acts of international 

and European law, the Constitution and laws of Ukraine, and regulatory legal acts 

of organizational and regulatory nature of the Commissioner of the Verkhovna 

Rada of Ukraine on Human Rights. Important regulatory values are the special 
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legislative acts regulating issues of payroll and payroll salaries, other forms of 

remuneration for work, as well as various types of social benefits and benefits. The 

acts of the organizational and regulatory nature of the Commissioner of the 

Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights have a clarifying, explanatory 

meaning that promotes employers in determining the procedure for the application 

of legislation in the field of personal data protection in legal relationships arising 

from the treatment and protection of personal data of an employee. 

The notion of "circulation of personal data of an employee" as a system of 

actions connected with each other, carried out with personal data of an employee 

within each stage of development of labor relations, including the pre-work and 

post-work stages, is formulated in order to protect the rights and interests of the 

employer and employee, ensuring implementation the last job function, the 

creation of conditions for the socio-economic and legal protection of the worker. 

In order to improve the legislation on the protection of personal data of an 

employee, it is proposed to supplement the Law of Ukraine "On Protection of 

Personal Data" with the following provisions: 1) sensitive personal data - 

information about a private individual of a confidential nature, which include: 

surname, name, patronymic, address of its residence, registration address, other 

passport data, identification number of the individual - taxpayer, information about 

the state of health, origin, nationality, religious and political beliefs; 2) the 

"sensitive" personal data is subject to the confidentiality regime; the processing of 

"sensitive" personal data, other than those specified in Article 7 of this Law, is 

allowed in the form of labor relations, realization of labor and other socio-

economic rights of a person with his consent, and without his consent, solely in the 

interests of national security, economic welfare and human rights; 3) if personal 

data are processed for the purpose of joining an employment relationship (the 

conclusion of an employment contract and the subsequent use of hired labor), the 

submission by a person of documents specified by the labor law for the conclusion 

of an employment contract means giving such person the consent to the processing 

of his personal data exclusively for the stated purpose. 
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The necessity of elaboration of the draft Labor Code of Ukraine is 

substantiated by: consolidation in Art. 21 (Fundamental Rights of the Worker) the 

right to freely access his personal data upon request; the right to destroy 

confidential data about himself after his release; harmonization of the provision of 

Art. 28 projects (Medical examination of persons during recruitment) from Art. 7 

of the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" insofar as it concerns the 

prohibition of data processing on the state of health of a person, stating that the 

person has the right to maintain confidentiality regarding the state of health, and in 

the certificate about medical examination it should be indicated, can a person 

perform a certain labor function, but without indicating the diagnosis. 

It is determined that the principles of protection of personal data of an 

employee are: 1) the voluntary provision of personal data by a person during 

placement; 2) the reliability and completeness of the information constituting 

personal data of the employee; 3) the adequacy, adequacy and non-disclosure of 

the collection and processing of personal data of the employee; 4) the employer’s 

responsibility for maintaining and protecting the employee’s personal data; 5) the 

continuity of the protection of personal data of the employee; 6) the use of personal 

data by an employer solely for the purpose of ensuring that the employee performs 

the labor function and performs his duties by the employer; 7) openness and 

transparency of employer’s use of employee’s personal data; 8) clear definition of 

the purpose of collecting and using personal data of the employee; 9) exceptional 

cases of limiting the rights of an employee in processing his personal data. 

Established that the functions of protecting personal data of an employee 

are: 1) a control function, which is one of the important functions of management, 

including in the field of economic activity; 2) protective and protective functions; 

3) an information function that is inherent in any social activity associated with the 

circulation of information, in this case - personal data of the employee; 4) socio-

economic function, the origins of which is that any entrepreneurial activity or other 

activity related to the use of hired labor is carried out in the socio-economic plane, 
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that is, it always influences the rights and interests of society (public interest); 5) a 

preventive function that is derived from the protection function. 

The guarantees of the protection of personal data of an employee are defined 

as the regulated by the norms of labor law and other related branches of the law a 

system of means that provide confidentiality of information about the employee, 

prevention of its unauthorized use, as well as compliance with the order of its 

collection, processing, storage and use. 

It is argued that the guarantees of the protection of personal data of an 

employee are divided into two groups: general, extending the action to protect the 

personal data of any individual, including the employee’s status, and special ones 

that provide protection of the employee’s personal data. 

Common safeguards for the protection of personal data include: 1) the 

establishment of legal requirements and grounds for the processing of personal 

data of an employee; 2) free and free access of employees to their personal data; 3) 

the functioning of a specially authorized body in the area of monitoring 

compliance with legislation on the protection of personal data; 4) control over 

observance of the legislation on protection of personal data; 5) bringing to legal 

responsibility those guilty of violating the legislation on the protection of personal 

data. 

Special safeguards for the protection of personal data of an employee are 

included as: 1) the prohibition on the processing of certain types of personal data 

when entering into an employment contract with an employee or in the process of 

performing a labor function; 2) the obligation to obtain the consent of the 

employee for additional collection of information about him, including from the 

previous place of employment; 3) the obligation of the employer and other persons 

who have access to the employee’s personal data, to ensure the confidentiality of 

the information constituting the contents of the personal data, to prevent their 

unauthorized distribution. 

It is proved that measures of improvement of the Institute for the protection 

of personal data of an employee in Ukraine based on the experience of some 
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foreign countries are: 1) supplementing the draft Labor Code of Ukraine with a 

norm in which to regulate the information legal relationships that arise between an 

employer and a potential employee prior to the conclusion of an employment 

contract, determine the rights and obligations of the parties in these legal 

relationships; 2) supplementing the draft Labor Code of Ukraine with a separate 

chapter on the protection of personal data of an employee, including articles on 

general terms of use of personal data of an employee, rights of an employee in this 

area, guarantees of protection of personal data of an employee, liability for 

violation of norms regarding the protection of personal data of an employee; 3) the 

inclusion in the draft Labor Code of Ukraine of the employer’s duty to define in 

the local acts - the rules of internal labor regulations, collective and labor contracts 

- special rules for the circulation of personal data of the employee, including those 

relating to the implementation of video surveillance in the workplace, the way of 

storing personal data the worker, the establishment of operators that protect the 

personal data in information and communication networks. 

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

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

processing, personal data protection. 
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ВСТУП 
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 
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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 

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: 
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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 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 
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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. 
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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 

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). 
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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 
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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, 

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

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

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 228 сторінок, з яких основного тексту – 

189 сторінок. Список використаних джерел налічує 198 найменувань і займає 

22 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБІГУ ТА  ЗАХИСТУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1 Поняття та ознаки відомостей, що становлять персональні дані 

працівника 

 

Конституція України проголошує право кожного на захист від 

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

Конституцією України. З метою забезпечення такого захисту не допускається 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди [1]. Таким чином, держава гарантує захист інформації 

про особу, що передбачає забезпечення конфіденційності самої інформації, 

встановлення правил щодо її збирання, зберігання та використання. В той же 

час, соціальна діяльність людини обумовлює необхідність постійної 

ідентифікації особи, що, в свою чергу, потребує отримання та використання 

певної інформації про неї посадовими особами органів державної влади та 

місцевого самоврядування, банківськими установами, роботодавцями та ін. 

З цього приводу необхідно погодитись з думкою В.М. Брижко, що у 

сучасних умовах розвитку процесів інформатизації не існує жодної галузі 

законодавства, яка не потребує внесення змін і доповнень норм права у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Пояснення цьому 

криється в зростаючій складності і мобільності громадського життя, яке все 

більше вимагає використання різних засобів інформатизації й інформаційних 

ресурсів. Поява е-середовища як якісно нової сфери волевиявлення різних 

суб’єктів інформаційної діяльності призвела до необхідності вироблення 

єдиної державної інформаційної політики та упорядкування суспільних 

інформаційних відносин, кодифікації інформаційного законодавства з 

урахуванням проблеми захисту персональних даних [2, с. 16]. 
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Однією із сфер, у якій виникає необхідність захисту персональних 

даних, є трудові правовідносини. З моменту прийняття документів від 

потенційного працівника та протягом усієї трудової діяльності особи 

відбувається постійне збирання, оновлення, використання певної інформації, 

яка становить предмет захисту адміністративного, трудового та інших 

галузей права. При цьому необхідно зауважити, що наразі захист 

персональних даних працівника недостатньо врегульований трудовим 

законодавством України, оскільки чинний Кодекс законів про працю України 

(далі – КЗпП України) майже не містить відповідних норм, а проект 

Трудового кодексу України (далі – ТК України) також має ряд недоліків у  

означеній сфері.  

Зокрема КЗпП України [3] зобов’язує особу під час прийняття її на 

роботу пред’явити документи, необхідні для ідентифікації такої особи, 

визначення рівня її кваліфікації та освіти, а у визначених випадках – довідку 

про стан здоров’я та інші документи, які потрібні для прийняття рішення про 

її допущення до виконання роботи. Таким чином, у роботодавця формується 

первинна інформація про працівника, яка згодом включається у його особову 

справу та становить його персональні дані, які зберігаються не тільки 

протягом всього періоду трудової діяльності працівника, але й після його 

звільнення. 

Але чинним трудовим законодавством України не визначено поняття 

персональних даних працівника, не регламентований їх склад, що створює 

окремі проблеми, в тому числі практичного характеру, пов’язані із 

ефективністю захисту персональних даних працівника. У зв’язку з цим 

виникає необхідність у проведені ґрунтовного дослідження поняття та 

структури персональних даних працівника за трудовим законодавством 

України з метою надання правової визначеності предмету захисту в 

означеній сфері. 

Ще до оформлення трудових правовідносин, наприклад, при співбесіді 

при прийнятті на роботу, роботодавець отримує від кандидата на посаду 
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відомості конфіденційного характеру, що становлять зміст персональних 

даних працівника. Законом України «Про інформацію» передбачено, що до 

конференційної інформації про фізичну особу віднесено відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована [4, ст. 11]. До вказаної інформації належать 

паспортні дані, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний податковий 

номер тощо. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», 

персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 

яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [5, ст. 1]. 

Оскільки різні правові категорії наповнені законодавцем тотожним змістом 

та мають різне правове регулювання, це викликає певні суперечності на 

практиці.  

Д.С. Гета вважає, що поняття «інформація» та «дані» у контексті 

визначення словосполучення «персональні дані» є тотожними. Саме такий 

зміст, на думку вченої, слід вкладати в поняття «персональні дані», оскільки 

немає об’єктивної потреби розрізняти ці поняття в аспекті даних про особу 

[6, с. 14]. На нашу думку, дане твердження не вирішує дану проблему, а лише 

поглиблює її.  

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 

щодо офіційного тлумачення положень частин 1, 2 ст. 32, частин 2, 3 ст. 34 

Конституції України інформацією про особисте та сімейне життя особи є 

будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового 

характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її 

сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується 

здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій 

держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових 

повноважень [7]. Тому доцільно на законодавчому рівні розрізняти категорії 

конфіденційної інформації та персональних даних.  
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Наступним питанням, що підлягає дослідженню, є характеристика 

категорії «персональні дані працівника». Слід зауважити, що в науковій 

літературі досі не виробився єдиний підхід до розуміння поняття 

«персональні дані працівника», а також до визначення його структури. 

Окремі аспекти проблеми захисту персональних даних працівників 

досліджували такі науковці: І.А. Березовська [8], В.М. Брижко [2], Д.С. Гета 

[6], С.Ф. Гуцу [9], О.А. Дмитренко [10], Т.І. Обуховська [11; 12], 

О.В. Оніщенко [13], М.В. Різак [14; 15], І.М. Сопілко [16], М.І. Тарановська 

[17], А.В. Тунік [18], Р.І. Чанишев [19], А.М. Чернобай [20] та інші. 

Під персональними даними як об’єктом неправомірного посягання 

М.В. Різак розуміє виражену в об’єктивній (матеріальній) формі 

охоронювану законом інформацію або масив інформації, за допомогою якої 

можна чітко ідентифікувати конкретну особу стосовно якої вчинені 

протиправні дії, тобто дії, на які суб’єкт персональних даних не давав 

дозволу та які заборонені законом [15, с. 58]. 

Подібний підхід фактично свідчить про ототожнення понять 

«персональні дані працівника» та «конфіденційні персональні дані 

працівника», оскільки передбачається, що збір, обробка та використання 

будь-яких персональних даних працівника потребує згоди останнього. Це, у 

свою чергу, дає підстави констатувати, що застосований науковцем підхід 

відносить усі персональні дані працівника до конфіденційної інформації. 

Такий підхід певним чином узгоджується з положеннями статей 11, 21 

Закону України «Про інформацію» [4], які визначають, яка інформація 

визнається інформацією про фізичну особу, та встановлюють, що 

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

до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 

повноважень. 

Крім того, варто зазначити, що в Законі України «Про захист 

персональних даних» містяться норми, які не в повній мірі узгоджуються з 
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положеннями Закону України «Про інформацію», зокрема у частині, що 

стосується змісту понять «персональні дані» та «конфіденційна інформація». 

З цього приводу варто погодитись із зауваженням М.В. Різака про те, 

що Закон України «Про захист персональних даних» у поняття «персональні 

дані» вкладає досить широкий зміст, що підтверджується відкритістю 

переліку відомостей, віднесених до числа персональних даних. Виходячи із 

самої природи персональних даних, зазначимо, що повністю їх перерахувати 

досить складно. Це й зумовило підхід законодавця, згідно з яким суб’єкт має 

право частково самостійно формувати свій «інформаційний портрет», 

вирішуючи, які з характеристик, що його ідентифікують, слід віднести до 

числа персональних даних, а які ні [14, с. 128] 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних 

даних» персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації 

про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною 

інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає 

посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень [5].  

Отже, законодавством встановлено право особи самостійно визначати, 

які відомості про себе мають характер конфіденційних, і відповідно, обробка 

яких потребує згоди такої особи, а які не відносяться до конфіденційних. При 

цьому законодавцем застосовано підхід, відповідно до якого встановлено 

обмеження щодо віднесення тієї чи іншої інформації (включаючи 

інформацію, що належить до персональних даних) до конфіденційної, однак 

вичерпного переліку видів інформації, яка може носити характер 

конфіденційної, не наведено. 

Наприклад, до інформації з обмеженим доступом не можуть бути 

віднесені такі відомості:  

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;  
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2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці 

людей;  

3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи 

харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення 

тощо [4]. 

Стосовно персональних даних, то відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про захист персональних даних» [5] не належать до інформації з 

обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції», відомості, зазначені у декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформація 

про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, 

державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених ст. 6 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» [21]. 

Що стосується самого поняття «персональні дані», то воно включає 

будь-яку інформацію про фізичну особу. 

Деякі науковці вважають, що зміст інформації про фізичну особу 

(персональні дані) залежить від характеру правовідносин, в яких вони 

отримують своє наповнення. Вказане зумовлено специфікою відповідної 

правової регламентації цих відносин. Власне інформація про фізичну особу 

(персональні дані) не є універсальним поняттям, що має тотожній зміст у 

сфері приватного чи публічного права [22, с. 229]. 

Отже, науковець підкреслює, що зміст поняття «персональні дані» 

різниться в залежності від виду правовідносин, в яких відбувається їх захист. 

Відповідно, поняття «персональні дані працівника» є спеціальним по 

відношенню до більш загального поняття – «персональні дані». На цій 

підставі виникає необхідність у з’ясуванні змісту даного поняття. 

Так, Р.І. Чанишев вважає, що персональні дані працівника потрібно 

розуміти як будь-яку інформацію, яка стосується конкретного працівника та 

необхідна роботодавцю у зв’язку з використанням праці цього працівника на 
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умовах трудового договору. Це може бути тільки така інформація, яка 

необхідна роботодавцю у зв’язку з трудовими правовідносинами [19, с. 75]. 

Розвиваючи думку науковця, можемо стверджувати, що всю сукупність 

персональних даних можна поділити на дві групи: 1) персональні дані, 

необхідні для існування трудових правовідносин, визначаються КЗпП 

України та іншими нормативно-правовими актами; 2) всі інші персональні 

дані. Зрозуміло, що роботодавець має отримати лише ту кількість 

персональних даних, які є необхідними для оформлення правовідносин із 

працівником, все інше – особисте життя людини, яке перебуває поза межами 

впливу роботодавця.  

Персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, 

що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), документі про стан здоров’я та інших документах, які він 

подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази 

персональних даних на підставі ст. 24 КЗпП України виключно для 

здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері 

правовідносин, які виникли в нього з працівником на підставі трудового 

договору (контракту). Таким чином, інформація про найманих працівників є 

базою персональних даних, оскільки особові справи, трудові книжки, копії 

паспортів, документів про освіту зберігаються та обробляються 

роботодавцем [23]. У зв’язку з цим до структури персональних даних 

працівника мають належати лише ті з них, які є достатніми для укладення 

трудового договору. Залежно від роду діяльності, професії, особливостей 

трудової функції доцільно нормативно визначити загальну структуру 

персональних даних працівників та структуру, характерну для окремих 

спеціальностей. 

На думку деяких вчених, до мінімального обсягу відомостей, які 

дозволяють ідентифікувати особу, можна віднести інформацію про прізвище, 

ім’я та по батькові особи разом з датою її народження або домашньою, 

поштовою чи електронною адресою, або номером телефону, або 



20 

індивідуальним податковим номером [13, с. 61]. Уявляється можливим до 

загальних персональних даних працівників включити інформацію про його 

паспортні дані, інформацію з картки платника податків, про кваліфікацію, 

освіту, трудовий стаж та досвід роботи на відповідній посаді. 

У п. 29 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06 

листопада 1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів» [24] 

зазначається, що, вирішуючи справи про припинення трудового договору в 

зв’язку з порушенням правил прийняття на роботу, суди повинні 

враховувати, що звільнення з певних підстав може мати місце у випадках, 

коли відповідно до ст. 7 КЗпП України спеціальною нормою законодавства 

України передбачено обмеження на прийняття на роботу за певних умов 

(наприклад, осіб, позбавлених вироком суду права займати певні посади або 

займатись певною діяльністю протягом визначеного судом строку; прийняття 

на роботу, пов’язану з матеріальною відповідальністю осіб, що раніше 

судились за розкрадання, хабарництво й інші корисливі злочини, якщо 

судимість не знята і не погашена). 

Таким чином, інформація про наявність чи відсутність судимості 

особи, позбавлення права займатися певним видом діяльності тощо стає в 

даному випадку відомою роботодавцю, відповідно, також потребує захисту. 

Однак правовий статус даної інформації не визначений законодавством 

України. 

Як слушно зазначає Т.І. Обуховська, згідно із законодавством 

більшості європейських держав персональні дані розділяються за критерієм 

«чутливості» на дані загального характеру (прізвище, ім’я, по батькові, дата і 

місце народження, громадянство, місце проживання) і «чутливі» (вразливі) 

персональні дані (дані про стан здоров’я (історія хвороби, діагнози), етнічна 

належність, ставлення до релігії, ідентифікаційні коди чи номери, відбитки 

пальців, записи голосу, фотографії, кредитна історія, дані про судимість 

тощо). Для «чутливих» персональних даних передбачений більш високий 

ступінь захисту. Так, забороняється збирання, зберігання, використання та 
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передача без згоди суб’єкта саме «чутливих» даних, а не всіх персональних 

даних [12, с. 100]. Ми поділяємо такий підхід та вважаємо, що подібна 

класифікація сприятиме розробленню подвійного механізму захисту 

персональних даних. Чим «чутливіші» персональні дані, тим має бути 

суворіше покарання за порушення режиму їх недоторканності. 

Щодо класифікації видів персональних даних, слід зазначити, що 

такими актами, як Закон України «Про захист персональних даних» 2010 

року (ст. 7), Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про 

захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних» 1995 року (ст. 8) та Конвенція Ради Європи про 

захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 

року (ст. 6), із загального переліку персональних даних виділяються 

спеціальні, «чутливі» категорії персональних даних, обробка яких 

дозволяється лише у чітко визначених випадках. До таких категорій вказані 

правові акти відносять персональні дані про: 1) расове або етнічне 

походження; 2) політичні, релігійні або світоглядні переконання; 3) членство 

в політичних партіях та професійних спілках; 4) засудження до 

кримінального покарання; 5) здоров’я, статеве життя, а також біометричні 

або генетичні дані. Обробка цих категорій персональних даних здійснюється 

в спеціальному порядку, який регламентується окремо [25, с. 22]. 

Враховуючи викладене, зазначимо, що персональні дані працівника – 

це сукупність інформації про особу працівника або кандидата на посаду,  

котра обробляється роботодавцем у встановленому законодавством порядку 

у зв’язку з виникненням, розвитком або припиненням трудових 

правовідносин. 

Встановлення режиму конфіденційності персональних даних має на 

меті забезпечення належного захисту таких персональних даних, зокрема, від 

їх неправомірного збирання, обробки, використання, у тому числі без згоди 

суб’єкта персональних даних. Особливого захисту потребують персональні 

дані, що зберігаються у базах даних. 
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Законом України «Про захист персональних даних» регламентовано, 

що база персональних даних – це іменована сукупність упорядкованих 

персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек 

персональних даних [5]. На думку С.Ф. Гуцу, база персональних даних є 

упорядкованою сукупністю логічно пов’язаних даних про фізичних осіб, що 

зберігаються та обробляються відповідним програмним забезпеченням, тобто 

є базою персональних даних в електронній формі, а також зберігаються та 

обробляються на паперових носіях інформації і є базою персональних даних 

у формі картотек [9, с. 125]. Таким чином, науковець справедливо 

розмежовує два види бази персональних даних: база даних на паперових 

носіях та електронна база даних.  

Нуступним питанням, що потребує свого вирішення, є характеристика 

змісту захисту персональних даних працівників, що фактично означає захист 

права працівника на недоторканність особистих відомостей щодо себе. За 

визначенням деяких науковців, захист персональних даних працівника – це 

сукупність організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних 

та інших заходів, які вживаються власником інформації з обмеженим 

доступом або іншими особами за його замовленням, з метою запобігання 

заподіянню шкоди інтересам власника інформації та особи, якої вона 

стосується, її неконтрольованому поширенню [20, с. 124]. Крім 

неконтрольованого поширення, існують й інші форми порушення 

персональних даних працівника, зокрема незаконне збирання, накопичення, 

використання та знищення конфіденційної інформації тощо.  

Поняття захисту персональних даних є доволі широким та зазвичай 

включає два ключових елемента. По-перше, це зобов’язання володільця 

вживати організаційних та технічних заходів з метою запобігання їх 

випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі 

незаконного знищення чи доступу до персональних даних (стаття 24 Закону). 

По-друге, це зобов’язання кожного працівника, володільця та розпорядника 

не допускати розголошення персональних даних, які стали йому відомі у 
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зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків, так– 

зване зобов’язання конфіденційності (стаття 10 Закону). Володілець 

персональних даних самостійно повинен визначати, яких заходів слід 

вживати з метою забезпечення захисту персональних даних. При цьому слід 

враховувати вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних та 

інформаційної безпеки. Вказана вимога стосується усіх володільців [25, 

с. 105]. 

Варто погодитися з Р.В. Куценко, що структуру персональних даних 

працівника складають такі групи відомостей про фізичну особу: 

1) відомості про фізичну особу, які подаються для вирішення питання 

про прийняття на роботу (до укладення трудового договору). Обсяг таких 

відомостей залежить від вакантної посади і може включати інформацію щодо 

прізвища, ім’я, по батькові особи, адреси її проживання та інші паспортних 

даних, досвіду роботи, рівня кваліфікації та освіти тощо; 

2) загальні відомості про фізичну особу, 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 накопичується в процесі роботи працівника: 

відомості про розмір оплати праці, заохочення та дисциплінарні стягнення, 

характеристика тощо; 

5) відомості, що зберігаються після звільнення працівника (після 

розірвання трудового договору): всі відомості, які містяться в особовій справі 

працівника, включаючи  ті, що були подані до укладення трудового договору 

та  виникли в процесі виконання трудової функції [26, с. 95]. 

Названі групи персональних даних можуть бути поділені на 

обов’язкові та факультативні. Перші з них є завжди необхідними при 
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оформленні трудових правовідносин, другі – лише в деяких випадках та за 

певних умов.  

Таким чином, захист персональних даних працівників – це система 

нормативно визначених заходів та способів організаційно-розпорядчого, 

технічно-облікового та іншого характеру, що вживаються роботодавцем для 

забезпечення непорушності, недоторканності та цілісності конфіденційних 

відомостей про особу працівника, а також з метою дотримання порядку 

обробки вказаної інформації.  

Подальший розвиток законодавства про захист персональних даних, а 

також трудового законодавства передбачає імплементацію норм 

європейського законодавства про захист персональних даних працівників у 

національну правову систему. 

 

1.2 Генезис інституту персональних даних працівника 

 

Формування інституту захисту персональних даних працівника 

розпочалось у другій половині XX століття, коли було покладено початок 

процесу юридичного оформлення права на приватну недоторканність особи. 

При цьому варто зауважити, що становлення інституту захисту персональних 

даних працівника як похідного від інституту захисту персональних даних 

особи на міжнародному рівні відбулось значно пізніше, ніж виникли та були 

офіційно визнані інші трудові та інформаційні права. В Україні ж цей 

інститут тільки-но розпочав своє правове оформлення. 

У науковій літературі зазначається, що право на недоторканність 

приватної сфери як юридична категорія зародилося в США. Зокрема 

зауважується, що в англійській мові всі сторони приватного життя 

позначаються єдиним терміном «privacy», який не має дослівного еквівалента 

в українській мові [27, с. 242-243]. 

На думку А.В. Пазюка, безпосередньою причиною створення першої 

правової концепції приватності стала публікація на шпальтах газет Бостона 
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(США) подробиць одного весілля. Обурений батько нареченої, бостонський 

юрист Самуель Воррен, та його колега Луїз Брандез вирішили розробити 

правове поняття, що змогло б захистити приватне життя людини від 

втручання з боку інших осіб. У своїй статті 1890 року вони писали: «Сучасні 

винаходи і бізнес-методи вимагають уваги до наступних кроків, що мають 

бути зроблені для захисту індивідів» [28, с. 9]. 

Отже, передумовою появи інституту захисту персональних даних особи 

стала відчутна потреба людини у збережені своєї приватності, яка досягла 

свого апогею в період зародження інформаційного суспільства.  

Так, починаючи з другої половини XX сторіччя, правовий захист 

приватного життя в умовах побудови інформаційного суспільства став одним 

із пріоритетних напрямів дослідження зарубіжних вчених [16, с. 66]. 

Саме у цей період питання збереження приватності постало особливо 

гостро, що, передусім, було пов’язано з розвитком інформаційних 

технологій, який спричинив прискорення обігу інформації, призвів до появи 

баз даних, у тому числі тих, де накопичувався масив інформації про особу, 

окремі сфери її приватного життя. За таких умов з’явилась потреба в 

упорядкуванні соціальних відносин, що виникали у сфері збирання, 

зберігання, накопичення та використання інформації про приватне життя 

особи. 

О.А. Дмитренко, досліджуючи право фізичної особи на власні 

персональні дані в цивільному праві України, виокремлює декілька 

історичних періодів розвитку інституту захисту персональних даних, 

зокрема: 

–  аграрна доба  (тривала до ХІХ ст.) – рудиментарна цивільно-правова 

охорона надавалась окремим фрагментам інформації про особу за допомогою 

інституту таємниці, положень речового, деліктного та зобов’язального права; 

– індустріальна доба (тривала до середини ХХ ст.). Впродовж цієї доби 

створено принципово новий інститут прав особистості, в рамках якого 

надано цивільно-правову охорону окремим немайновим благам, пов’язаним з 
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інформацією про особу (ім’я, зображення, таємниця кореспонденції, особисте 

(приватне) життя тощо); 

– комп’ютерна доба (тривала до 80-х років ХХ ст.) –  

характеризувалася винаходом електронно-обчислювальних машин-

мейнфреймів та початком накопичення й аналізу найрізноманітнішої 

інформації про фізичних осіб у рамках масштабних баз даних; 

– мережева доба (триває і нині). Вона характеризується значним 

розширенням можливостей стосовно збирання та поширення такої 

інформації поза контролем фізичної особи, якої вона стосується. Інформація 

про особу перетворилася на своєрідний господарський актив, що 

використовується суб’єктами цивільних відносин для прийняття юридично 

важливих рішень (кадрові рішення, умови кредитування, адресна реклама 

тощо) [29, с. 9]. 

Отже, як вбачається з наведеної науковцем історико-правової 

періодизації розвитку інституту захисту персональних даних, перші спроби 

юридичного закріплення інституту захисту персональних даних працівника 

доцільно пов’язати саме з комп’ютерною добою, яка тривала із середини до 

80-х років ХХ ст. 

З цього приводу необхідно погодитись з науковцями, які зазначають, 

що коріння інформаційного права слід шукати у праві приватному, тобто 

цивільному. Як стверджує О.В. Кохановська, сам термін слід сприймати і 

розуміти як узагальнене поняття, яке з’явилося шляхом перенесення бачення 

представників природничих наук у правову площину. Інформатика, 

кібернетика потребували правового врегулювання, тому це прагнення і 

втілилося в термін «інформаційне право». Доказом цього може слугувати 

значна кількість інших термінів, які пропонувалися в різний час 

представниками різних галузевих напрямів і про які йшлося вище [30, с. 24]. 

У зв’язку з цим можна вважати, що передумовою правового 

закріплення інституту захисту персональних даних працівника стала 

регламентація права на захист від втручання в особисте життя особи.  
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Відповідне право було закріплене у Загальній декларації прав людини 

1948 року [31]. У статті 12 Загальної декларації зазначено, що ніхто не може 

зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, 

безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його 

кореспонденції або на його честь і репутацію. Встановлено також, що кожна 

людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. 

Аналіз наведеної статті Загальної декларації прав людини дозволяє 

виокремити декілька видів приватності особи: 1) недоторканність житла; 

2) недоторканність особистої та сімейної сфери життя людини; 3) таємниця 

кореспонденції; 4) недоторканність честі та репутації. 

А.В. Пазюк з цього приводу зазначає, що відповідно до однієї із 

сучасних класифікацій пропонується розмежувати сфери, в яких реалізується 

суспільна активність людини, що дозволяє розділити загальну проблему 

захисту приватності людини на сектори, які вимагають окремого 

законодавчого регулювання. Така класифікація дозволяє, зокрема, зрозуміти 

комплексність і взаємопов’язаність усіх елементів цього правового поняття. 

За зазначеним критерієм науковець пропонує поділяти приватність на чотири 

види [28]:  

– інформаційна приватність, якою охоплюються правила стосовно 

збору і обробки інформації про людину (персональних даних);  

– тілесна (фізична) приватність, яка стосується захисту фізичної 

недоторканності людини від примусових процедур, таких, наприклад, як 

наркологічне тестування тощо;  

– комунікаційна приватність, яка охоплює безпеку і конфіденційність 

поштових відправлень, телефонних розмов, електронної кореспонденції та 

інших форм зв’язку;  

– територіальна приватність, яка стосується встановлення правових 

рамок для захисту від втручання в сімейну сферу, інше оточення, наприклад, 

на робочому місці або в транспортному засобі [28, с. 11]. 
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Отже, на початковому етапі відбулося оформлення інституту захисту 

персональних даних, який виокремився із гарантованого Загальною 

декларацією прав людини права на приватність, тобто недоторканність 

особи, її житла, конфіденційність кореспонденції. У цей період поняття 

«персональні дані» не було відоме юридичній науці, а фігурували поняття 

«недоторканність», «приватність» тощо. 

Подальший розвиток інституту захисту персональних даних особи 

пов’язаний із виокремленням відповідного права у самостійну правову 

категорію та закріплення його гарантій на міжнародному рівні. 

Ця подія мала місце 21 січня 1981 року, коли Рада Європи прийняла 

Конвенцію № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки 

персональних даних» [32]. 

Дана Конвенція запроваджувала у правовий обіг такі поняття:  

– «персональні дані» –  включає будь-яку інформацію, котра стосується 

конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною;  

–  «автоматизована обробка» – включає такі операції, що здійснюються 

повністю або частково за допомогою автоматизованих засобів: зберігання 

даних, виконання логічних та (або) арифметичних операцій із цими даними, 

їхня зміна, знищення, вибірка або поширення. 

У зазначеній Конвенції було вперше закріплено ряд гарантій 

забезпечення захисту персональних даних осіб при автоматизованій обробці 

персональних даних, зокрема наступних: право особи на вільне отримання 

інформації про себе; право на обґрунтовану вимогу щодо видалення або 

зміни своїх персональних даних. 

Положення Конвенції отримали свій подальший розвиток у рамках 

Організації з економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), якою 

було розроблено «Керівні принципи із захисту недоторканності приватного 

життя і транскордонних потоків персональних даних» (Guidelines on the 

Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) [32; 33], схвалені 

Рекомендацією Ради ОЕСР від 23 вересня 1980 року, нова редакція яких була 
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ухвалена 2013 року. У свою чергу, Генеральна Асамблея ООН резолюцією 

№ 95 (XLV) прийняла «Керівні принципи регулювання комп’ютерних 

файлів, які містять персональні дані» (Guidelines for the Regulation of 

Computerized Personal Data Files) [25, с. 12]. 

Так, у «Керівних принципах із захисту недоторканності приватного 

життя і транскордонних потоків персональних даних» закріплено такі 

положення: 

– хоча національне законодавство та політика у сфері захисту 

персональних даних можуть відрізнятися, держави-члени мають спільну 

зацікавленість у захисті приватної та індивідуальної свободи й узгодження 

основних, але конкуруючих цінностей, таких як конфіденційність та 

вільний потік інформації; 

– автоматична обробка та транскордонні потоки персональних 

даних створюють нові форми відносин між країнами та вимагають 

розроблення сумісних правил та практик; 

–      транскордонні потоки персональних даних сприяють 

економічному та соціальному розвитку; 

– внутрішнє законодавство, що стосується захисту приватного 

життя та транскордонних потоків персональних даних, може обмежувати такі 

транскордонні потоки [33]. 

Отже, запровадження поняття «персональні дані» відбулось у 80-х 

роках ХХ ст., що було пов’язано із виникненням перших інформаційно-

комунікативних технологій, за допомогою яких відбувався процес збору, 

накопичення та обробки значних масивів інформації про особу. Тому 

проблема захисту персональних даних постала на міжнародному рівні. У цей 

період інститут персональних даних працівника не був виокремлений у 

самостійну правову категорію, а розглядався як складова більш загального 

інституту – персональних даних особи. 

Лише через десять років після того, як інститут захисту персональних 

даних отримав міжнародне визнання (1989 р.), а проблема формування 
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механізму захисту конкретної категорії осіб-працівників постала у 

практичній площині у зв’язку, зокрема, з процесами міграції робочої сили, 

запровадження автоматизованої обробки персональних даних працівників на 

деяких підприємствах, в установах, організаціях тощо, інститут захисту 

персональних даних працівника виокремився із інституту захисту 

персональних даних особи.  

Правове оформлення інституту захисту персональних даних 

працівника було здійснене у декількох міжнародних документах 

Міжнародної організації праці (далі – МОП) та Комітету міністрів Ради 

Європи. 

Як зазначає з цього приводу Р.І. Чанишев, найбільш повно питання 

захисту персональних даних працівників відображено у двох 

рекомендаційних актах Міжнародної організації праці і Ради Європи: 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про захист персональних 

даних, що застосовуються у сфері найму, 1989 року і Кодексі практики про 

захист персональних даних працівників, виданому у 1996 році [34, с. 277]. 

Так, у Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи про захист 

персональних даних, що застосовуються у сфері найму, 1989 року [35] 

закріплено, що персональні дані працівника охоплюють будь-яку 

інформацію, що стосується працівника, або інформацію, яка дозволяє 

ідентифікувати особу, у зв’язку з реалізацією нею трудової функції. При 

цьому зазначається, що особа не може розглядатися як «ідентифікована», 

якщо ідентифікація вимагає необґрунтованого обсягу часу, витрат і робочої 

сили. Встановлено, що захисту підлягають персональні дані про особу на 

будь-якій стадії працевлаштування, роботи та після звільнення. 

У зазначених Рекомендаціях передбачено, що вираз 

«працевлаштування» стосується відносин між роботодавцями та 

працівниками, які пов’язані з вербуванням працівників (підбором персоналу), 

виконанням трудового договору (трудової функції), управлінням, у тому 

числі виконанням зобов’язань, встановлених законом або закріплених у 



31 

колективних договорах, а також плануванням та організацією роботи 

найманих працівників. 

Рекомендації про захист персональних даних, що застосовуються у 

сфері найму, закріплювали право працівників на вільний доступ до 

інформації про себе, розпорядником якої є роботодавець або інший орган, а 

також право на обґрунтоване видалення відповідної інформації або її 

виправлення. 

Зокрема встановлювалось, що кожен працівник повинен, за запитом, 

мати доступ до всіх особистих даних, що належать його роботодавцю, які 

стосуються його, і, залежно від обставин, мати можливість заявити про 

виправлення таких даних або їх знищення там, де вони зберігаються 

всупереч принципам, викладеним у цій Рекомендації. У випадку оціночних 

даних кожен працівник повинен мати право відповідно до національного 

законодавства оскаржити рішення роботодавця або іншого органу. 

Використання зазначених вище прав, у випадку проведення 

внутрішнього розслідування роботодавцем, відкладається до закінчення 

розслідування, якщо результат слідства в іншому випадку буде загрожувати 

інтересам суспільства або державним інтересам [35]. 

Таким чином, Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про захист 

персональних даних, що застосовуються у сфері найму, 1989 року можна 

вважати одним із перших фундаментальних міжнародних документів, який 

запровадив у правовий обіг поняття «захист персональних даних працівника» 

та виокремив інститут захисту персональних даних працівника у відносно 

самостійний правовий інститут. Причому прийняття ряду міжнародних актів, 

присвячених саме регулюванню окремих аспектів захисту персональних 

даних працівників, не означало, що на персональні дані працівників не 

поширюються положення інших конвенцій та міжнародних документів у 

сфері захисту персональних даних особи. Спеціалізація інституту захисту 

персональних даних працівника обумовлювалась саме особливістю 
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накопичення, зберігання, джерел інформації, обробка якої є предметом 

захисту, метою і завданнями збору та обробки такої інформації тощо. 

Незважаючи на те, що становлення інституту захисту персональних 

даних працівника відбулося приблизно у 80-х роках ХХ ст., практичне 

втілення багатьох міжнародних рекомендацій на практиці в багатьох 

європейських державах стало можливим лише після спливу деякого часу, 

оскільки до певного періоду були відсутні дієві гарантії забезпечення 

реалізації відповідних заходів щодо захисту персональних даних працівників 

зокрема та персональних даних особи в цілому. 

Так, одну з таких гарантій було закріплено лише у 2001 році після 

підписанням Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та 

транскордонних потоків даних, у якому на кожну договірну сторону 

покладалось зобов’язання передбачити один чи більше органів нагляду, 

відповідальних за забезпечення дотримання заходів, які встановлено її 

внутрішньодержавним правом і які втілюють принципи, викладені в главах II 

і III Конвенції та в цьому Протоколі.  

Зазначений вище орган нагляду має, зокрема, повноваження стосовно 

розслідування та втручання, а також право брати участь у судовому розгляді 

або повідомляти компетентним судовим органам про порушення положень 

внутрішньодержавного права, що втілюють принципи, викладені в пункті 1 

статті 1 цього Протоколу [36].  

Підписання Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних послугувало для 

багатьох держав поштовхом до стрімкого розвитку та активного 

запровадження заходів, спрямованих на захист персональних даних особи, 

пов’язаних, у тому числі, з її працевлаштуванням.  

Як зазначає з цього приводу В.М. Брижко, десятиріччя, що минули з 

часу прийняття Конвенції РЄ № 108, показали, що інститут уповноваженого з 

питань захисту персональних даних не лише зберігся, а й дістав поширення у 
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всіх західноєвропейських країнах. Нині уповноважені органи з питань 

захисту персональних даних діють більше ніж у двадцяти країнах Європи. Їх 

діяльність свідчить, що вони є ефективним засобом, здатним забезпечити 

баланс інтересів людини, суспільства і держави. У Німеччині, наприклад, за 

участі цього інституту вдалося оформити право на захист персональних 

даних як основне право фізичних осіб і розглядати його як конституційну 

норму [38, с. 35].  

Слід зауважити, що у сучасних умовах розвиток інституту захисту 

персональних даних працівника продовжується. Так, наприклад, у 2015 році 

було прийнято Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо захисту 

персональних даних особи у зв’язку з працевлаштуванням. 

У цих Рекомендаціях знайшли своє відображення наступні гарантії 

захисту персональних даних працівників: 

– працівник повинен мати можливість отримати за запитом у розумні 

строки та без надмірних витрат підтвердження обробки персональних даних, 

що його стосуються. Комунікація повинна бути проведена у зрозумілій формі 

та включати у себе всю інформацію про походження даних, а також будь-яку 

іншу інформацію, прозорість обробки якої роботодавець повинен 

забезпечити; 

– працівник повинен мати право на особисті дані, а також пов’язані з 

ними виправлення, блокування або знищення, якщо вони неточні та/або якщо 

дані були оброблені всупереч закону чи встановленим в даних Рекомендаціях 

принципам. Він також повинен мати право в будь-який час заперечувати 

проти  обробки  його персональних даних, якщо обробка не є необхідною для 

цілей працевлаштування чи інших передбачених законом цілей; 

– право доступу також має бути гарантоване стосовно даних про 

оцінку, в тому числі, якщо такі дані відносяться до оцінок продуктивності, 

кваліфікації або професійних навичок працівника, враховуючи, що процес 

оцінки був завершений і якщо отримання такої інформації не завдає шкоди 

праву на захист роботодавців або сторонніх осіб. Хоча такі дані не можуть 
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бути виправлені працівником, однак такі оцінки повинні бути відкритими для 

можливості оскарження відповідно до внутрішнього законодавства [39]. 

Таким чином, закріплення права на захист персональних даних 

працівника на міжнародному рівні стало передумовою формування 

відповідного інституту в національних законодавствах більшості 

європейських держав. 

Що стосується України, то історико-правовий процес виникнення та 

розвитку цього інституту, як і в багатьох інших державах, розпочався зі 

створення законодавчої основи забезпечення захисту персональних даних 

особи та був пов’язаний із становленням України як незалежної, правової, 

соціальної та демократичної держави. Справедливо зазначити, що в 

радянський період, період перебування України під владою Росії, Австро-

Угорщини, Речі Посполитої та Великого Князівства Литовського, а також у 

більш ранні періоди окремі прояви інституту конфіденційної інформації мали 

місце лише у формі державних секретів, розвідувальної інформації. Проте 

інформаційної конфіденційності стосовно окремо взятої особи, тим більше 

працівника, у ці періоди ще не було. Тому вважається, що розвиток інституту 

захисту персональних даних особи в цілому та, зокрема, працівника бере свій 

початок саме із набуттям Україною незалежності.  

Н.М. Кондратенко зауважує, що в Україні захист персональних даних 

та система утворення основних юридичних джерел, які підкріплюють та 

регламентують основу їх застосування, в минулому був пов’язаний зі 

збереженням особистого права на приватне життя, права на конфіденційну 

інформацію, листування та телеграфну розсилку [27, с. 242-243]. 

Одним із перших законодавчих актів, які були прийняті державою 

після проголошення незалежності, став Закон України «Про інформацію» [4], 

а згодом було прийнято ще один важливий акт у цій сфері – Закон України 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [40]. 

Прийняття зазначених вище законів стало початком формування галузі 

інформаційного права в Україні та, крім того, заклало основи становлення 
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інституту захисту персональних даних особи, оскільки визначало такі 

важливі терміни, як «інформація», «захист інформації», «інформаційно-

телекомунікаційна система». Також у цих законах встановлювались засади 

державної політики щодо інформаційних правовідносин, визначались види 

інформації тощо. 

Правовою основою визначення порядку та обсягу збирання інформації, 

яка складає персональні дані працівника, стали Інструкція про порядок 

ведення трудових книжок працівників [41] та Інструкція по заповненню 

особових карток (форма П-2 ДС) [42] (втратила чинність 26 серпня 2016 

року) [43], які визначали мінімальний обіг інформації про працівника 

(потенційного працівника), що підлягала збору під час працевлаштування, а 

також у процесі трудової діяльності та після звільнення. Разом з тим, будь-які 

засоби захисту такої інформації законодавством визначені не були. 

Отже, на початковому етапі розвитку інституту захисту персональних 

даних працівника мало місце визначення інформації, що фактично складає 

персональні дані працівника, хоча саме поняття «персональні дані» було 

введено у науковий та правовий обіг значно пізніше. 

Наступний етап розвитку інституту захисту персональних даних особи, 

у тому числі працівника, пов’язаний із прийняттям Конституції України [1], 

яка закріпила ряд важливих інформаційних прав особи, зокрема: право 

кожного на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31); право кожного громадянина знайомитися в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях 

з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом 

таємницею (ст. 32) тощо.  

Конституційно-правові гарантії захисту персональних даних особи та 

працівника знайшли свій розвиток в інших нормативно-правових актах, які 

конкретизували деякі з цих гарантій.  

Наприклад, у 1997 році постановою Кабінету Міністрів України 

затверджено Концепцію технічного захисту інформації в Україні [44], у якій 
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було заплановано реалізацію заходів із розвитку інформатизації всіх 

основних сфер суспільного життя, зокрема й сфери зайнятості. 

Передбачалось, що у результаті реалізації завдань та заходів, зазначених у 

Концепції, буде досягнуто, крім іншого, підвищення рівня демократизації 

суспільства, працевлаштування та зменшення рівня безробіття за рахунок 

створення інтегрованої інформаційної системи Міністерства праці та 

соціальної політики України, Пенсійного фонду України та центрів 

зайнятості, впровадження автоматизованої системи обліку, аналізу і 

моделювання зайнятості населення, надання інформації про робочі місця і 

професії в різних галузях народного господарства та комерційних структурах 

і можливості освоєння нових професій [45]. 

На виконання цієї Концепції Указом Президента України було 

затверджено Положення про технічний захист інформації в Україні [46]. 

У 2000 році розпочався процес запровадження інформаційної мережі 

Інтернет. В Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» [47] передбачалось 

встановлення відповідальності за поширення через мережу Інтернет 

інформації, розповсюдження чи обнародування якої заборонено відповідно 

до законодавства, за навмисне поширення комп’ютерних вірусів, порушення 

встановленого порядку доступу до інформаційних ресурсів усіх форм 

власності.  

Поширення мережі Інтернет в Україні та збільшення її користувачів 

певним чином посилило загрозу несанкціонованого використання 

персональних даних особи, відповідно, виникла потреба у підвищенні 

дієвості заходів забезпечення захисту персональних даних. 

2003 року прийнято Закон України «Про основи національної безпеки» 

[48], у якому встановлювалось, що складовою частиною національної 

безпеки є інформаційна безпека, яка потребує такого ж захисту, як й інші 

елементи національної безпеки. 
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У зв’язку з цим подальший розвиток у цій сфері був пов’язаний із 

формуванням та розширенням інформаційної інфраструктури і створенням 

органів, уповноважених на реалізацію заходів щодо забезпечення захисту 

персональних даних особи, формування інформаційних ресурсів, 

комп’ютерних баз даних тощо. 

2009 року приймається Доктрина інформаційної безпеки України [49], 

у якій передбачалося три головні напрями інформаційного захисту: 

1) інформаційно-психологічний захист, який, зокрема, стосувався 

забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, створення 

сприятливого психологічного клімату в національному інформаційному 

просторі; 2) технологічний розвиток, зокрема щодо розбудови та 

інноваційного оновлення національних інформаційних ресурсів, 

впровадження новітніх технологій; 3) захист інформації, який, зокрема, 

передбачав забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності 

інформації в національних інформаційних ресурсах від кібернетичних атак.  

Наступний етап розвитку інституту захисту персональних даних 

працівника припадає на 2010 рік, коли Україною було ратифіковано 

Конвенцію про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних та Додаткового протоколу до неї [50]. Це послугувало 

поштовхом до активізації процесу прийняття спеціальних нормативно-

правових актів у відповідній сфері. 

Так,  2010 року приймається Закон України «Про захист персональних 

даних» [5], який вперше визначив поняття «персональні дані», «захист 

персональних даних» та ін. Крім того, даним Законом закріплювались 

повноваження щодо розгляду пропозицій, скарг та інших звернень фізичних і 

юридичних осіб з питань захисту персональних даних та прийняття рішень за 

результатами їх розгляду. Проведення на підставі звернень або за власною 

ініціативою виїзних та безвиїзних, планових, позапланових перевірок 

володільців або розпорядників персональних даних тощо покладалося на 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тобто фактично 
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було визначено спеціально уповноваженого суб’єкта державної влади, який 

повинен був виконувати функції стосовно забезпечення захисту 

персональних даних особи.  

Отже, у досліджуваний період поступово формуються основні 

елементи механізму захисту персональних даних особи, створюються 

інституційні умови для захисту її персональних даних, запроваджується 

юридична відповідальність за правопорушення у цій сфері тощо.  

      2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про доступ 

до публічної інформації» [21], який закріпив обов’язок суб’єктів владних 

повноважень оприлюднювати інформацію з приводу своєї діяльності на 

відповідних веб-сайтах, інших інформаційних ресурсах, запровадив поняття 

запиту на публічну інформацію. 

Новий період розвитку інституту захисту персональних даних 

працівника розпочався з підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода 

про асоціацію України з ЄС) [51].  

Так, відповідно до ст. 15 Угоди про асоціацію України з ЄС сторони 

домовились співробітничати з метою забезпечення належного рівня захисту 

персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних 

стандартів, зокрема відповідних документів Ради Європи. Співробітництво у 

сфері захисту персональних даних може включати inter alia – обмін 

інформацією та експертами.  

Ця домовленість покладає на Україну зобов’язання здійснювати 

подальший розвиток правового, організаційного, інституційного 

забезпечення захисту персональних даних, зокрема й щодо розвитку 

інституту захисту персональних даних працівника, який наразі лише починає 

своє становлення.  

Отже, проведений у даному підрозділі науково-правових аналіз 

генезису становлення та розвитку інституту захисту персональних даних 
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працівника дозволяє дійти висновку, що даний інститут є доволі новим для 

вітчизняної правової системи, у той час як у міжнародному праві його 

виокремлення відбулося приблизно у 80-х роках ХХ ст.  

У своєму розвитку інститут захисту персональних даних працівників в 

Україні пройшов декілька історичних етапів, зокрема таких:  

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, Додаткового протоколу до неї та 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. Зазначений період характеризується прийняттям 

ряду спеціальних законів у сфері захисту персональних даних, формуванням 

організаційного та інституційного механізму 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 з 

європейськими нормами та стандартами проведення активної інформатизації 
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сфер державного та суспільного життя, що викликає потребу у посиленні 

заходів інформаційної безпеки особи. 

 

1.3 Розмежування відносин, пов’язаних з обігом та захистом 

персональних даних працівників 

 

Правовідносини, які виникають у зв’язку із обігом та захистом 

персональних даних працівника, характеризуються різноманітністю, оскільки 

пов’язані з різними сферами та напрямами діяльності щодо захисту 

персональних даних як органів державної влади та місцевого 

самоврядування, так й інших розпорядників інформації, що містить 

персональні дані, у тому числі роботодавців. Зокрема у досліджуваній сфері 

виникають конституційні, інформаційні, трудові, цивільні, адміністративні, 

кримінальні та інші правовідносини. Для їх розмежування необхідно 

визначити систему критеріїв, що дозволить одночасно встановити зв’язок та 

відмінність між цими правовідносинами. 

Захист персональних даних працівника потребує вирішення цілої низки 

питань та реалізації системи дій, які самі по собі або у системі з іншими є 

предметом регулювання різних галузей права. 

З цього приводу необхідно погодитися з думкою С.С. Єсімова, який на 

підставі аналізу точок зору вітчизняних учених на зміст права на 

недоторканність особистого життя вказав на його комплексний характер, 

обумовлений наявністю в його структурі широкого переліку прав, що 

збільшуються з урахуванням розвитку суспільних відносин. Як вважає 

науковець, формування нових елементів у структурі права особи на 

недоторканність особистого життя обумовлено тісним взаємозв’язком між 

інститутом недоторканності особистого життя та інформацією як категорією, 

що відображає процес участі особистості в соціальних відносинах [52, 

с. 201]. 
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У свою чергу, персональні дані як інформація про особу також є 

предметом регулювання різних галузей права, оскільки їх захист може 

здійснюватися у зв’язку з виконанням функцій держави, самостійно особою у 

зв’язку з реалізацією своїх цивільних прав (у цьому випадку інформація 

виступає як немайнове благо), в порядку обробки та використання у процесі 

господарської діяльності тощо. 

М.Ю. Кузнецова вважає, що для розмежування правовідносин у сфері 

захисту персональних даних необхідно відповісти на такі питання: 1) як 

відмежувати складне правовідношення від інших правовідносин, тобто 

визначити критерії такого відмежування? 2) де закінчується правовий зв’язок 

суб’єктів, коли ми розглядаємо правовідношення як складне? [53, с. 183]. 

Однак, на нашу думку, визначальним критерієм розмежування різних 

видів правовідносин, що виникають у зв’язку із обліком та захистом 

персональних даних працівника, є зміст, об’єкт та предмет відповідних 

правовідносин, а також мета та в меншій мірі – метод регулювання. У цьому 

контексті слід зазначити, що персональні дані є предметом регулювання 

інформаційного права. 

Аналіз наукових досліджень дозволив І.М. Сопілко зробити висновок, 

що інформаційне право як комплексна галузь права і одночасно міжгалузева 

юридична наука є теоретичним та методологічним підґрунтям комплексного 

ефективного застосування інформаційних технологій в юридичній діяльності 

[54, с. 49]. 

Тобто, з точки зору науковця, предметом правового регулювання галузі 

інформаційного права є застосування інформаційних технологій під час 

обліку, обробки та зберігання персональних даних особи. Наприклад, 

інформаційне право визначає правовий режим використання персональних 

даних в мережі Інтернет. Іншими словами, основною метою інформаційного 

права є захист інформації, включаючи ту, що становить склад персональних 

даних працівника, у інформаційно-комунікативних системах, а також під час 

застосування інформаційних технологій в інформаційних правовідносинах.  
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Визначаючи предмет та мету правового регулювання інформаційного 

права, необхідно зауважити, що воно має найбільш тісний зв’язок з такою 

галуззю як адміністративне право та іншими галузями публічного права. На 

цій підставі можна констатувати, що метод інформаційного права 

відзначається імперативно-диспозитивним характером. 

Як справедливо зазначають з цього приводу деякі науковці, через 

предмет суспільних відносин інформаційне право має зв’язок з іншими 

галузевими та міжгалузевими інститутами права, тобто відбувається 

агрегація інститутів з інформаційним правом. Соціальні інформаційні 

відносини мають власну об’єктивну та суб’єктивну форми. Як об’єктивне 

право – це система «матеріальних» форм обігу інформації за допомогою 

різноманітніших її носіїв та систем передачі. Особливістю об’єктивного 

змісту інформаційного права є врегулювання суспільних відносин на 

публічно-правовому та приватноправовому рівнях. За сутністю правового 

походження як міжгалузевий комплексний інститут національного права 

України інформаційне право має приватноправову і публічно-правову 

природу. Тобто норми інформаційного права формуються як на публічному 

(державному), так і приватному рівнях суспільних відносин [55, с. 6-7]. 

При цьому інформаційне право відіграє важливу соціальну роль у 

системі інших галузей права, оскільки його ключовим завданням є створення 

правової основи для захисту інформаційних прав громадян, інших фізичних 

та юридичних осіб. 

Як зазначає Л.П. Коваленко, соціальне призначення інформаційного 

права формується, складається з потреб суспільного розвитку. Відповідно до 

соціальних потреб, потреб суспільства створюється інформаційне 

законодавство, спрямоване на закріплення інформаційних відносин, їх 

регулювання або охорону. Соціальне призначення інформаційного права 

полягає у врегулюванні, впорядкуванні інформаційних відносин, наданні їм 

належної стабільності, створенні необхідних умов для реалізації 
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інформаційних прав громадян і нормального існування громадянського 

суспільства в цілому [56, с. 108]. 

Отже, інформаційні правовідносини у сфері обліку та захисту 

персональних даних працівника складають галузеву основу, оскільки 

інформація, яка містить персональні дані працівника, є предметом 

регулювання, головним чином, інформаційного права. На цій підставі можна 

констатувати, що інформаційні правовідносини у досліджувані сфері 

виникають у зв’язку з наступними обставинами: 

– визначенням обсягу та меж інформації, що є конфіденційною 

інформацією про працівника та обіг, якої обмежений відповіднодо 

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; 

– визначенням порядку збирання, обробки, зберігання та використання 

персональних даних працівників (потенційних працівників та осіб, які були 

звільнення) в інформаційно-комунікаційних системах, за допомогою інших 

цифрових технологій тощо; 

– визначенням осіб, уповноважених забезпечувати захист персональних 

даних працівника. 

Тісно пов’язаними з інформаційними є адміністративні 

правовідносини, що виникають у сфері обліку та захисту персональних даних 

працівника.  

Оскільки адміністративні правовідносини традиційно пов’язують із 

сферою публічного управління, відповідно, публічно-правовий характер 

деяких персональних даних, а також публічне управління у сфері обліку та 

захисту персональних даних працівника обумовлюють виникнення таких 

відносин у досліджуваній сфері. 
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Так, об’єктом державного управління, як вважає С.С. Єсімов, можуть 

бути інформаційні технології, інформаційні мережі та системи, 

інформаційний ресурс, так як інформаційний простір, що є складним 

динамічним утворенням, може мати об’єкти й зв’язки, які складно, а часом і 

неможливо, виявити і врахувати під час планування та реалізації керуючих 

впливів. Предметом адміністративно-правових відносин можуть бути 

матеріально-технічні дії, наприклад, дії з використання інформаційних 

технологій у діяльності державних органів, тобто такі дії відповідно до цієї 

тези також є предметом адміністративно-правових відносин [57, с. 26, 28].  

Отже, зміст адміністративних правовідносин у сфері обліку та захисту 

персональних даних працівника, передусім, складають наступні компоненти: 

діяльність; права та обов’язки суб’єктів публічного управління, що беруть 

участь у формуванні та реалізації державної інформаційної політики. Іншими 

словами, публічне управління діяльністю щодо збирання, використання, 

зберігання персональних даних працівників є об’єктом регулювання 

адміністративного права. 

Крім того, адміністративні правовідносини пов’язані з визначенням 

правового статусу публічної інформації, яка в окремих випадках може 

складати зміст персональних даних працівників (наприклад, якщо особа 

виступає декларантом майна у зв’язку з перебуванням на державній, іншій 

публічній службі). У цьому аспекті адміністративні правовідносини 

виникають у зв’язку з кваліфікацією інформації як публічної.  

В.В. Єжунінов з цього приводу зауважує, що внутрішній зміст 

публічної інформації розкривається через категорії «публічний інтерес», 

«публічна активність», «публічна потреба» та інші. На думку науковця, 

публічна інформація – це різновид інформації, що містить відомості про 

суспільні процеси та відносини, які розглядаються в широкому контексті й 

водночас мають офіційний характер [58, с. 4]. 

Таким чином, ключовою метою адміністративно-правового 

регулювання у досліджуваній сфері є оптимальне співвідношення 
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приватноправового та публічного інтересу, встановлення того, яка 

інформація, що складає зміст персональних даних працівника, має бути 

публічною (відкритою), а яка – конфіденціальною, а також збір інформації 

щодо обсягів, які необхідні для захисту як публічного інтересу, так і права 

працівника-суб’єкта персональних даних.  

У свою чергу, варто погодитись з Є.В. Курінним стосовно того, що 

публічний (суспільний), державний інтерес є похідним від категорії 

«суспільні потреби» як об’єктивно існуючих соціальних викликів, проблем та 

завдань, усвідомлення та бажання втілення яких формує відповідні групи 

(види) суспільних інтересів, що повинні складати основний зміст державної 

(владної) політики, а значить – мати відповідну правову регламентацію [59, 

с. 46]. У якості прикладу можна навести інформацію про стан здоров’я особи, 

яка за загальними правилами є конфіденційною інформацією (ст. 286 

Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про інформацію»). 

Деякі науковці зазначають, що у правовідносинах щодо використання 

інформації про стан здоров’я особи прослідковується поєднання приватного 

та публічного інтересу. Тобто персональні медичні дані та дані про стан 

здоров’я особи є найбільш особистою та інтимною інформацією про людину. 

Її неправомірне розголошення може порушити цілу низку основних 

конституційних прав і свобод людини та громадянина. Але, в той же час, така 

інформація може мати неабиякий суспільний інтерес, а інколи приховування 

такої інформації може тягнути за собою юридичну відповідальність [60, 

с. 147]. Мова йде про випадки, коли навмисне приховування особою 

інформації про стан свого здоров’я може завдати шкоди суспільному 

інтересу (життю та здоров’ю інших осіб). 

У процесі обліку та захисту персональних даних працівника 

адміністративні правовідносини виникають також у зв’язку із притягненням 

до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні 

законодавства про захист персональних даних працівника. Так, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [61] 
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передбачає адміністративну відповідальність за такі правопорушення у 

досліджуваній сфері: невиконання законних вимог національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (ст. 188-7); 

порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (ст. 188-39). 

Особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні 

правопорушення у сфері захисту персональних даних, є Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини та його регіональні представники. 

Аналіз судової практики показує, що адміністративні правопорушення 

у сфері захисту персональних даних працівників, у тому числі службових та 

посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, досить 

часто стають предметом судового розгляду. 

Наприклад, у справі № 321/627/17 Михайлівський районний суд 

Запорізької області у постанові від 31 травня 2017 року визнав винними у 

вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 188-39 

КУпАП, посадових осіб Тимошівської сільської ради Михайлівського району 

Запорізької області, які надіслали на адвокатський запит лист Тимошівської 

сільської ради Михайлівського району Запорізької області, в якому містились 

персональні дані про особу. Таким чином, вони як посадові особи-володільці 

персональних даних не забезпечили належний рівень їх захисту [62]  

В іншій справі № 712/7475/17 Соснівський районний суд м. Черкас 

визнав заступника голови адміністративної комісії як посадову особу- 

володільця персональних даних винним у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 188-39 КУпАП, у зв’язку із 

недотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, 

внаслідок чого персональні дані 26 осіб оприлюднені у вільному доступі у 

мережі Інтернет, що, у свою чергу, призвело до незаконного доступу до них 

сторонніх осіб та порушення прав вказаних осіб на захист своїх 

персональних даних від незаконної обробки [63]. Мова, зокрема, йшла про 

такі дані, що стосувалися відомостей про 26 осіб, яких було притягнуто до 

адміністративної відповідальності: прізвище, ініціали, місце роботи, робоча 
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адреса, обставини правопорушення, вид і розмір адміністративного 

стягнення. 

А.Ю. Ковальчук вказує на тісний зв’язок між адміністративними та 

цивільними правопорушеннями законодавства у сфері захисту персональних 

даних. Зокрема науковець вважає, що навіть коли адміністративним 

проступком безпосередньо порушено інформаційні правовідносини, 

наприклад, конституційного характеру (інформаційні відносини під час 

виборчого процесу), цим самим проступком можуть бути порушені такі 

цивільні немайнові блага, як душевне благополуччя фізичної особи 

(заподіяні душевні страждання) або ділова репутація фізичної чи юридичної 

особи, а отже, заподіяна моральна шкода (хоча у формулюванні складу 

відповідного адміністративного проступку про зазначені немайнові блага і не 

згадується) [64, с. 81]. Тобто відмічається, що об’єкт адміністративного та 

цивільного правопорушень в означеній сфері мають спільні елементи. Це 

вказує на органічний зв’язок адміністративних та цивільних правовідносин, 

які виникають у сфері обліку та захисту персональних даних працівника.  

Таким чином, підсумовуючи ознаки адміністративних правовідносин у 

сфері обліку та захисту персональних даних працівника, можна зробити 

висновок, що такі правовідносини виникають у зв’язку із наступними діями: 

– 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; 

– визначенням критеріїв пропорційності публічного інтересу 

суспільства й держави та приватного інтересу працівника-суб’єкта захисту 

персональних даних у процесі віднесення тієї чи іншої інформації, що 

становить зміст персональних даних працівника, до публічної або 

конфіденційної; 
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– регулюванням порядку обліку та захисту персональних даних 

службових і посадових осіб органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інших публічних службовців; 

– застосуванням адміністративної відповідальності до осіб, які вчинили 

правопорушення у сфері захисту персональних даних працівника, 

виявленням та припиненням таких правопорушень тощо. 

Виникнення цивільних правовідносин у зв’язку з обліком та захистом 

персональних даних працівника обумовлено тією обставиною, що 

інформація, яка складає зміст персональних даних працівника, є 

нематеріальним благом та у цьому розумінні виступає об’єктом цивільних 

правовідносин. 

Досліджуючи цивільно-правовий аспект захисту персональних даних 

працівника, зазначимо, що необхідно підтримати думку науковців, які 

зауважують, що інформація як об’єкт цивільних правовідносин являє собою 

немайнове благо, яке існує в об’єктивній формі у вигляді відомостей про 

суб’єкта цивільних правовідносин, його діяльність і пов’язані з ним процеси 

або відображає характеристику й властивості певного об’єкта. За своєю 

правовою природою інформація є подільною, споживною, рухомою 

категорією, наділеною індивідуально визначеними ознаками речі і за певних 

умов може приносити її володільцю дохід [65, с. 244]. 

Для розуміння сутності інформації як об’єкта цивільних правовідносин 

необхідно звернутися до положень Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України). Так, відповідно до ст. 200 ЦК України інформацією є будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді. Суб’єкт відносин у сфері інформації 

може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і 

моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями [66]. 

На підставі аналізу визначення поняття «інформація», яке міститься у 

ст. 400 ЦК України та в цілому є ідентичне тому, що застосоване 

законодавцем у Законі України «Про інформацію», А.С. Мартюк вказує на 
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необхідність виділення у ньому трьох основних аспектів: 1) інформацією є 

відомості про події і явища; 2) ці явища повинні були мати місце в минулому 

чи мати місце на сьогодні в суспільстві, державі та навколишньому 

середовищі; 3) інформація повинна бути документована чи публічно 

оголошена. Однак, на думку науковця, наведене визначення поняття 

«інформація», що уособлює у собі вищенаведені аспекти, має ряд недоліків. 

Вчений зазначає, що інформація не може охоплюватись виключно 

відомостями про події та явища, оскільки є певні субстрати, які з 

філософської точки зору не відносяться до цих категорій. Так, наприклад, 

інформація про особу, яка хоча й виокремлюється законодавцем як вид 

інформації, однак навряд чи є інформацією в розумінні її як відомостей про 

події та явища [67, с. 98]. 

Критичний аналіз поняття «інформація» у розумінні об’єкта цивільного 

права дає змогу погодитись з висловленими науковцем зауваженнями, 

оскільки персональні дані складають, зокрема, особливий вид інформації – 

інформацію про особу, її ідентифікуючі ознаки, а також інші відомості про 

окремі аспекти життя та діяльності такої особи.  

Стаття 277 ЦК України визначає цивільні права фізичної особи на 

інформаційну недоторканність.  

Визначаючи природу цього права, О.О. Одінцова та Є.В. Дергачов 

роблять висновок, що право особи на особисту інформаційну 

недоторканність в об’єктивному аспекті – це сукупність цивільно-правових 

норм, які передбачають неприпустимість будь-якого посягання на 

особистість з боку будь-кого, за винятком випадків, передбачених законом, у 

тому числі будь-якого посягання на інформацію про особистість. Право на 

недоторканність особистості, як підкреслюють науковці, забезпечує саме 

фізичну свободу і це право, охороняючи особисту безпеку, є універсальною 

юридичною гарантією, яка забезпечує громадянину реалізацію як права на 

інформацію, так і всіх інших прав та обов’язків [68, с. 87]. 
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До таких прав ЦК України [66], зокрема, відносить право фізичної 

особи, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї 

та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, на відповідь, а також на 

спростування цієї інформації. При цьому передбачається, що право на 

відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка 

померла, належить членам її сім’ї, близьким родичам та іншим 

заінтересованим особам. 

У свою чергу, відповідно до ст. 278 ЦК України, якщо особисте 

немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, 

радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити 

розповсюдження відповідної інформації. 

Цивільне законодавство гарантує судовий захист особистого 

немайнового інформаційного права особи. Зокрема у ст. 279 ЦК України 

встановлено, що у разі, якщо особа, яку суд зобов’язав вчинити відповідні дії 

для усунення порушення особистого немайнового права, ухиляється від 

виконання судового рішення, на неї може бути накладено штраф відповідно 

до Цивільного процесуального кодексу України [66]. 

О.О. Кулініч, досліджуючи особливості цивільно-правового захисту 

персональних даних працівника, вказує на те, що для виникнення права на 

судовий захист порушеного інформаційного права має бути встановлений 

факт порушення відповідного права. При цьому суд з метою захисту 

інформаційного права особи може ввести додаткові обмеження щодо особи, 

якій стали відомі персональні дані особи, зокрема заборону здійснювати 

розповсюдження або судове попередження про необхідність припинення 

поширення відомостей та встановлення режиму таємниці (конфіденційності) 

на певну інформацію. У свою чергу, наявність такої заборони у разі її 

порушення дозволить більш ефективно вирішувати питання про 

відшкодування матеріальної і моральної шкоди, оскільки протиправність 

порушення та свідомість його скоєння є чинниками, які має враховувати суд 

при визначенні компенсації заподіяної шкоди [69, с. 44]. 
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Як свідчить аналіз судової практики [70; 71], у справах про 

відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправомірним використанням, 

зберіганням та розповсюдженням персональних даних, суди виходять із 

доведеності факту вчинення правопорушення у відповідній сфері, завдання 

фізичних та душевних страждань особі, а також наявності причинно-

наслідкового зв’язку між порушенням та спричиненою шкодою. При цьому 

складність при встановленні факту спричинення моральної шкоди 

порушенням інформаційних прав особи пов’язана, передусім, з тим, що 

поняття «фізичні та душевні страждання», як і саме поняття «моральна 

шкода», є оціночним і, як правило, визначається у кожній конкретній справі 

на розсуд суду. 

Отже, 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; 

– відшкодуванням моральної та матеріальної шкоди, заподіяної 

працівнику внаслідок неправомірного використання, зберігання та 

розповсюдження інформації, що становить зміст його персональних даних; 

– наданням працівником згоди на обробку його персональних даних, 

визначенням у договірному порядку меж та обсягу такої обробки і 

використання персональних даних тощо. 

Центральне місце у системі правовідносин, що виникають у процесі 

обліку та захисту персональних даних працівника, займають трудові 

правовідносини, зважаючи на те, що суб’єктом захисту персональних даних, 

як і обов’язковим суб’єктом трудових правовідносин, виступає працівник. 

Тому вважаємо за необхідне зупинитися на характеристиці цих 

правовідносин більш детально. 

У науковій літературі трудові правовідносини визначаються як 

відносини, що виникають внаслідок укладення трудового договору між 

роботодавцем і працівником, за яким останній зобов’язується виконувати 



52 

певну трудову функцію за плату, додержуючись певних правил внутрішнього 

розпорядку, при забезпеченні роботодавцем встановлених умов праці, крім 

того, ці правовідносини повинні бути врегульовані нормами трудового права 

[72, с. 96]. 

В.М. Андріїв, досліджуючи сутність та особливості трудових 

правовідносин, виділив такі їх характеристики: 1) трудові правовідносини 

являють собою потрійний зв’язок між безпосередніми чи традиційними 

учасниками (суб’єктами) суспільно-трудових відносин у вигляді взаємних 

прав та обов’язків кожного учасника з державою, яка наділяє їх цими 

правами та обов’язками і забезпечує їх виконання; 2) трудові правовідносини 

передбачають чітко визначених у нормах трудового права учасників, які 

бажають стати такими; 3) як суспільні відносини, трудові правовідносини – 

це співвідношення поведінки суб’єктів, що виявляється у формі 

взаємозалежності, взаємозв’язку, взаємодії, взаємообумовленості, що 

виникає між суб’єктами [73, с. 42]. 

Отже, визначальними характеристиками трудових, як і будь-яких 

інших правовідносин, є суб’єктний та об’єктний склад, зміст, а також метод 

правового регулювання. У контексті визначення місця трудових 

правовідносин у системі інших правових відносин, що виникають у зв’язку із 

обліком та захистом персональних даних працівника, суб’єктний та 

об’єктний склад, а також зміст таких правовідносин є оціночними критеріями 

відмежування їх від інших правовідносин у цій сфері. 

Так, говорячи про суб’єктний склад трудових правовідносин, необхідно 

вказати на особливий статус, який набувають суб’єкти трудових 

правовідносин у процесі обліку та захисту персональних даних працівника. 

Зокрема працівник як обов’язковий суб’єкт трудових правовідносин є 

суб’єктом персональних даних у розумінні Закону України «Про захист 

персональних даних». 

При цьому роботодавець у даних правовідносинах має статус 

володільця персональних даних, оскільки визначає мету обробки 
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персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, 

якщо інше не визначено законом. 

Крім працівника та роботодавця, як суб’єктів та володільців 

персональних даних працівника, учасниками трудових правовідносин у 

досліджуваній сфері можуть виступати треті особи – одержувачі та 

розпорядники персональних даних. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних 

даних» [5] третя особа – це 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. Одержувачем персональних даних є фізична чи юридична особа, якій 

надаються персональні дані, у тому числі третя особа. У свою чергу, 

розпорядник персональних даних – це фізична чи юридична особа, якій 

володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці 

дані від імені володільця.  

В.І. Теремецький, досліджуючи правові зв’язки між суб’єктами 

правовідносин у сфері захисту персональних даних, зазначає, що правовий 

статус розпорядника обмежено договором, укладеним із володільцем 

персональних даних. На думку науковця, наявність розпорядника 

персональних даних обумовлена такими чинниками: відносно володільця- 

юридичної особи така необхідність викликана структурними особливостями 

підприємств, установ та організацій, що використовують персональні дані 

фізичних осіб (наприклад, відсутність у структурі підприємства кадрової 

служби обумовлює потребу залучити до процесу обробки персональних 

даних розпорядника); відносно володільця-фізичної особи основною 

причиною укладання договору з розпорядником може бути обмеженість 

ресурсів та фондів для здійснення якісної обробки персональних даних, а 

також малий штат працівників [74, с. 174]. 
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Суб’єктний склад трудових правовідносин у даній сфері може мати 

такий вигляд:  

– суб’єктом персональних даних витупає працівник, кандидат на 

певну посаду під час проходження кадрового добору, особа, звільнена з 

певної посади протягом періоду зберігання її персональних даних у 

роботодавця; 

– володільцем персональних даних працівника є роботодавець, 

підприємство, установа, організація, фізична особа-суб’єкт підприємницької 

діяльності, з якими особа має намір укласти трудовий договір (пройти 

конкурсний добір) та подає документи або з якими трудовий договір 

розірвано; 

– одержувачем персональних даних, у тому числі третьою особою, 

може виступати конкурсна комісія, кадрові служби, служби зайнятості, 

розробники сайтів тощо, тобто суб’єкти, які в інтересах роботодавця 

здійснюють збір, оброблення та зберігання інформації про потенційного 

працівника; 

– розпорядник персональних даних працівника – особи, яким 

роботодавець доручає обробку персональних даних працівника. До таких, 

наприклад, можна віднести бухгалтера, який не є працівником підприємства, 

банківські установи, архівні установи тощо. 

Наступною характерною ознакою трудових правовідносин є їх об’єкт 

та зміст. 

Об’єктом трудових правовідносин, на думку М.І. Іншина, є взаємна 

діяльність працівника і роботодавця заради виконання трудових функцій. У 

свою чергу, зміст трудових правовідносин полягає у реалізації прав і 

обов’язків його учасників, оскільки суб’єктивне право та юридичний 

обов’язок – це ще не сама поведінка суб’єктів цих правовідносин, а лише те, 

що дозволено, або те, що повинен здійснювати суб’єкт. Відповідно, 

суб’єктивні права і обов’язки працівника та роботодавця і виступають тими 
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ідеальними зв’язками, які пов’язують цих суб’єктів в єдине ціле – трудові 

правовідносини [75, с. 201]. 

Об’єктом трудових правовідносин у досліджуваній сфері є збирання, 

зберігання, обробка та облік персональних даних працівника, а їх предметом 

– безпосередньо персональні дані працівника. Зміст таких правовідносин 

складають права та обов’язки працівника, роботодавця та інших учасників 

трудових правовідносин, що виникають у зв’язку із обліком та захистом 

персональних даних працівника.  

Ще однією особливістю трудових правовідносин у сфері обліку та 

захисту персональних даних працівника є мета їх виникнення, якою, зокрема, 

виступає забезпечення реалізації працівниками трудової функції. 

Отже, трудові правовідносини у сфері обліку та захисту персональних 

даних працівника виникають у зв’язку з: 

– 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 

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. 

Таким чином, проведений у даному підрозділі науково-правовий аналіз 

дозволяє дійти висновку, що розмежування різних видів правовідносин, які 

виникають у сфері обліку та захисту персональних даних працівника, 

можливо здійснити за такими основними критеріями:  
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1) суб’єкт правовідносин: у трудових правовідносинах працівник 

набуває статусу суб’єкта персональних даних; роботодавець – володільця 

персональних даних працівника; інші учасники (кадрові служби, банківські 

установи тощо) – розпорядника та одержувача; 

2) об’єкт та предмет правовідносин: діяльність щодо збирання, 

зберігання, обліку та використання персональних даних працівника; предмет 

– власне персональні дані працівника; 

3) зміст правовідносин: права та обов’язки працівника у сфері подання 

достовірної інформації про себе у межах та обсягах, визначених законом, і 

гарантування недопущення розповсюдження та використання такої 

інформації; права та обов’язки роботодавця та інших учасників щодо 

забезпечення збереження та захисту персональних даних працівника, 

використання їх виключно з метою, з якою вони збирались тощо; 

4) мета правового регулювання: забезпечення реалізації працівником 

трудової функції та захист його персональних даних від несанкціонованого 

використання. 

 

1.4 Сучасний стан правового регулювання обігу та захисту 

персональних даних працівників в Україні 

 

Визначаючи подальші напрями та шляхи розвитку законодавства у 

сфері захисту персональних даних працівника, необхідно, передусім, 

провести аналіз сучасного стану правового регулювання у цій сфері. Тому у 

даному підрозділі досліджуватимуться міжнародні акти та акти 

національного законодавства, які регламентують загальні та спеціальні 

питання обігу й захисту персональних даних працівника, а також 

визначатиметься поточний стан правового регулювання у відповідній галузі. 

Так, варто зауважити, що у зв’язку із активними процесами 

євроінтеграції для становлення та розвитку законодавства України у сфері 
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захисту персональних даних працівника важливе значення мають 

європейські та інші міжнародні акти.  

Наразі у практиці ЄС сформована розгалужена система міжнародних 

актів у формі декларацій, конвенцій, рекомендацій, у яких знайшли 

відображення засадничі європейські принципи у сфері захисту персональних 

даних особи. До них, зокрема, належать: Загальна декларація прав людини 

1948 року [31]; Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини 

1950 року [76]; Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою їх персональних даних 1981 року [32]; Додатковий протокол до 

Конвенції щодо наглядового органу та транскордонних потоків даних 2001 

року [37]; Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про захист 

персональних даних, що застосовуються у сфері найму (1989 рік) [36]; 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо захисту персональних 

даних особи у зв’язку з працевлаштуванням 2015 року [39]; Рекомендації 

Комітету міністрів Ради Європи № R (87) 15 щодо використання 

персональних даних у сфері діяльності правоохоронних органів 1987 року 

[77], Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R (97) 5 щодо захисту 

медичних даних 1997 року [78] тощо. 

Аналіз положень наведених міжнародних актів дозволяє виокремити 

такі основні засадничі принципи захисту персональних даних особи, які 

мають основоположне значення, у тому числі, для сфери обігу та захисту 

персональних даних працівника: 1) право на особисту недоторканність та 

невтручання в особисте і сімейне життя особи; 2) право на захист від 

незаконного збирання та використання інформації про особу, включаючи 

збирання та обробку персональних даних без її згоди, наданої у встановленій 

формі; 3) право на гарантування того, що зберігання та обробка 

персональних даних здійснюється для визначених і законних цілей, та того, 

що персональні дані не використовуватиметься у спосіб, не сумісний із цими 

цілями; 4) право на отримання інформації про себе у доступній формі, 

своєчасно та без надмірних витрат; 5) право вимагати у відповідних випадках 
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виправлення або знищення персональних даних, якщо вони оброблялися 

всупереч положенням внутрішнього законодавства; 6) право на захист, 

включаючи судовий захист, від порушення з боку органів публічної влади її 

інформаційних прав, у тому числі права на збереження конфіденційності 

персональних даних. 

Досліджуючи міжнародно-правові акти у сфері захисту персональних 

даних, зазначимо, що важливо зважати на прецедентну практику 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), яка сформувалася у даній 

сфері. Найбільш показовими є рішення ЄСПЛ по таких справах: Шачча 

проти Італії № 50774/99 [79]; Фон Ханновер проти Німеччини № 40660/08 та 

№ 60641/08 [80]; Джеймс та інші проти Сполученого Королівства № 

3/1984/75/119 [81]; Алкая проти Туреччини № 42811/06 [82] та ін. 

Так, у рішеннях ЄСПЛ сформувалася прецедентна практика, відповідно 

до якої приватне життя включає таємницю передачі інформації, що охоплює 

безпеку і секретність поштової, телефонної, електронної та інших форм 

передачі інформації, інформаційну таємницю, яка включає таємницю 

доступу до Інтернету. Професійна або ділова діяльність не виключається з 

поняття «особисте життя», тому, коли комерційна або професійна діяльність 

здійснюється в приватному будинку особи, на неї поширюється поняття 

«житло». Отже, телефонні дзвінки з приміщень, де здійснюється комерційна 

діяльність, підпадають під поняття «особисте життя» і «кореспонденція». 

Також ЄСПЛ у своїх рішеннях робить висновок, що електронні 

повідомлення, відправлені з роботи, повинні бути також захищені відповідно 

до статті 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, як і 

інформація, отримана при спостереженні за використанням особою Інтернету 

[83, с. 8-9]. 

Деякі засадничі положення та принципи захисту персональних даних 

особи знайшли своє відображення у національному законодавстві України, 

зокрема у таких нормативно-правових актах: Конституції України [1]; Законі 
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України «Про інформацію» [4], Законі України «Про захист персональних 

даних» [5], Законі України  «Про доступ до публічної інформації» [21] тощо. 

У сучасних реаліях захист персональних даних працівника означає 

захист відомостей особистого характеру про особу, конфіденційної 

інформації, яка за звичайних умов є невідомою для пересічних громадян.  

Відповідно до ст. 32 Конституції України не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Кожний 

громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, 

які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Кожному 

гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію 

про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-

якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням 

такої недостовірної інформації [1]. Отже, на конституційному рівні держава 

бере на себе зобов’язання захищати право на інформацію кожного 

громадянина. 

Згідно із ст. 1 Закону України «Про інформацію» захист інформації – 

сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших 

заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний 

порядок доступу до неї [4]. Відповідно, об’єктами захисту інформації є її 

збереження, цілісність та належний порядок доступу. Однак до їх числа слід 

також віднести порядок та підстави збирання, накопичення, оновлення, 

використання, обробки, знищення інформації тощо. 

Слід зазначити, що в України наразі прийнято ряд актів, регулятивна 

дія яких спрямована на упорядкування правовідносин, що виникають саме у 

зв’язку з обігом та захистом персональних даних працівників. Такі акти, у 
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тому числі ненормативного, уточнюючого характеру, можна віднести до 

спеціальних актів. 

Наприклад, до таких актів належить постанова Кабінету Міністрів 

України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301 

[84] та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, 

затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 

липня 1993 року № 58 [41]. 

Аналіз цих нормативно-правових актів дає підстави зробити висновок, 

що мінімальний обсяг персональних даних працівника, який формується у 

процесі його трудової діяльності, складають: 1) відомості про працівника: 

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; 2) відомості про роботу, 

переведення на іншу постійну роботу, звільнення; 3) відомості про 

нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами 

України та відзнаками України, заохочення за успіхи у роботі та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства України; 4) відомості про 

відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди 

[84]. 

До ненормативних актів спеціального значення слід віднести накази та 

листи-роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Так, наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08 

січня 2014 року № 1/02-14 [85] затвержено Типовий порядок обробки 

персональних даних, Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист 

персональних даних та Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить 

особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про 

структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, 
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пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також 

оприлюднення вказаної інформації. 

Типовий порядок обробки персональних даних визначає організаційні 

заходи, які охоплюють: 

– визначення порядку доступу до персональних даних працівників, 

володільця/розпорядника; 

– визначення порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою 

персональних даних суб’єкта та доступом до них; 

– розробку плану дій на випадок несанкціонованого доступу до 

персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

– регулярне навчання співробітників, які працюють з персональними 

даними. 

При цьому зазначається, що володілець/розпорядник веде облік 

працівників, які мають доступ до персональних даних суб’єктів, визначає 

рівень доступу зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. 

Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих персональних 

даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх 

професійних, службових або трудових обов’язків [85]. 

У роз’ясненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

від 08 січня 2014 року уточняється порядок застосування норм Закону 

України «Про захист персональних даних», у тому числі у трудових 

правовідносинах, визначається форма надання згоди суб’єкта персональних 

даних на їх обробку. 

Також акцентується увага на тому, що неприпустимим є отримання 

згоди особи на обробку непропорційно великої кількості її персональних 

даних. Тому, якщо особа навіть надала згоду на обробку персональних даних, 

частина з яких по своїй суті не потрібна для досягнення поставленої мети 

обробки, така обробка розглядатиметься як непропорційна та становитиме 

порушення законодавства про захист персональних даних [86].  
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Листом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03 

березня 2014 року № 2/9-22706714-1/НД-129 повідомляється роботодавців, 

що з 01 січня 2014 року відповідно до вимог чинної редакції Закону 

процедура реєстрації баз персональних даних замінена обов’язком 

володільців персональних даних повідомляти Уповноваженого про обробку 

персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 

суб’єктів персональних даних. У зв’язку з цим володільцям персональних 

даних необхідно провести аналіз процесів обробки цих даних на предмет їх 

віднесення до таких, що становлять особливий ризик для прав і свобод 

суб’єктів персональних даних, та за його результатом прийняти відповідне 

рішення про повідомлення Уповноваженого і в разі необхідності подати 

відповідну заяву за формою, встановленою у додатку 1 до Порядку 

повідомлення [87]. 

Таким чином, акти адміністративно-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.  

У трудових правовідносинах 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. 

Наприклад, Податковий кодекс [88] визначає інформацію про 

працівника (персональні дані), необхідну для нарахування та сплати 

роботодавцем податку з доходу фізичних осіб, отримання працівником 

податкової соціальної пільги тощо. 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» закріплює, що 

платник єдиного внеску (роботодавець) зобов’язаний: 
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1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і 

сплачувати єдиний внесок; 

2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування 

єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним роком, 

зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством; 

3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення 

перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а 

до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та 

для призначення пенсій – посадових осіб органів Пенсійного фонду за 

наявності направлення та/або наказу про перевірку і посвідчення осіб, 

надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, 

що виникають у процесі перевірки [89]. 

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» закріплено інформаційні засади взаємодії між роботодавцями 

та фондами соціального страхування. Зокрема у ньому регламентовано, що 

фонди здійснюють такі повноваження: забезпечують функціонування 

інформаційно-аналітичних систем; проводять обмін інформацією з 

центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

Пенсійним фондом України для виконання фондом покладених на нього 

функцій і завдань, визначених законодавством України тощо [90]. 

Узагальнюючи викладене, можемо стверджувати, що вітчизняна 

нормативно-правова база закріплює право людини на інформацію в 

широкому сенсі, регламентує суб’єктів та об’єкти цього та суміжних прав, 

встановлює способи захисту таких прав тощо. Разом з тим, поза межами 

правового регулювання все ще залишаються чимало питань у цій сфері, 

зокрема відносно змісту персональних даних працівника, умов та підстав 



64 

збирання й оновлення таких даних, процедури використання та порядку 

знищення тощо. Все це вимагає удосконалення трудового законодавства та 

законодавства про захист персональних даних. 

Як стверджує Р.В. Куценко, обов’язок держави полягає у створенні 

умов для захисту персональних даних осіб, у тому числі працівників, 

закріплених у ст. 17 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні 

права 1966 року [91], ст. 7 Хартії основних прав Європейського Союзу [92] та 

ін. На сьогодні Україною ратифіковано ряд міжнародних актів у цій сфері 

[93; 94], тому виникає необхідність імплементації європейських норм до 

законодавства України [95, с. 136]. 

У національному праві у сфері захисту персональних даних працівника 

не вирішено цілу низку питань, на які звертають увагу деякі науковці. 

Так, відповідно до ст. 22 Кодексу законів про працю України 

забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Дана норма 

викликає певні теоретичні суперечки. З одного боку, чинне законодавство не 

надає можливості розпочати трудові правовідносини без збирання та обробки 

роботодавцем персональних даних працівника, з іншого боку, без згоди 

працівника неможливо використовувати його персональні дані. Звідси 

випливає питання про можливість чи неможливість оформлення трудових 

відносин без згоди працівника на обробку його персональних даних. 

Як зазначає О.В. Оніщенко, можна вирішити дане питання шляхом 

включення в Закон положення про те, в яких випадках згода суб’єкта 

персональних даних не вимагається. Наприклад, обробка персональних 

даних працівника для здійснення прав і виконання обов’язків у сфері 

трудових відносин, нарахування та сплати податків і зборів здійснюється без 

згоди працівника. Іншій варіант – передбачити алгоритм дій для володільця 

персональних даних у випадку, якщо суб’єкт таких даних не дає згоди на їх 

використання [96, с. 174].  

І. А. Березовська висловлює пропозиції щодо необхідності  розробки і 

запровадження наступного:  
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– системи заходів правового регулювання доступу до персональної 

інформації в соціальних мережах (необхідно чітко врегулювати права та 

обов’язки власників, адміністрації та технічного персоналу соціальних мереж 

щодо використання, зберігання та захисту персональної інформації);  

– основних засад юридичної відповідальності за незаконне 

розголошення, розповсюдження та використання персональної інформації, 

що накопичується в інформаційних масивах соціальних мереж;  

– системи обмежень щодо використання соціальних мереж деякими 

спеціальними категоріями громадян (військовослужбовцями, працівниками 

правоохоронних органів, окремими категоріями державних службовців) [8, 

с. 190]. 

Остання пропозиція стосовно запровадження обмежень у використанні 

соціальних мереж щодо окремих категорій громадян видається нам дещо 

спірною, оскільки до їх встановлення необхідно підходити зважено, не 

порушуючи при цьому основоположні конституційні права особи. Тим 

більше, що у Законі України «Про державну таємницю» [97] та Законі 

України «Про основи національної безпеки України» [48] містяться окремі 

норми, присвячені правовому режиму інформації з обмеженим доступом, яка 

перебуває у службовому користуванні окремих категорій працівників.  

Т.І. Обуховська обґрунтувала доцільність прийняття Кодексу із захисту 

персональних даних в Україні як нормативно-правового документа, що 

містить основоположні принципи і рекомендації щодо ефективного та 

надійного захисту персональних даних, цілком відповідає передовим 

міжнародним практиками та Закону України «Про захист персональних 

даних» і може використовуватися володільцями, розпорядниками 

персональних даних, третіми особами, які здійснюють обробку персональних 

даних та зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових утрат або 

знищення [11, с. 14]. 

На нашу думку, пропозиція щодо прийняття Кодексу із захисту 

персональних даних є дещо спірною з наступних причин. Так, оцінюючи 
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дану пропозицію з позиції уніфікації правових норм у даній сфері, можна 

вказати на доцільність розробки відповідного кодифікованого акта, що 

сприятиме узгодженню положень різних законодавчих актів та приведення їх 

у відповідність між собою. Проте слід врахувати багатогранність проблеми 

захисту персональних даних особи, внаслідок чого охопити всі види 

правовідносин, що виникають в інформаційній сфері, яка до того ж постійно 

розширюється, видається досить складним завданням. 

Насамкінець зазначимо, що сучасний стан правового регулювання 

персональних даних працівника є незадовільним, оскільки значна кількість 

питань залишається неврегульованою в трудовому законодавстві. Положення 

щодо захисту персональних даних навіть у проекті Трудового кодексу 

України відзначаються фрагментарністю правового регулювання, у зв’язку з 

чим потребують доопрацювання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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 і виконання трудової 

функції окремих категорій працівників. 

2. 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, 
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пов’язаних з виконанням його трудової функції, зміною або розірванням 

трудового договору. 

3. Структуру персональних даних працівника складають такі групи 

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

для вирішення питання про прийняття на роботу (до укладення трудового 

договору). Обсяг таких відомостей залежить від вакантної посади і може 

включати інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові особи, адреси її 

проживання та інших паспортних даних, досвіду роботи, рівня кваліфікації та 

освіти тощо; 2) загальні відомості про фізичну особу, 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 договору): всі відомості, які містяться в особовій справі 

працівника, включаючи ті, що були подані до укладення трудового договору 

та з’явилися в процесі виконання трудової функції. 

4. Захист персональних даних працівника у трудовому праві України – 

це система дій організаційного, технічного, адміністративного та іншого 

характеру, які здійснюються роботодавцем або за його наказом іншими 

особами з метою забезпечення цілісності та достовірності конференційної 

інформації про працівників, належного порядку її збирання, збереження та 

недопущення несанкціонованого використання. 

5. Інститут захисту персональних даних працівників в Україні у своєму 

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

1996 р. – починається з прийняття інформаційного законодавства і 

закінчується закріпленням на конституційному рівні інформаційних прав 
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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, 

Додаткового протоколу до неї та 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 до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Цей період 

характеризується прийняттям ряду спеціальних законів у сфері захисту 

персональних даних, формуванням організаційного та інституційного 

механізму 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, проведення активної 

інформатизації сфер державного та суспільного життя, що викликає потребу 

у посиленні заходів інформаційної безпеки особи. 

6. 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 наступними 

обставинами: визначенням обсягу та меж інформації, що є конфіденційною 

інформацією про працівника та 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 
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обсягу інформації, необхідної роботодавцю для використання найманої 

праці; визначенням порядку збирання, обробки, зберігання та використання 

персональних даних працівників (потенційних працівників та осіб, які були 

звільнені) в інформаційно-комунікаційних системах, за допомогою інших 

цифрових технологій тощо; визначенням осіб, уповноважених забезпечувати 

захист персональних даних працівника. 

7. 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; 

визначенням критеріїв пропорційності публічного інтересу суспільства та 

держави та приватного інтересу працівника-суб’єкта захисту персональних 

даних у процесі віднесення тієї чи іншої інформації, що становить зміст 

персональних даних працівника, до публічної або конфіденційної; 

регулюванням порядку обліку та захисту персональних даних службових та 

посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, інших 

публічних службовців; застосуванням адміністративної відповідальності до 

осіб, які вчинили правопорушення у сфері захисту персональних даних 

працівника, виявленням та припиненням таких правопорушень тощо. 

8. 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, відшкодуванням моральної та матеріальної шкоди, 

заподіяної працівнику внаслідок неправомірного використання, зберігання та 

розповсюдження інформації, що становить змість його персональних даних, 

наданням працівником згоди на обробку його персональних даних, 

визначенням у договірному порядку меж та обсягу такої обробки і 

використання персональних даних тощо. 
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9. Трудові правовідносини у сфері обліку та захисту персональних 

даних працівника виникають у зв’язку з наступними факторами: 

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 здатність працівника виконувати 

певну роботу (інформація про стан здоров’я, рівень освіти, кваліфікацію 

тощо), 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 та 

захисту персональних даних працівника та недопущення їх 

несанкціонованого розповсюдження і використання (використання 

спеціальних програмних продуктів, призначення особи, відповідальної за 

забезпечення захисту персональних даних працівника) тощо. 

10. 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 стосовно 

обігу та захисту персональних даних працівника.  

11. 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 
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вирішення питання про його прийняття на роботу (до укладення трудового 

договору); нечіткість змісту права працівника на захист його персональних 

даних; відсутність розмежування конференційної та відкритої інформації про 

працівників; невстановлення порядку та термінів зберігання персональних 

даних працівника після його звільнення тощо. 
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1 Завдання, роль та стадії обігу персональних даних працівників  

 

Обіг персональних даних працівника здійснюється на різних стадіях 

розвитку трудових правовідносин. При цьому завдання та роль збирання, 

обробки, використання та інших складових обігу таких даних визначаються 

стадією, на якій відбувається відповідних обіг. Слід також зазначити, що 

персональні дані працівника мають бути об’єктом правового захисту на всіх 

стадіях розвитку трудових правовідносин, у зв’язку з чим виникає потреба у 

визначенні правових засад обігу персональних даних працівника на кожній з 

відповідних стадій та з’ясуванні завдань такого обігу. 

Збирання, зберігання та обробка персональних даних особи у сфері 

трудових правовідносин починається ще на стадії підготовки до укладення 

трудового договору, коли суб’єкт персональних даних не отримав статус 

працівника. На цьому етапі обіг інформації про особу здійснюється з метою 

працевлаштування такої особи, проходження нею конкурсів та відборів на 

певну посаду. Подальший збір та обробка персональних даних працівника 

обумовлений завданням забезпечення виконання трудової функції, захисту 

прав та інтересів працівника та роботодавця. 

Досліджуючи стадії обігу персональних даних працівника, варто 

зазначити, що такі стадії переважно відповідають стадіям розвитку трудових 

правовідносин, відповідно, першочерговим завданням у межах даного 

дослідження є визначення стадій виникнення та розвитку трудових 

правовідносин. 

Традиційно у науковій літературі стадії виникнення та розвитку 

трудових правовідносин пов’язують із стадіями укладення трудового 

договору.  
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У свою чергу, деякі науковці, характеризуючи укладення трудового 

договору, виокремлюють такі стадії відповідної процедури: 1) подання заяви 

та інших відповідних документів потенційним працівником; 2) оформлення 

істотних і факультативних умов в окремий правовий документ (трудовий 

договір), який підписується сторонами; 3) видання наказу чи розпорядження 

роботодавця або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на 

роботу, який має відповідати змісту письмового трудового договору; 

4) ознайомлення працівника із зазначеним вище наказом чи розпорядженням 

роботодавця або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на 

роботу; 5) повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань 

забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про 

прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України [98, с. 136-137]. 

Проте, на нашу думку, стадії розвитку трудових правовідносин у 

контексті обігу персональних даних працівника слід розглядати, виходячи з 

того, що після оформлення трудових правовідносин, зокрема шляхом 

укладення трудового договору, процес розвитку трудових правовідносин 

триває до моменту їх розірвання. На кінцевій стадії трудових правовідносин 

персональні дані працівника передаються на зберігання до архівних установ 

(відділів) або знищуються у порядку, встановленому законом.  

На підставі аналізу положень КЗпП України [3] можна виокремити такі 

стадії обігу персональних даних працівника, які в цілому відповідають 

стадіям розвитку трудових правовідносин:  

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

розпочинається процес її комплектування: визначаються кваліфікаційні та 

інші вимоги до кандидата, оголошується набір на заміщення вакантної 

посади, проводиться кадровий відбір, визначається переможець; 

2) стадія укладення трудового договору, яка включає у себе подання 

потенційним кандидатом на вакантну посаду заяви про прийняття на роботу, 
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трудової книжки, інших документів, передбачених КЗпП України, іншими 

актами національного законодавства, визначення та обговорення істотних 

умов трудового договору, підписання договору, видання наказу 

роботодавцем про прийняття на роботу; 

3) основна стадія, під час якої працівник безпосередньо виконує 

трудову функцію, може отримати підвищення на посаді, може бути 

переведений на іншу роботу або переміщений на тому ж підприємстві, в 

установі, організації. На нього може бути покладене виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього працівника, накладене дисциплінарне стягнення, у 

тому числі й відсторонення від посади, до нього застосоване заохочення 

тощо; 

4) стадія розірвання трудового договору, під час якої припиняються 

трудові правовідносини між працівником та роботодавцем, здійснюється 

звільнення працівника, видається наказ про припинення трудових 

правовідносин, проводиться остаточний розрахунок та повертається трудова 

книжка; 

5) завершальна стадія, під час якої персональні дані особи, яка вже не 

перебуває у статусі працівника, продовжують зберігатися в архівних 

установах або архівному відділі роботодавця або підлягають знищенню у 

визначеному Законом порядку.  

Для характеристики кожної із наведених стадій обігу персональних 

даних працівника (потенційного працівника), встановлення завдання та ролі 

такого обігу слід уточнити зміст категорії «обіг персональних даних», а 

також визначити її структуру.  

Так, під обігом персональних даних, на думку М.В. Різака, слід 

розуміти будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, вилучення, поновлення, копіювання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем, персональних даних, у результаті 

яких ці дані не змінюються [99, с. 26]. 
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Таким чином, поняття «обіг персональних даних працівника» є 

загальним по відношенню до таких вужчих за значенням категорій, які 

складають його структуру: збирання, зберігання, накопичення, обробка, 

поширення, використання тощо. При цьому вичерпний перелік складових 

елементів обігу персональних даних працівника у законодавстві України 

відсутній.  

Характерно, що у Законі України «Про захист персональних даних» не 

застосовується поняття «обіг персональних даних». Натомість даним 

Законом використане поняття «обробка персональних даних», під яким 

законодавець розуміє будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем [5]. 

Деякі науковці, досліджуючи питання співвідношення понять «обіг 

персональних даних» та «обробка персональних даних», доходять висновку 

про те, що критерієм їх розмежування є фактичний стан (вигляд) інформації 

після вчинення відповідних дій. Зокрема, якщо мова йде про обіг 

персональних даних, то у результаті здійснення дій ці дані не змінюються. 

Обробка ж персональних даних передбачає будь-яку дію або сукупність дій 

щодо персональних даних з метою отримання нової інформації [99, с. 26]. 

Отже, стан вихідної інформації у порівнянні із вхідною (у первісному 

вигляді або у формі нової інформації) є саме тим критерієм розмежування, 

якщо виходити із наведеної вище позиції, обігу та обробки персональних 

даних. При цьому сама система дій, які складають їх структуру, є ідентичною 

та включає дії щодо збирання, зберігання, накопичення, використання 

персональних даних тощо.  

Проте, на нашу думку, такий підхід може бути прийнятним лише 

частково, оскільки він дійсно узгоджується з положеннями Закону України 

«Про захист персональних даних», однак не повністю відповідає етимології 
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категорій «обіг» та «обробка», так як дані поняття мають нетотожне 

значення. 

Так, у тлумачному словнику поняття «обіг» у розумінні, яке доцільно 

використовувати у межах даного дослідження, означає: 1) вживання, 

використання; 2) окрема частина, окрема ланка, стадія якої-небудь 

діяльності, розвитку чого-небудь; 3) закінчений цикл операцій, вироблених 

засобами пересування (наприклад, рух куди-небудь з поверненням до 

вихідного пункту); 4) одне коло обертання навколо чого-небудь, виток; 

5) зміна протягом певного періоду часу, розвитку чого-небудь [100]. 

У свою чергу, поняття «обробка» має такі словникові значення: 

1) певними діями, операціями надавати чому-небудь потрібного вигляду, 

доводити до певного стану; 2) упорядковуючи, удосконалюючи, надавати 

чому-небудь викінченого вигляду; 3) впливаючи на кого-небудь, схиляти 

його до чогось [101, с. 1154]. 

Таким чином, поняття «обіг персональних даних», виходячи із 

етимологічного значення категорії «обіг», означає систему дій, які 

здійснюються з персональними даними працівника у межах закінченого 

циклу розвитку трудових правовідносин та у результаті яких інформація 

щодо працівника не зазнає штучних змін, а лише передбачає поступовий 

розвиток. При цьому «обробка персональних даних» є поняттям більш 

вузьким, ніж «обіг» та виступає лише одним із елементів у системі обігу, 

який передбачає упорядкування, систематизацію персональних даних, 

приведення їх у стан та вигляд, необхідний для цілей конкретного етапу 

обігу. Самостійність дій щодо обробки персональних даних можна піддати 

сумніву, оскільки обробка не може існувати без попереднього їх збирання, 

накопичення тощо. На цій підставі доходимо висновку, що у контексті 

даного дослідження доцільніше використовувати саме поняття «обіг 

персональних даних працівника», який включає обробку, однак не 

обмежується нею. 
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Складові елементи обігу персональних даних працівника, на нашу 

думку, за хронологією розвитку доцільно розмістити у такій послідовності: 

– збирання персональних даних – передбачає дії з підбору чи 

впорядкування відомостей про фізичну особу; 

– накопичення персональних даних – передбачає дії щодо 

поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу 

фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних; 

– зберігання персональних даних –  включає дії щодо забезпечення 

їх цілісності та відповідного режиму доступу до них; 

– поширення персональних даних – дії щодо передачі відомостей 

про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних; 

– використання персональних даних – передбачає будь-які дії 

володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо 

надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим 

суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються 

за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону [5]. 

В.М. Брижко, окрім наведених у Законі України «Про захист 

персональних даних» дій, також визначає такі елементи обігу персональних 

даних, а також наводить альтернативні визначення дій щодо обігу 

персональних даних: 

– реєстрація персональних даних – фіксування ідентифікаційних 

реквізитів про фізичну особу з метою обліку і систематизації персональних 

даних; 

– накопичення персональних даних, яке передбачає об’єднання і 

систематизацію різних відомостей про особу, що без наявності умов їх 

зберігання не мають сенсу; 

– комплектування персональних даних – дії, що пов’язані із 

збиранням, реєстрацією, накопиченням і переробкою персональних даних; 

– зберігання персональних даних, яке має на увазі створення умов 

щодо належної цілісності і достовірності відомостей про особу. У 
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автоматизованих системах, картотеках персональних даних зберігаються не 

тільки самі персональні дані, але і їх матеріальні носії; 

– поширення персональних даних – передача відомостей про особу 

будь-яким суб’єктам безкоштовно (розповсюдження) чи за кошти 

(реалізація) з метою задоволення політичних, економічних, фінансових, 

банківських, технологічних, екологічних, медичних, освітянських, 

культурних, інформаційних, виробничих, правоохоронних та інших потреб у 

процесі їх використання, що узгоджується із сенсом статті 14 Закону України 

«Про інформацію» [102, с. 90, 91, 93, 99]. 

Таким чином, у межах кожної стадії розвитку трудових правовідносин, 

включаючи підготовчу (дотрудову) та завершальну (післятрудову) стадії, 

здійснюється замкнутий цикл дій щодо обігу персональних даних. Причому 

система таких дій може відрізнятися залежно від конкретної стадії. 

Отже, виходячи з проведеного вище аналізу, можна сформулювати 

визначення, відповідно до якого 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. 

Тепер розглянемо завдання, роль та зміст системи обігу персональних 

даних працівника (потенційного або звільненого працівника) на кожній стадії 

розвитку трудових правовідносин. 

Так, на стадії підготовки до укладення трудового договору починається 

процес обігу персональних даних працівника, зокрема здійснюються такі дії, 

як збирання, накопичення, обробка, зберігання та використання 

персональних даних про особу, яка виявила бажання та у встановленому 

порядку звернулась із заявою на заміщення вакантної посади.  
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B.C. Венедіктов називає дану стадію розвитку правовідносин між 

роботодавцем та майбутнім працівником документально-ознайомчою. На 

думку науковця, процедура при прийнятті на роботу дозволяє майбутньому 

роботодавцю реалізувати право на добір кадрів, прийняти на роботу 

претендента, який найбільшою мірою відповідає вимогам, що висуваються 

до виконання певної роботи і встановлюються законодавством та локальними 

нормативними актами підприємства, установи, організації [103, с. 68]. 

На цій стадії збирання персональних даних здійснюється з метою 

отримання роботодавцем інформації про потенційного працівника 

(працівників), проведення відбору (конкурсу, співбесіди) серед потенційних 

кандидатів та ухвалення рішення щодо прийняття на роботу одного з них. 

Зібрана інформація повинна містити відомості про вік, стаж потенційного 

працівника, рівень його освіти та кваліфікацію, досвід роботи на певній 

посаді тощо. 

Більш детально правове регулювання порядку та умов збирання 

персональних даних працівника (потенційного працівника) буде досліджено 

у наступних частина роботи. Наразі слід зауважити, що збирання інформації 

про потенційного працівника здійснюється, як правило, у формі 

пропонування кандидатам на посаду заповнити анкету, надіслати 

(розмістити) резюме. Таким чином, звертаючись до потенційного 

роботодавця, особа надає інформацію про себе у формі та спосіб, визначений 

роботодавцем. При цьому згода такої особи на обробку його персональних 

даних презумується, оскільки вона самостійно та добровільно подає таку 

інформацію з метою працевлаштування. 

Характерною особливістю обігу персональних даних особи 

(потенційного працівника) на досліджуваній стадії є те, що у процесі збору, 

накопичення, обробки та використання інформації, як правило, можуть брати 

участь треті особи, а саме: служба зайнятості, суб’єкти господарювання, які 

надають посередницькі послуги у сфері працевлаштування (кадрові 

агентства), засоби масової інформації, організації, що є власниками Інтернет-
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ресурсів (веб-сайтів, пошукових систем) тощо. Відповідно, до правовідносин 

у цій сфері застосовуються правила щодо правового регулювання обігу 

персональних даних за участю третіх осіб. 

Так, правовою основою діяльності Державної служби зайнятості та її 

територіальних управлінь, а також суб’єктів господарювання, що надають 

посередницькі послуги у сфері працевлаштування, є, зокрема, Закон України 

«Про зайнятість населення».  

Відповідно до ст. 24 цього Закону Державна служба зайнятості та її 

територіальні управління реалізують такі заходи щодо сприяння зайнятості 

населення:  

1) здійснюють професійну орієнтацію та професійне навчання; 

2) стимулюють діяльність роботодавців, спрямовану на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних; 

3) створюють умови для самозайнятості населення, підтримують 

підприємницьку ініціативу тощо [104]. 

При цьому з метою забезпечення належної реалізації наведених заходів 

передбачено утворення Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, яка функціонує для: 

1) інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення; 

2) створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних 

органів влади, що здійснюють заходи щодо сприяння зайнятості населення; 

3) проведення моніторингу ринку праці, аналізу попиту та пропозиції 

робочої сили; 

4) забезпечення виконання центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

покладених на нього функцій та завдань [104]. 

Стосовно недержавних кадрових агентств, деякі науковці зазначають, 

що в Україні їх кількість з кожним роком зростає. Однак таких, що працюють 
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добросовісно, стабільно та користуються довірою клієнтів, незначна 

кількість. Зазначена проблема, на думку науковців, пов’язана з відсутністю 

елементарного нормативного регулювання діяльності кадрових, 

рекрутингових агентств [105, с. 138]. 

Необхідно погодитись з наведеною думкою, оскільки, наприклад, 

Закон України «Про зайнятість населення» регламентує лише загальні 

питання функціонування суб’єктів господарювання, що надають послуги у 

сфері працевлаштування. 

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про зайнятість населення» 

суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які здійснюють наймання 

працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших 

роботодавців, зобов’язані: 

1) надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит 

роботодавця на робочу силу (вакансії), його вимоги щодо кваліфікації, 

досвіду роботи, про умови, характер та оплату праці; 

2) співпрацювати з відповідним територіальним органом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, підприємствами, установами та 

організаціями, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців 

та їх об’єднаннями; 

3) забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян, які 

звертаються з метою працевлаштування, та дотримання правил використання 

і поширення такої інформації, встановлених Законами України «Про 

інформацію» та «Про захист персональних даних», а також конфіденційність 

комерційної інформації роботодавців відповідно до закону [104]; 

Таким чином, норми Закону України «Про зайнятість населення», що 

регламентують порядок збирання, обробки, зберігання та поширення 

персональних даних потенційного працівника службами зайнятості, мають 

відсильний характер, оскільки відсилають до правил, визначених Законами 
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України «Про захист персональних даних» та «Про інформацію». На цій 

підставі можна зробити висновок, що на третіх осіб (служби зайнятості, 

кадрові агентства тощо) поширюються загальні правила щодо обігу 

персональних даних, що визначені у наведених законах. 

Загальні вимоги до обробки персональних даних визначені у ст. 6 

Закону України «Про захист персональних даних».  У частинах 4-6 цієї статті 

закріплено, що первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: 

видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа 

надає про себе. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і 

законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у 

випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому 

законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є 

конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини [5]. 

У той же час практичний механізм забезпечення реалізації дотримання 

третіми особами та роботодавцем вищезазначених вимог у процесі обігу 

персональних даних особи, особливо на стадії до укладення трудового 

договору, в нашій державі не розроблений. Такий механізм наразі зводиться 

до формальної перевірки факту отримання згоди від суб’єкта персональних 

даних на їх обробку. Крім того, мета такої обробки, гарантії збереження 

конфіденційності інформації про особу, яка надана з конкретною метою, 

чітко не врегульовані національним законодавством. 

Особливо гостро постає проблема щодо захисту персональних даних 

особи-потенційного працівника, коли учасником правовідносин з 

працевлаштування стають Інтернет-компанії, організації-власники веб-

сайтів, інших Інтернет-ресурсів.  

Як зазначає з цього приводу А.М. Новицький, з юридичного погляду, 

проблеми правового регулювання Інтернет можна розділити на дві великі 

групи: 1) технічне регулювання, пов’язане з визначенням основних 
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принципів та параметрів роботи мережі; 2) регулювання відносин, що 

виникають при використанні Інтернет у діяльності фізичних та юридичних 

осіб [106, с. 53]. 

При цьому, досліджуючи питання обігу персональних даних 

працівника (потенційного працівника), слід зазначити, що такий обіг у 

інформаційно-телекомунікаційних системах включає у себе більш широку 

систему дій, що зумовлено значними можливостями обробки даних за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій. Зокрема 

відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» обробка інформації в системі – це виконання 

однієї або кількох операцій, а саме: збирання, введення, записування, 

перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, 

отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних 

і програмних засобів [40]. Більшість функцій системи щодо виконання 

вказаних дій працюють в автоматичному режимі, що дозволяє обробляти 

значні масиви інформації, обирати потрібні дані за вказаними критеріями 

тощо. 

Зважаючи на глобальність проблеми захисту персональних даних 

особи в системі Інтернет та інших інформаційно-телекомунікаційних 

системах за одночасної популяризації та поширеності Інтернет-відносин, 

дане питання було винесене на міжнародне обговорення та регулювання. 

Так, перший офіційний документ, що підтверджує інтерес ЄС до 

питань захисту інформації в системі Інтернет, був звіт Мартіна Бангемана та 

інших. Він містить рекомендації щодо зміцнення позиції ЄС у технологічній 

гонці на міжнародній арені. План дій «Шлях Європи до інформаційного 

суспільства» було схвалено Європейською комісією після попереднього 

обговорення на засіданні Ради з питань інформаційного суспільства [107, 

с. 215]. 

1997 року Радою Європи прийнято Резолюцію № 1 «Вплив нових 

комунікаційних технологій на права людини і демократичні цінності», в якій 
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наголошувалось на необхідності вжиття державами-учасницями таких 

заходів: 1) розробити рамки доступу населення до комунікаційних мереж та 

нових комунікаційних й інформаційних служб на універсальній основі, тобто 

незалежно від місця проживання, за доступною ціною, на індивідуальному 

та/або колективному рівні; 2) визначити на національному, регіональному 

або місцевому рівні основні служби, особливо в області інформації, освіти і 

культури, до яких повинні мати доступ усі приватні особи; 3) розвивати 

підготовку громадськості щодо вивчення, розуміння і використання нових 

комунікаційних та інформаційних служб [108]. 

В Україні з метою реалізації поставлених Радою Європи ще 1997 року 

завдань було прийнято чинний на сьогодні Закон України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Статтями 5-7 

цього Закону визначаються правові засади виникнення правовідносин між 

власниками системи та іншими суб’єктами інформаційних правовідносин.  

Зокрема у Законі передбачено, що власник системи забезпечує захист 

інформації в системі у порядку та на умовах, визначених у договорі, який 

укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не передбачено 

законом. Власник системи на вимогу володільця інформації надає відомості 

щодо захисту інформації в системі. Власник системи надає користувачеві 

відомості про правила і режим роботи системи та забезпечує йому доступ до 

інформації в системі відповідно до визначеного порядку доступу.  

Крім того, регламентовано, що власник системи, яка використовується 

для обробки інформації з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в 

порядку та на умовах, що визначаються договором, який укладається між 

власниками систем, якщо інше не встановлено законодавством [40]. 

Таким чином, правовідносин, що виникають між організаціями- 

власниками веб-сайтів, інших Інтернет-ресурсів, суб’єктами персональних 

даних, роботодавцями мають визначатися у договірному порядку. 
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На практиці відповідні договори укладаються у формі публічної 

оферти, до якої користувач системи приєднується шляхом надання згоди на 

дотримання встановлених у договорі умов.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що обіг персональних 

даних особи (потенційного працівника) на стадії кадрового відбору 

(підготовчій стадії) виконує такі завдання: 1) відбір потенційних кандидатів 

на зайняття вакантної посади на підприємстві, в установі, організації, у 

фізичної особи-суб’єкта господарювання; 2) попереднє ознайомлення 

роботодавця з інформацією про потенційного працівника, яка включає 

відомості про його освіту, рівень кваліфікації, досвід роботи тощо; 

3) формування кадрового резерву на зайняття вакантних посад у 

майбутньому. 

Обіг персональних даних особи (потенційного працівника) на цій стадії 

відбувається переважно у напряму від працівника до потенційного 

роботодавця або до третьої особи, а також від третьої особи до потенційних 

роботодавців.  

Наступною стадією розвитку трудових правовідносин є укладення 

трудового договору. Підійшовши до цієї стадії, роботодавець вже володіє 

значним масивом інформації, що становить персональні дані особи, причому 

така інформація стосується не тільки особи, яка визначена кандидатом на 

укладення трудового договору, тобто потенційним працівником, але й щодо 

інших претендентів, які не пройшли конкурсний добір або не були 

призначені на посаду з інших причин. 

Чинне законодавство України не дає відповіді на питання про порядок 

поводження роботодавцем з інформацією щодо особи, яка не пройшла 

кадровий добір та не була прийнята на роботу. Аналіз ст. 6 Закону України 

«Про захист персональних даних» дає підстави стверджувати, що оскільки 

обробка персональних даних здійснюється виключно за згодою суб’єкта 

даних та з конкретно визначеною метою, після того, як мета 
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працевлаштування на відповідну посаду себе вичерпала, персональні дані 

особи не можуть використовуватися без її згоди з іншою метою.  

Що стосується особи (потенційного працівника), яка пройшла 

конкурсний добір та щодо якої роботодавець прийняв рішення про укладення 

трудового договору, то у день прийняття на роботу така особа подає 

роботодавцю паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову 

книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – документ про освіту 

(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ст. 24 

КЗпП України). 

Таким чином, на момент укладення трудового договору роботодавець 

володіє значним обсягом інформації про працівника, яка складає зміст його 

персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, вік, освіта, 

кваліфікація, робота на попередніх посадах, заохочення та преміювання, 

причини звільнення з попередніх місць роботи, домашня адреса тощо. 

Додатково роботодавець отримує відомості про сімейний стан, кількість 

дітей. 

Крім інформації про трудову діяльність, заохочення, причини 

звільнення, до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком 

з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів такі 

записи: 

1) про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де 

на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і 

державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і 

дати звільнення із служби; 

2) про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та 

інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо); 

3) про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час 

роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні 

науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в 

аспірантурі і клінічній ординатурі; 
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4) про роботу як членів колгоспу – у тому разі, коли чинним 

законодавством передбачене зарахування цієї роботи в загальний трудовий 

стаж працівників; 

5) про час догляду за інвалідом 1 групи або дитиною-інвалідом віком 

до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду; 

6) про період одержання допомоги по безробіттю, який заноситься у 

трудову книжку органом Державної служби зайнятості населення [41]. 

Обіг персональних даних працівника на стадії укладення трудового 

договору, як і на попередній стадії, здійснюється в основному шляхом їх 

збирання (надходження від працівника), фіксації (у тому числі за допомогою 

комп’ютерних програм), зберігання. З цього моменту роботодавець фактично 

стає володільцем персональних даних працівника, відповідно, на нього 

поширюються вимоги Закону України «Про захисту персональних даних». 

Так, ч. 2 ст. 10 цього Закону визначає, що використання персональних даних 

володільцем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. 

Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів 

персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим 

суб’єктам відносин, пов’язаних з такими даними [40].  

Для цього роботодавець забезпечує: 

– визначення порядку доступу до персональних даних працівників 

володільця/розпорядника; 

– визначення порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою 

персональних даних суб’єкта та доступом до них; 

– розробку плану дій на випадок несанкціонованого доступу до 

персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

– регулярне навчання співробітників, які працюють з персональними 

даними [85]. 
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Як правило, ці завдання покладаються на кадровий відділ або іншу, 

визначену керівником, відповідальну особу, яка: 

–  інформує та консультує володільця або розпорядника 

персональних даних з питань додержання законодавства про захист 

персональних даних; 

–  взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини та визначеними ним посадовими особами його Секретаріату з питань 

запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних 

даних [85]. 

Отже, завданнями обігу персональних даних працівника на цій стадії 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, податковий облік 

тощо; 4) отримання інформації стосовно трудового стажу працівника, що 

впливає у деяких випадках на тривалість відпустки (основної чи право на 

додаткову), рівня оплати праці; 5) отримання інформації про працівника, яка 

дає право на податкові, соціальні пільги, створення особливих умов праці 

тощо. 

Наступна стадія – основна, на якій здійснюється безпосереднє 

виконання працівником трудової функції. Після укладення трудового 

договору персональні дані працівника продовжують накопичуватися у 

роботодавця, поповнюючись відомостями про премії, заохочення, 

дисциплінарні стягнення, переведення та переміщення, нараховану та 

виплачену заробітну плату, підвищення кваліфікації, відрядження тощо. 

При цьому рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 

року № 2-рп/2012 дану інформацію визнано конфіденційною, за винятком 

інформації про заробітну плату та інші виплати працівнику державного 

органу або органу місцевого самоврядування, оскільки, як зазначив 
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Конституційний Суд України, перебування особи на посаді, пов’язаній із 

здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, 

передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові 

обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних 

повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної 

інформації для формування громадської думки про довіру до влади та 

підтримку її авторитету у суспільстві [7]. 

Подібний висновок зроблений у ряді судових рішень. 

Так, ухвалою Вищого адміністративного суду України від 10 листопада 

2016 року у справі № 826/19431/15 встановлено, що інформація про 

заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з 

Державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу 

місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в 

доступі і підлягає наданню на запит [109]. 

У березні 2017 року Вищий адміністративний суд України визнав, що 

суддівське досьє (досьє кандидата на посаду судді) є відкритим для 

загального доступу на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів за винятком: 1) відомостей про місця проживання або перебування, 

дати народження фізичних осіб, їх адрес, номерів телефонів чи інших засобів 

зв’язку, адрес електронної пошти, реєстраційних номерів облікових карток 

платників податків, серій та номерів паспортів, військових квитків, 

місцезнаходження об’єктів власності (крім області, району, населеного 

пункту, де знаходиться об’єкт), реєстраційних номерів транспортних засобів; 

2) відомостей про результати проведення тестувань з метою перевірки 

особистих морально-психологічних якостей судді (кандидата на посаду 

судді), загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді), а також 

медичних відомостей; 3) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх 

дітей, крім відомостей щодо майна, майнових прав, активів, інших об’єктів 

декларування, що перебувають у їх власності відповідно до декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, яка подається суддею (кандидатом на посаду судді); 

4) інформації, що містить державну таємницю [110]. 

В іншій справі № 808/8905/14 Верховний Суд у постанові від 23 травня 

2018 року дійшов висновку, що на інформацію (персональні дані), обробка 

якої здійснюється на підставі Закону України «Про очищення влади», не 

поширюються деякі вимоги Закону України «Про захист персональних 

даних». Крім цього, якщо надана згода на обробку персональних даних у базі 

персональних даних працівників «Особова справа» та системі обліку 

державних службовців з метою ведення кадрового діловодства, підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань персоналу, здійснення кадрового менеджменту, 

оформлення проходження державної служби та трудових відносин і 

соціального захисту, то відповідно до наданої згоди наведена вище 

інформація також може надаватись третім особам, задіяним у забезпеченні 

роботи єдиної системи обліку державних службовців, а також в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством [111]. 

Таким чином, за загальним правилом, інформація, що становить 

персональні дані працівника, не може бути надана за запитами третім особам, 

крім випадків, чітко передбачених Законом, зокрема: 1) передачі 

персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-

розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом; 

2) виконання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування своїх повноважень, передбачених законом; 3) здійснення 

обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях; 

4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини 

другої статті 12 цього Закону [5]. 

На досліджуваному етапі обіг персональних даних працівника 

здійснюється в декількох напрямах: 1) від працівника до володільця 

(роботодавця) персональних даних, коли працівник повідомляє про себе 

додаткові відомості в процесі виконання трудової функції (проходження 
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додаткового навчання, підвищення кваліфікації, стану здоров’я, народження 

дітей тощо); 2) від володільця (роботодавця) персональних даних до 

працівника, коли працівник реалізує своє право як суб’єкта персональних 

даних на отримання інформації про себе (довідки та витяги із наказів, копії 

трудової книжки, відомості про заробітну плату тощо); 3) від володільця 

(роботодавця) персональних даних до третіх осіб за запитами останніх 

(обов’язкова наявність підстав надання таких даних – законних або 

визначених суб’єктом персональних даних); 4) від третіх осіб до володільця 

(роботодавця) персональних даних (наприклад, при необхідності отримання 

уточнюючої інформації про працівника) – здійснюється за правилами щодо 

обробки персональних даних, визначених Законом. 

При цьому на основному етапі завданнями обігу персональних даних 

працівника є: 1) захист інформаційної безпеки підприємства та персональних 

даних працівника; 2) реалізація працівником своїх прав як суб’єкта 

персональних даних; 3) накопичення інформації про працівника, яка може 

використовуватися ним з метою реалізації соціально-економічних, трудових, 

інших конституційних прав (нарахування та отримання пенсії, переведення 

на вищу посаду, отримання соціальних та податкових пільг тощо), в тому 

числі для реалізації таких прав у майбутньому. 

Всі зазначені дії щодо обігу персональних даних працівника 

здійснюються з дотриманням вимог щодо їх захисту, а також забезпечення 

інформаційної безпеки. Деякі науковці вважають, що метою системи захисту 

інформації на підприємстві, в установі, організації є: запобігання витоку, 

розкраданню, втраті, перекручуванню, підробці інформації; запобігання 

загрозам безпеці особистості, підприємства, суспільства, держави; 

запобігання несанкціонованим діям щодо знищення, модифікації, 

перекручування, копіювання, блокування інформації; запобігання іншим 

формам незаконного втручання в інформаційні ресурси й системи, 

забезпечення правового режиму документованої інформації як об’єкта 

власності; захист конституційних прав громадян на збереження особистої 
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таємниці й конфіденційності персональних даних, що існують в 

інформаційних системах; збереження конфіденційності документованої 

інформації відповідно до законодавства [112, с. 46]. 

На стадії розірвання трудового договору та припинення трудових 

правовідносин виникає необхідність у використанні персональних даних 

працівника з метою зазначення правової підстави звільнення, визначення 

загального стажу роботи та страхового стажу, права на призначення пенсії 

тощо. Обіг персональних даних на цій стадії може також включати передачу 

персональних даних до третіх осіб, зокрема до служби зайнятості, органів 

пенсійного фонду, органів загальнообов’язкового соціального страхування 

тощо.  

Важливо зазначити, що, хоча у день звільнення працівник має право на 

отримання трудової книжки, повернення інших документів, що є первинними 

джерелами його персональних даних, проте деякі відомості продовжують 

зберігатися у роботодавця, у тому числі у базах даних, з передачею їх до 

архівних відділів. 

У зв’язку з цим завершальною стадією обігу персональних даних 

працівника є період після звільнення, коли роботодавець продовжує 

залишатися володільцем персональних даних колишнього працівника. Тому 

на роботодавця покладається обов’язок дотримуватися вимог щодо захисту 

персональних даних та забезпечувати безпеку їх зберігання навіть після 

звільнення працівника. 

При наданні відповіді на запити щодо колишнього працівника зберігає 

дію правило, відповідно до якого поширення персональних даних без згоди 

суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 

випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [5]. 

Завданнями обігу персональних даних колишнього працівника на цій 

стадії можуть бути: 1) надання колишньому працівнику доступу до своїх 

персональних даних з метою забезпечення реалізації ним своїх соціально-
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економічних та інших прав; 2) зберігання відомостей про особу, які можуть 

бути використанні з метою захисту її прав та інтересів. 

Таким чином, завдання та роль обігу персональних даних працівника 

(потенційного або звільненого працівника) обумовлюються етапом розвитку 

трудових правовідносин, на якому такий обіг відбувається. На перших етапах 

обіг персональних даних в основному здійснюється з метою захисту інтересів 

роботодавця, забезпечення реалізації ним свого права на добір 

кваліфікованих та підходящих кадрів, конкурування на ринку праці, тоді як 

на подальших етапах обіг персональних даних, за умови забезпечення їх 

захисту та безпеки зберігання, здійснюється в інтересах працівника для 

можливості забезпечення ним своїх соціально-економічних та інших прав. 

При цьому на будь-якому етапі обігу персональних даних на роботодавця 

покладаються обов’язки володільця персональних даних, визначені Законом 

України «Про захист персональних даних», від реалізації яких залежить 

безпека зберігання та обігу персональних даних, а також дотримання прав 

працівника як суб’єкта персональних даних. 

 

2.2 Правове регулювання збору, зберігання та знищення 

персональних даних працівників 

Збір та зберігання персональних даних працівника є елементами їх 

обігу. Дотримання правових вимог щодо захисту та безпеки персональних 

даних під час реалізації зазначених дій з ними має важливе значення, 

оскільки впливає на дотримання прав суб’єкта персональних даних, а також 

їх цілісність та недоступність для несанкціонованого використання. Між тим, 

на практиці залишається неврегульованими ряд питань, пов’язаних із 

правилами збирання та зберігання персональних даних, зокрема 

допустимість джерел збирання (наприклад, чи допустиме збирання даних про 

працівника шляхом відеоспостереження на робочому місці), порядок 

зберігання на паперових носіях та в інформаційно-комунікаційних системах 

тощо. Знищення персональних даних є завершальною дією з персональними 
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даними та здійснюється у випадках, визначених ст. 15 Закону України «Про 

захист персональних даних». 

Так, збір персональних даних, як вже згадувалось раніше, починається 

ще на дотрудовій стадії, коли особа (потенційний працівник) тільки виявляє 

намір працевлаштуватися. За такої ситуації, як правило, у процесі збору 

персональних даних беруть участь треті особи: Державна служба зайнятості, 

суб’єкти господарювання, які надають послуги з працевлаштування, 

організації- власники веб-ресурсів, засоби масової інформації тощо. У зв’язку 

з цим потребою сьогодення є різнобічне урегулювання правовідносин, що 

виникають між суб’єктом, володільцем персональних даних та третіми 

особами. 

За загальним правилом, Закон України «Про захист персональних 

даних» визначає, що суб’єкт персональних даних повідомляється про 

володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, 

свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, 

яким передаються його персональні дані, у таких випадках: 

– у момент збору персональних даних, якщо персональні дані 

збираються у суб’єкта персональних даних; 

– в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору 

персональних даних [5]. 

Аналізуючи положення вказаної правової норми, можна дійти 

висновку, що для забезпечення захисту персональних даних особи важливо 

встановити власника її персональних даних у момент їх збору. 

Досліджуючи дане питання, науковці В.Г. Пилипчук та В.М. Брижко 

зауважують, що майже риторичним залишається питання, кому саме 

належить інформація про будь-яку людину. Персональні дані фізичної особи 

юридично не є її власністю з усіма відповідними економічними наслідками. 

Економічний зміст персональних даних виражається в тому, що із 

становленням і функціонуванням внутрішнього ринку, який передбачає рух 

інформаційних ресурсів, технологій, продукції і послуг, виникає необхідність 
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руху персональних даних за допомогою інформаційно-комп’ютерних 

технологій і мереж та потреба у забезпеченні захисту їх соціальної, 

споживчої та мінової вартості, тобто захисту соціально-економічних 

інтересів людини і, відповідно, захисту прав, свобод та безпеки [113, с. 66]. 

Тож повертаючись до питання про володільця персональних даних у 

момент їх збору, звернемось до положень Закону України «Про захист 

персональних даних». Відповідно до частин 2 та 3 ст. 4 цього Закону 

володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути 

підприємства, установи й організації усіх 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 [5]. 

Таким чином, законодавець розмежовує поняття «володілець» та 

«розпорядник». За деяких умов функції володільця та розпорядника 

персональних даних можуть збігатися в одному суб’єкті. Наприклад, якщо 

особа звертається до служби зайнятості з метою працевлаштування та дає 

згоду на обробку персональних даних з вказаною метою, то служба 

зайнятості стає власником та розпорядником цих баз даних лише у межах 

наданої згоди на обробку даних. Отже, в досліджуваному випадку суб’єкти, 

які надають посередницькі послуги з працевлаштування, у тому числі 

державні, набувають статусу не третьої особи, а володільця/розпорядника у 

момент звернення до них особи з метою працевлаштування. Ці суб’єкти, як 

правило, формують бази персональних даних, у яких ці дані продовжують 

зберігатися навіть після реалізації мети щодо працевлаштування особи, яка 

надала згоду на оброблення своїх персональних даних. Разом з тим, 

відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» 
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подальше використання персональних даних, що зберігаються у базах даних 

вищезазначених суб’єктів, можливе лише за згодою особи. 

Згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» 

володілець/розпорядник веде облік операцій, пов’язаних з обробкою 

персональних даних суб’єкта та доступом до них. З цією метою 

володільцем/розпорядником зберігається інформація про наступне: 

– дату, час та джерело збирання персональних даних суб’єкта; 

– зміну персональних даних; 

– перегляд персональних даних; 

– будь-яку передачу (копіювання) персональних даних суб’єкта; 

– дату та час видалення або знищення персональних даних; 

– працівника, який здійснив одну із указаних операцій; 

– мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або 

знищення персональних даних [85]. 

При цьому збір персональних даних потенційного працівника з метою 

кадрового добору роботодавцем може здійснюватися з різних джерел, у тому 

числі з баз даних володільців/розпорядників. Після надходження інформації 

про потенційного працівника, яка складає його персональні дані, до 

роботодавця, на останнього покладається відповідальність за їх обробку та 

використання. З цього моменту володільцем персональних даних ще 

потенційного працівника стає підприємство, установа, організація або 

фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, які організовують та 

проводять кадровий добір. 

Якщо особа, персональні дані якої передалися роботодавцю з метою 

проведення кадрового добору, за певних причин не була працевлаштована, то 

за її згодою персональні дані можуть зберегтися у потенційного роботодавця, 

наприклад, з метою формування кадрового резерву. У такому випадку 

виникає ситуація, коли володільцем персональних даних стає як потенційний 

роботодавець, так і суб’єкти, що надають посередницькі послуги. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних» суб’єкт персональних даних має право: 

– пред’явлення вмотивованої вимоги до володільця персональних 

даних стосовно запереченням проти обробки своїх персональних даних;  

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 

приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист 

від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та 

ділову репутацію фізичної особи тощо [5]. 

Виходячи із наведених прав суб’єкта персональних даних, зазначимо, 

що: по-перше, не допускається обробка та використання персональних даних, 

зібраних з метою працевлаштування особи, для інших цілей без надання 

однозначної згоди суб’єкта персональних даних, наприклад, для рекламних 

цілей; по-друге, не допускається без прямої та однозначної згоди суб’єкта 

персональних даних їх передача іншим особам, тобто поширення таких 

даних, крім цілей забезпечення інтересів національної безпеки, економічного 

добробуту та захисту прав людини. 

Досить неоднозначним є питання про порядок збору персональних 

даних особи, яка має намір працевлаштуватися, якщо така особа є 

неповнолітньою. 

Як випливає із положень статей 187 та 188 КЗпП України, на роботу 

можуть прийматися особи, які досягли шістнадцятирічного віку, а в окремих 

випадках та за згодою батьків – п’ятнадцятирічного віку. Аналогічні 

положення містяться у проекті Трудового кодексу України [114]. Відповідно 

до ст. 32 ЦК України особа у віці від 14 до 18 років має неповну цивільну 

дієздатність [66]. 

Характерно, що згідно з положеннями ст. 187 КЗпП України 

неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових 

правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони 

праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються 
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пільгами, встановленими законодавством України [3]. Крім того, згідно з 

положеннями ст. 35 ЦК України фізичній особі, яка досягла шістнадцяти 

років і працює за трудовим договором, може бути надана повна цивільна 

дієздатність за рішенням органу опіки та піклування за заявою 

заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність 

може бути надана за рішенням суду [66]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що працівник, який не досяг 

вісімнадцяти років, самостійно вирішує питання щодо надання згоди на збір 

та обробку персональних даних щодо себе. Разом з тим, питання стосовно 

порядку збирання персональних даних неповнолітньої особи, яка тільки має 

намір працевлаштуватися, ані чинним КЗпП України, ані Законом України 

«Про захист персональних даних» не врегульоване. Не вирішено дане 

питання й у проекті Трудового кодексу України. У зв’язку з цим та з метою 

уточнення даного питання слід звернутися до аналізу обсягу та змісту 

правомочностей фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю. 

Так, відповідно до ст. 32 ЦК України фізична особа у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право: 

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або 

іншими доходами; 

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, що охороняються законом; 

3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 

заборонено законом або установчими документами юридичної особи; 

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та 

розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на 

рахунку). 

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків 

(усиновлювачів) або піклувальників [66]. 
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Отже, виходячи із концепції неповної цивільної дієздатності, можна 

стверджувати, що згоду на збирання та обробку персональних даних особи у 

віці від 16 до 18 років, яка має намір влаштуватися на роботу, має надавати 

один з батьків дитини, усиновлювач або піклувальник. 

З цього приводу деякі науковці зазначають, що у практиці ЄС 

концепція «згоди» отримала новий розвиток відповідно до Загального 

регламенту про захист даних, який регулює порядок надання згоди, якщо 

суб’єктом персональних даних є неповнолітня фізична особа, зокрема, 

встановлює. Його суть полягає у наступному: 1) неповнолітні, які досягли 16 

років (законодавством країни цей вік може бути зменшений, але не молодше 

13 років), самостійно надають згоду на обробку персональних даних; 2) згоду 

на обробку персональних даних фізичної особи, яка не досягла вказаного 

віку, надають батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники; 3) володілець 

персональних даних повинен вжити розумних заходів для того, щоб 

перевірити, що згода надається законними представниками малолітніх та 

неповнолітніх дітей [115, с. 17]. 

Слід також акцентувати  увагу на тому, що у деяких державах 

прийнято спеціальні законодавчі акти, що регулюють захист персональних 

даних неповнолітніх. Так, В.І. Теремецький та Д.В. Цвірюк у якості прикладу 

наводять Федеральний закон США «Про захист онлайнових персональних 

даних дітей» [116]. Цим Законом встановлено заборону збирати персональні 

дані про дітей віком до 13 років без згоди на це їх батьків, а отже, він 

регулює відносини щодо збирання та використання інформації про 

малолітніх, а також визначає обов’язкові правила для Інтернет-ресурсів, які 

збирають персональну інформацію про дітей. Ці ресурси мають подавати 

відомості стосовно того, для чого вони збирають інформацію і яким чином 

захищатимуть її [117, с. 76]. 

Таким чином, у Законі України «Про захист персональних даних» 

доцільно зазначити, що у разі необхідності збору та обробки персональних 

даних щодо неповнолітньої особи, за умови, що у встановленому 
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законодавством порядку їй не надано повну цивільну дієздатність, згоду 

надає один з батьків або (усиновлювач) піклувальник. Відповідними 

положеннями варто також доповнити проект Трудового кодексу України. 

Після укладення трудового договору, працевлаштування суб’єкта 

персональних даних та набуття ним статусу працівника володільцем його 

персональних даних саме як працівника стає роботодавець. Відповідно, до 

останнього переходять всі права та обов’язки володільця персональних 

даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних».  

Для забезпечення захисту персональних даних працівника під час їх 

збирання та зберігання Типовим порядком обробки персональних даних 

передбачено, що володілець/розпорядник веде облік працівників, які мають 

доступ до персональних даних суб’єктів. Він визначає рівень доступу 

зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. Кожен із цих 

працівників користується доступом лише до тих персональних даних (їх 

частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх 

професійних, службових або трудових обов’язків. Усі інші працівники 

володільця/розпорядника мають право на повну інформацію лише стосовно 

власних персональних даних. Встановлено також, що працівники, які мають 

доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про 

нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм 

відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових 

обов’язків [85]. 

Досліджуючи питання про обсяг персональних даних працівника, які 

збираються під час укладення трудового договору, варто зазначити, що у 

порівнянні з чинним КЗпП України (ст. 24) проектом Трудового кодексу 

України передбачено значно ширший обсяг інформації, яка подається 

працівником при прийнятті на роботу. 

Зокрема ст. 51 проекту Трудового кодексу України регламентовано, що 

під час прийняття на роботу особа має подати такі документи: 
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1) заяву про прийняття на роботу (із зазначенням, чи є ця робота 

основним місцем, чи сумісництвом); 

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

3) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

4) довідку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики про присвоєння 

ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника 

податку), крім осіб, які відповідно до закону його не мають; 

5) документ про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо 

робота, на яку претендує працівник, потребує спеціальних знань; 

6) трудову книжку. 

За власною ініціативою особа може подати під час прийняття на роботу 

характеристики, рекомендації, інші документи, що свідчать про виконання 

попередньої роботи, складений нею інформаційний листок (резюме) про 

здобуття спеціальних знань, досвід роботи тощо [114]. 

При цьому до позитивних нововведень можна віднести те, що разом із 

розширенням обсягу персональних даних, які подаються працівником, 

встановлені також й деякі додаткові гарантії. Так, ч. 5 вказаної вище статті 

проекту Трудового кодексу України передбачено, що за наявності письмової 

згоди особи, яка приймається на роботу, та в межах, визначених цією згодою, 

роботодавець може збирати інформацію про попередню роботу особи. При 

цьому вона має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї. 

Відмова особи від надання письмової згоди на збирання інформації щодо неї 

не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу [114]. 

Законом України «Про захист персональних даних» регламентовано, 

що згода суб’єкта на обробку його персональних даних має надаватися у 

такій формі, яка чітко дає змогу встановити її добровільність. З даного 

приводу виникає питання про те, чи можна вважати такою згодою той факт, 

що працівник добровільно подає відповідні документи та пише заяву про 

прийняття на роботу. Іншими словами, неврегульованим залишається 
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питання про «мовчазну згоду» на обробку персональних даних, яка виражена 

не у письмовій чи електронній формі, а у формі виконання певних дій, що 

свідчать про добровільність надання персональних даних і, відповідно, на їх 

обробку з конкретно визначеною метою, наприклад, за умови, що подання 

певної інформації про себе, зокрема при укладені трудового договору, є 

обов’язковим.  

Після укладення трудового договору збір персональних даних 

продовжується у зв’язку з виконанням працівником трудової функції та 

накопиченням нової інформації. Такий збір здійснюється переважно з 

власних джерел роботодавця, зокрема шляхом утворення і накопичення 

інформації про заробітну плату працівника, його трудовий та страховий стаж 

тощо. У цьому аспекті одним із спірних є питання щодо можливості зібрання 

інформації про поведінку працівника на робочому місці за допомогою 

відеоспостереження. 

Необхідність установлення системи відеоспостереження на робочому 

місці зумовлена різними факторами, серед яких науковці виокремлюють 

крадіжки як майна власника, так і майна працівників на робочому місці. В 

даному випадку, на думку М.М. Бубрик, відеоспостереження в офісі, 

службовому кабінеті допомагає виявити та притягти до відповідальності 

винних і це буде відповідно до норм чинного законодавства. За допомогою 

запису, який збережений на відео-реєстраторі, можна побачити, яким чином 

правопорушник здійснив крадіжку, інше правопорушення, в який час та день. 

У той же час, постійне відео-, аудіоспостереження може призвести до 

оприлюднення конфіденційної інформації про людину, що охороняється 

законом. У якості прикладу науковець наводить ситуацію, коли працівник на 

робочому місці у робочий час може зателефонувати лікарю стосовно 

можливості проконсультувати, оглянути його з приводу тієї чи іншої хвороби 

[118, с. 41]. 

Необхідно погодитись з неоднозначністю питання про те, чи може 

роботодавець за власною ініціативою встановлювати систему 
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відеоспостереження та збирати за її допомогою інформацію про працівників 

під час виконання ними трудової функції. 

Як зазначає з цього приводу І.В. Шевчук, відеозйомка на робочому 

місті – це щонайменше збирання, зберігання та використання інформації про 

особисте життя фізичної особи, тобто персональних даних такої особи, що 

може являти собою недозволене втручання в особисте життя певної особи. 

Щоб таке втручання було законним, воно повинно відбуватися за згодою 

відповідної фізичної особи, тобто конкретного працівника [119]. 

Таким чином, для того, щоб збір інформації про працівника на 

робочому місці за допомогою системи відеоспостереження був правомірним, 

роботодавець має, по-перше, проінформувати кожного працівника про 

встановлену систему відео спостереження, по-друге, отримати згоду на це 

кожного працівника у конкретній та чіткій формі.  

Досліджуючи проблему правового регулювання збору персональних 

даних працівника за допомогою системи відеоспостереження на робочому 

місці, необхідно зазначити, що у практиці ЄСПЛ склалася тенденція до 

визнання необхідності дотримання справедливого балансу між правом 

працівника на повагу до його приватного життя та інтересами роботодавця. 

Так, у рішенні від 05 жовтня 2010 року у справі «Kьопке проти 

Німеччини» (заява № 420/07) ЄСПЛ констатував відсутність порушення 

Німеччиною ст. 8 Конвенції, попри приховане відеоспостереження за 

працівницею супермаркету. У цьому випадку ЄСПЛ вирішив, що національні 

органи влади дотримали справедливий баланс між правом працівниці на 

повагу до її приватного життя, інтересами її роботодавця на захист його 

майна та суспільним інтересом у належному здійсненні правосуддя. Однак у 

цьому ж рішенні ЄСПЛ зазначив, що у майбутньому конкуруючі інтереси 

сторін цілком можуть бути оцінені по-іншому, беручи до уваги те, якою 

мірою втручання у приватне життя стане можливим завдяки новим, більш 

складним технологіям [119]. 
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Отже, у діяльності ЄСПЛ виробилась практика, відповідно до якої 

дозволяється збір інформації про працівника на його робочому місці за 

допомогою системи відеоспостереження за умови дотримання розумного 

балансу між правами працівника на невтручання в особисте життя та 

інтересами роботодавця, у тому числі майновими. Національна судова 

практика поки що не виробила прецедентного підходу у цій сфері, однак із 

змісту положень Закону України «Про захист персональних даних» 

вбачається, що для легітимності дій щодо установлення системи 

відеоспостереження на робочому місці потрібно отримати згоду працівників.  

Посилаючись на статтю 10 Директиви 95/46/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради Європи від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних 

осіб при обробці персональних даних та вільного переміщення таких даних 

[120], деякі науковці зазначають, що під час встановлення системи 

відеоспостереження на робочому місці важливо дотримуватися наступних 

умов.  

Контролер чи його представник повинні надати суб’єкту, у якого 

збираються дані щодо нього самого, наступну інформацію, крім тих 

випадків, коли в нього вже є така інформація: а) представити особу 

контролера і його представника, якщо такий є; б) довести цілі обробки, для 

якої призначені дані; в) озвучити будь-яку додаткову інформацію, наприклад, 

щодо одержувачів чи категорій одержувачів даних, обов’язковості чи 

добровільності відповіді на питання, а також можливих наслідків за 

ненадання відповіді, існування права доступу і права на виправлення даних, 

які його стосуються у тій мірі, у якій така додаткова інформація необхідна, з 

огляду на особливі обставини, за яких дані збираються, для гарантії 

справедливої обробки стосовно суб’єкта даних обробки [121]. 

На практиці може виникнути питання про правомірність проведення 

відеоспостереження за працівником у разі його відмови у наданні відповідної 

згоди. З цього приводу чинне законодавство України вказує на 
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неправомірність таких дій роботодавця, однак правовий механізм 

застосування відповідальності до останнього наразі не визначений. 

Збирання персональних даних працівника припиняється разом з 

припиненням трудових правовідносин, тобто з моменту розірвання трудового 

договору з конкретним працівником, на відміну від інших дій, що складають 

зміст обробки персональних даних, зокрема зберігання та використання. 

Зазначені дії, насамперед, зберігання персональних даних, можуть 

здійснюватися й після припинення трудових правовідносин між працівником 

та роботодавцем. 

Порядок та умови зберігання персональних даних працівника 

регулюються Законами України «Про захист персональних даних» [5], «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [40], «Про 

електронні документи та електронний документообіг» [122], «Про 

телекомунікації» [123], а також наказом Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях» [124] тощо. 

Так, відповідно до п. 6 розділу І Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях керівник 

установи відповідає за збереженість службових документів та інформації, яку 

вони містять, функціонування системи захисту документаційного фонду від 

незаконного доступу, втрату і несанкціоноване знищення документів, 

порушення правил користування документами [124].  

У разі, якщо персональні дані працівника зберігаються в електронній 

формі, то відповідно до ст. 13 Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» мають бути забезпечені такі умови зберігання, 

які дають змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. 

При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання таких 

вимог:  
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1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути 

доступною для її подальшого використання;  

2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного 

документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або 

одержаний;  

3) інформація повинна зберігатися у такому стані, який дає змогу 

встановити походження та призначення електронного документа, а також 

дату і час його відправлення чи одержання [122]. 

В електронній формі персональні дані працівника зберігаються на 

різних носіях у базах даних та телекомунікаційних системах, у зв’язку з чим 

у процесі зберігання таких даних можуть брати участь оператори, 

провайдери телекомунікаційних мереж. 

Так, Законом України «Про телекомунікації» передбачено, що 

оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати відповідно до 

законодавства технічних та організаційних заходів із захисту 

телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим 

доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що 

передається цими мережами. 

Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе відповідальність 

за порушення вимог законодавства України щодо збереження таємниці 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються 

засобами зв’язку або через комп’ютер, а також інформації з обмеженим 

доступом щодо організації та функціонування телекомунікаційних мереж в 

інтересах національної безпеки, оборони та охорони правопорядку [123]. 

Таким чином, 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, 
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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. 

Наступним є питання правового регулювання знищення (видалення) 

персональних даних працівника. 

У Законі України «Про захист персональних даних» не міститься 

визначення поняття «знищення персональних даних». Натомість Законом 

України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» регламентовано, що знищення інформації в системі – дії, 

внаслідок яких інформація в системі зникає [40]. 

Іншими словами, знищення персональних даних працівника – це дія, 

що полягає у виключенні інформації про працівника із баз даних 

роботодавця та/або третіх осіб, у тому числі шляхом видалення або інших 

дій, внаслідок яких інформація, що складає персональні дані працівника, 

припиняє існувати. 

Закон України «Про захист персональних даних» визначає, що суб’єкт 

персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни 

або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно 

чи є недостовірними [5]. 

Виходячи із змісту даної правової норми, можна констатувати, що 

працівник (у тому числі звільнена особа) має право вимагати знищення своїх 

персональних даних лише у разі, якщо такі дані обробляються незаконно або 

є недостовірними, але в усіх інших випадках звернення з вимогою про 

знищення своїх персональних даних законодавством не передбачено. 

У діяльності ЄСПЛ склалася практика, коли найвищі судові інстанції 

ЄС стають на бік захисту персональних даних конкретних осіб. У якості 

прикладу науковці наводять рішення ЄСПЛ, за яким користувач, 

незадоволений інформацією, отриманою в результаті Інтернет-пошуку про 
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себе, може звернутися безпосередньо до пошукової системи. Якщо компанія 

вважатиме зайвим видалення даних, громадянин ЄС має право оскаржити 

рішення компанії-пошукової системи в прокуратурі або в суді [125, с. 69]. 

Таким чином, норми національного законодавства не закріплюють 

належного механізму реалізації права особи на звернення до володільця чи 

персональних даних з вимогою щодо їх знищення, оскільки передбачає лише 

дві умови, за яких суб’єкт персональних даних може звернутися з 

відповідною вимогою. Вважаємо, що такий підхід не цілком узгоджується з 

європейськими нормами та потребує удосконалення, зокрема, шляхом 

розширення переліку умов, за наявності яких суб’єкт персональних даних 

може звернутися до володільця з вимогою про їх знищення. До таких умов 

доцільно додатково віднести, наприклад, вичерпання мети, з якою була 

надана згода суб’єкта персональних даних на їх збирання та обробку тощо. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист персональних даних» 

персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому 

відповідно до вимог закону, зокрема у разі: 

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта 

персональних даних на обробку цих даних або законом; 

2) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та 

володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 

3) видання відповідного припису Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини або визначеними ним посадовими особами 

секретаріату Уповноваженого; 

4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або 

знищення персональних даних [5]. 

На підставі аналізу наведеної правової норми можна зробити висновок, 

що припинення трудових правовідносин між конкретним працівником та 

роботодавцем є підставою для знищення його персональних даних. Проте 

слід зазначити, що, оскільки для деяких документів, у тому числі тих, що 

містять відомості про працівника (звільненого працівника), на підприємстві, 
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в установі, організації (особові справи, накази по особовому складу, первинні 

фінансові документи тощо) передбачений конкретний термін зберігання, то, 

відповідно, такі персональні дані не можуть бути знищені відразу після 

розірвання трудового договору. 

Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях передбачено, що термін зберігання документів 

визначається залежно від їх цінності. 

Для встановлення відповідної цінності на підставі чинного 

законодавства у сфері архівної справи та діловодства, типових та галузевих 

переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, типових та 

галузевих переліків видів документів, що підлягають внесенню до 

Національного архівного фонду, типових і примірних номенклатур справ, 

інших нормативно-правових актів з питань експертизи цінності, методичних 

рекомендацій Укрдержархіву проводиться експертиза цінності документів 

[124]. Як правило, документи середньої цінності зберігаються від 10 до 15 

років. Документи, які підлягають більш тривалому зберіганню та становлять 

значну цінність, передаються до установ Національного архівного фонду 

відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» [126]. 

На підставі поданих переліків (списків) справ, що підлягають 

знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, та проведеної 

експертизи цінності документів архівом установи складається акт про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду. Відповідні підприємства, установи, організації (їх архівні 

відділи) зобов’язані описувати документи постійного та тривалого (понад 10 

років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через рік після 

завершення справ у діловодстві [124].  

Таким чином, проведений у даному підрозділі науково-правовий аналіз 

дозволяє дійти висновку, що питання правового регулювання процедур 
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збирання, зберігання та знищення персональних даних працівника на різних 

етапах розвитку трудових правовідносин (включаючи дотрудовий та 

післятрудовий періоди) залишається проблемним. Зокрема це пов’язано, 

передусім, з тим, що відповідальність за безпеку та збереження цілісності 

персональних даних розподіляється між декількома суб’єктами, а механізм 

застосування та розподілу такої відповідальності чітко не визначений. Крім 

того, на дотрудовому та післятрудовому етапах труднощі виникають при 

встановленні володільця персональних даних (роботодавець, треті особи: 

фонди соціального страхування, банки, оператори телекомунікаційних 

систем тощо). Певні недоліки має також законодавча процедура знищення 

персональних даних працівника на його вимогу після припинення трудових 

правовідносин, яка також не врегульована на достатньому рівні. Сукупність 

наведених обставин зумовлюють необхідність розроблення комплексу 

пропозицій щодо удосконалення положень національного законодавства у 

даній сфері. 

 

2.3 Шляхи удосконалення вітчизняного законодавства у сфері обігу 

персональних даних працівників 

 

Розроблення пропозицій щодо удосконалення національного 

законодавства у сфері обігу персональних даних працівника потребує 

комплексного підходу, оскільки дана проблематика перебуває на межі 

декількох галузей права: трудового, цивільного, адміністративного та ін. У 

зв’язку з цим доцільно звернутися до виявлення недоліків не тільки КЗпП 

України та проекту Трудового кодексу України, але й спеціального 

законодавчого акта у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних із 

захистом персональних даних, – Закону України «Про захист персональних 

даних» та інших нормативно-правових актів з тим, щоб визначити шляхи їх 

удосконалення. 
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Потреба в удосконаленні положень національного законодавства у 

сфері обігу та захисту персональних даних працівника обумовлена тим, що 

порушення права особи на збереження конфіденційності інформації про себе, 

дотримання мети, з якою була надана згода на обробку персональних даних, 

та інші порушення не тільки мають місце та є досить поширеними у 

сучасному інформаційному суспільстві, але й у більшості випадків 

ігноруються як правоохоронними органами, так і самими суб’єктами 

персональних даних, які не використовують активних засобів щодо захисту 

своїх прав у відповідній сфері. 

У цьому аспекті також необхідно погодитись з тим, що особливості 

розвитку правовідносин із збереження особистих прав у процесі 

застосування персональної інформації на внутрішньодержавному рівні – 

вагома проблема як минулого, так і сучасного інформаційного періоду. Як 

вважає вчений, вдосконалення процесу використання персональної 

інформації має стати предметом дослідження та регулювання органів 

державної влади, а також представників кримінального, цивільного та 

адміністративного права [27, с. 246]. 

Досліджуючи проблему удосконалення вітчизняного законодавства у 

сфері обігу та захисту персональних даних працівників, передусім, варто 

зауважити, що у науковій літературі неодноразово висловлювались 

пропозиції з приводу напрямів та шляхів удосконалення законодавства у 

сфері регулювання захисту персональних даних.  

Так, на думку І.М. Сопілко, одним з проблемних моментів в обробці 

персональних даних є їх використання роботодавцем у зв’язку з відсутністю 

чіткого розуміння складових та видів інформації про особу, які відносяться 

законодавством до персональних даних [127, с. 941]. 

Необхідно погодитись з висловленою точкою зору, оскільки, як 

показує аналіз чинного законодавства України, зокрема КЗпП України, а 

також Закону України «Про захист персональних даних», поняття 

«персональні дані працівника» не визначено, обсяг інформації, яка складає 
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зміст персональних даних працівника, чітко не регламентований. Наведений 

недолік правового регулювання персональних даних працівника тісно 

пов’язаний з тим, що законодавець так само чітко не визначає базове поняття 

– «персональні дані». 

На дану проблему звертають увагу й деякі вчені. Зокрема Д.В. Цвірюк  

до основних недоліків законодавства України у сфері захисту персональних 

даних відносить: неналежне визначення поняття «персональні дані» в 

чинному законодавстві; існування розбіжностей у нормативно-правовому 

закріпленні поняття «персональні дані»; відсутність у законодавстві переліку 

відомостей, що становлять персональні дані; невключення до переліку 

персональних даних такої інформації, як відомості про фінансовий стан 

особи та її банківські рахунки, про права власності особи на рухоме та 

нерухоме майно; відсутність належного наукового опрацювання сфери 

захисту персональних даних в Україні [128, с. 62]. 

Таким чином, першочерговим завдання у сфері удосконалення 

законодавства щодо захисту персональних працівника є чітке визначення 

поняття «персональні дані» та похідного від нього – «персональні дані 

працівника», а також розмежування інформації, яка складає конференційні 

відомості про особу, та інші персональні дані, що, у свою чергу, дозволить 

встановити більш гнучкий (оптимальний) режим захисту персональних даних 

працівника залежно від того, до якої інформації віднесено ті чи інші 

відомості про нього. 

Досить виважений підхід до вирішення даної проблеми знайдено у 

деяких зарубіжних країнах. Наприклад, законодавство про захист 

персональних даних Швейцарії виокремлює такі поняття, як «персональний 

профіль» та «чутливі персональні дані». 

Персональний профіль включає усю сукупність даних, що дозволяють 

оцінити основні характеристики особистості фізичної особи. У свою чергу, 

чутливі персональні дані – це дані, що стосуються: 
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1) релігійних, філософських, політичних або профспілкових поглядів 

чи діяльності; 

2) стану здоров’я, сексуального життя або расової приналежності; 

3) досьє соціального забезпечення; 

4) кримінального чи адміністративного провадження та покарання 

[129]. 

Характерно, що розмежування персональних даних на «чутливі» та 

«нечутливі» з метою встановлення режиму особливого захисту персональних 

даних саме першої групи здійснюється у законодавстві більшості 

європейських держав [12, с. 100]. 

У національному законодавстві подібний підхід відсутній. Зокрема у 

статтях 24-25 КЗпП України [3] визначаються лише такі документи: 1) які 

обов’язково подаються для укладення трудового договору (паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу, трудова книжка); 2) які подаються у 

визначених законодавством випадках (документи про стан здоров’я та про 

освіту); 3) які забороняється вимагати при прийнятті на роботу (відомості 

про партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця 

проживання чи перебування та ін. документи). При цьому перелік 

відомостей, які забороняється вимагати під час укладення трудового 

договору, відкритий та сформульований у досить невизначеній формі, а саме: 

«документи, подання яких не передбачено законодавством» [130, с. 5; 131, 

с. 127]. 

Розробники проекту Трудового кодексу України [114] більш ґрунтовно 

підійшли до вирішення питання про обсяг та зміст персональних даних 

працівника за рівнем їх «чутливості», визначивши ті, які подаються в 

обов’язковому порядку особою для укладення трудового договору (у тому 

числі додатково для деяких категорій працівників, службовців), і ті, що 

подаються особою самостійно за власною ініціативою додатково, а також за 

письмовою згодою особи збираються роботодавцем (ст. 51 проекту 
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Трудового кодексу України). Але правовий режим обігу персональних даних 

кожної з наведених груп не уточняється. 

У Законі України «Про захист персональних даних» застосовано 

єдиний підхід щодо визначення умов обробки персональних даних. Зокрема 

у ч. 3 ст. 6 Закону зазначається, що склад та зміст персональних даних мають 

бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети 

їх обробки. 

Деякі науковці у такому формулюванні вбачають певну нечіткість та 

невизначеність. Так, О.В. Кохановська відзначає, що вимога Закону України 

«Про захист персональних даних» щодо того, що «склад та зміст 

персональних даних мають бути відповідними та ненадмірними стосовно 

визначеної мети їх обробки» видається недостатньо повною, але такий підхід 

притаманний європейському рівню використання таких понять, як 

«розумний», «достатній», «добросовісний» тощо, і які використовуються в 

законодавстві України все ширше завдяки їх закріпленню в Цивільному 

кодексі України. Отже, з точки зору «нормального ведення справ», терміни 

«відповідними» та «ненадмірними» мають бути загальнозрозумілими [132, 

с. 32]. 

Погоджуючись в цілому із зауваженням науковця, слід одночасно 

вказати, що у національній правовій доктрині не сформувалось єдиного 

підходу до розуміння вищевказаних термінів. Як свідчить аналіз судової 

практики у цій сфері [133; 134; 135], спори виникають, як правило, з приводу 

меж та обсягу обробки персональних даних осіб, які займають посади 

службовців в органах державної влади або місцевого самоврядування, суддів 

та деяких інших категорій службовців. Причому найбільша кількість судових 

спорів має місце у правовідносинах, пов’язаних з реалізацією такої дії 

роботодавцем, як надання інформації за запитом третіх осіб. 

З посиланням на практику ЄСПЛ національні суди зазначають, що при 

визначенні адекватності та ненадмірності стосовно визначеної мети обробки 

персональних даних необхідно встановити наступне: по-перше, чи справді 
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отримання інформації є необхідним для реалізації її запитувачем його 

функції стосовно сприяння публічній дискусії з суспільно важливих питань, 

чи справді ненадання інформації створить суттєву перешкоду свободі 

вираження поглядів; по-друге, чи відповідає інформація, дані або документи, 

щодо яких вимагається доступ, вимогам трискладового тесту, тобто чи 

збирається вона в цілях задоволення саме суспільного інтересу; по-третє, 

який статус має запитувач персональних даних, інших відомостей про особу 

(чи є він суб’єктом правоохоронної системи, громадським, політичним 

діячем, у чиїх інтересах він діє як запитувач інформації тощо) [135]. 

Отже, національна судова практика загалом ґрунтується на 

доктринальному підході ЄСПЛ щодо розуміння термінів «відповідність» та 

«ненадмірність» обробки персональних даних. Разом з тим, для того, щоб 

означена практика була втілена у інших сферах трудових правовідносин (у 

яких працівник не виступає державних службовцем або іншою посадовою 

особою органу державної влади або місцевого самоврядування), у 

законодавстві України необхідно визначити ті персональні дані, які є 

«чутливими» та, відповідно, до обробки яких має бути застосовано режим 

конфіденційності. 

Крім того, на думку деяких науковців, до першочергових напрямів 

удосконалення законодавства у сфері регулювання обігу та обробки 

персональних даних, що відповідатиме реаліям розвитку і впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у суспільне життя, необхідно 

віднести такі: 1) удосконалення понятійного апарату Закону України «Про 

захист персональних даних» з обов’язковим розподілом процесів обігу та 

обробки персональних даних; 2) запровадження класифікацій персональних 

даних і баз таких даних; 3) визначення правових режимів обігу й обробки 

окремих видів персональних даних у різних базах персональних даних; 

4) розробку і прийняття Закону України «Про обіг та обробку персональних 

даних» замість чинного Закону України «Про захист персональних даних» 

[136, с. 192]. 
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Проте, на нашу думку, погодитись з наведеною пропозицією можна 

лише частково. Так, недоцільним видається перейменування Закону України 

«Про захист персональних даних» на «Про обіг та обробку персональних 

даних», оскільки категорія «захист» в більшій мірі відображає мету 

правового регулювання даної сфери правовідносин. 

В.О. Волосецький вважає, що в Україні напрямами удосконалення 

правового регулювання відносин, пов’язаних із захистом персональних 

даних, з урахуванням передового досвіду та права ЄС мають стати:  

1) запровадження дієвого механізму захисту права людини на власні 

персональні дані, що полягає, серед іншого, у чіткому визначенні об’єктів 

законодавчого захисту та чітких правових норм, які дозволяють комплексно і 

системно захищати права суб’єктів персональних даних;  

2) запровадження законодавчого механізму встановлення балансу між 

правом на свободу інформації та правом на захист персональних даних;  

3) удосконалення загальних та особливих вимог до обробки 

персональних даних;  

4) уточнення переліку прав суб’єктів персональних даних з 

урахуванням європейського підходу до визначення абсолютного права на 

виправлення та видалення власних персональних даних – «права бути 

забутим»;  

5) уточнення процедур обробки персональних даних (збирання, 

накопичення, зберігання, зміна, доповнення, поновлення, повідомлення, 

поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, видалення, знищення 

персональних даних) з урахуванням вимог права ЄС тощо [137, с. 8]. 

Таким чином, на підставі проведеного вище аналізу можна 

запропонувати внесення наступних змін та доповнень до Закону України 

«Про захист персональних даних»: 

1) ст. 2 доповнити положенням про те, що «чутливі» персональні дані – 

відомості  про фізичну особу конфіденційного характеру, до яких 

відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, адреса її проживання, адреса 
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реєстрації, інші паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи-  

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

національність, релігійні та політичні переконання; 

2) ч. 2 ст. 5 доповнити положенням про те, що 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)  ч. 1 ст. 6 доповнити положенням про те, що 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. 

Наступним недоліком законодавства у сфері регулювання захисту 

персональних даних працівника є нечіткість визначення вимог до їх обробки. 

Зокрема, як зазначається у Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і 

громадянина в Україні у 2016 році, доволі поширеним є явище 

безпідставного, а в деяких випадках – надмірного надання інформації на 

запити, що призводить до порушення прав суб’єктів персональних даних. 

Найчастіше це стосується надання інформації про особу на запити 

правоохоронних органів, адвокатів, які не відповідають вимогам статті 16 

Закону України «Про захист персональних даних», зокрема не містять 

посилань на правові підстави отримання необхідної інформації, не вказують 

на мету її отримання. Також зазначається, що поширеним є явище, коли 

роботодавці, ігноруючи положення статті 16 Закону про те, що доступ до 

персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа 
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відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання 

вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити, продовжують 

отримувати у працівників згоду на обробку їх персональних даних з метою 

ведення кадрового діловодства, забезпечення реалізації трудових відносин 

[138, с. 69-70]. 

Таким чином, відсутність правового та організаційного механізмів у 

сфері захисту персональних даних працівника призводить до чисельних 

порушень прав останнього, про що свідчить Звіт Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, складений за результатами проведених 

протягом звітного року перевірок. 

Т.І. Обуховська сформулювала декілька основних правопорушень 

володільців та розпорядників баз персональних даних, а саме: учинення дій 

без згоди суб’єкта персональних даних; нечітке формулювання мети обробки 

персональних даних та формування складу чи змісту персональних даних у 

базі персональних даних; недотримання вимог щодо забезпечення законності 

обробки персональних даних, точності та достовірності персональних даних 

у базах персональних даних; не надання або несвоєчасне надання суб’єкту 

персональних даних доступу до його персональних даних, не створення умов 

для захисту персональних даних; порушення вимог при державній реєстрації 

баз персональних даних, при обробці, поширенні (розповсюдженні, 

реалізації, передачі) відомостей про фізичну особу [11, с. 15]. 

Найбільш поширеними причинами виникнення порушень у сфері обігу 

та захисту персональних даних працівників в Україні є:  

1) надмірне навантаження на Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини та його регіональних представників, що унеможливлює 

охоплення плановими та позаплановими перевірками основного загалу 

роботодавців та інших учасників правовідносин, які виникають у сфері обігу 

персональних даних працівника. Крім того, ситуація ускладнюється ще й 

тим, що у деяких регіонах держави відсутнє представництво 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [139], що не 
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дозволяє проводити перевірки у таких регіонах, а також своєчасно реагувати 

на заяви та звернення громадян-суб’єктів персональних даних;  

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 щодо захисту власних 

прав;  

3) недостатня активність Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини стосовно проведення планових перевірок на підприємствах, в 

установах, організаціях усіх форм власності як володільців персональних 

даних працівників (наприклад, на ІІІ квартал 2018 року заплановано лише 8 

перевірок органів державної влади, підприємств, організацій та установ 

державної й приватної форм власності на предмет дотримання ними вимог 

законодавства про захист персональних даних [140]);  

4) безвідповідальність роботодавців як володільців персональних даних 

щодо дотримання вимог законодавства у сфері обігу та захисту персональних 

даних працівника, зокрема у відносинах з третіми особами, яким 

передаються відповідні дані;  

5) несформованість достатньої судової практики у сфері захисту 

персональних даних працівника (крім справ, у яких суб’єктами персональних 

даних виступають державні службовці або інші посадові особи органу 

державної влади чи місцевого самоврядування), передусім, з причини низької 

активності працівників щодо звернення до суду за захистом своїх прав у 

відповідній сфері. 

Деякі науковці з метою зменшення оптимізації навантаження на 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонують надати 

повноваження у сфері реєстрації баз персональних даних і ведення Єдиного 

державного реєстру суб’єктам господарювання юридичних осіб або фізичним 

особам-підприємцям (самозайнятим особам), котрі в процесі своєї діяльності 

отримали свідоцтво на право здійснення діяльності у сфері реєстрації баз 

персональних даних і ведення Єдиного державного реєстру баз персональних 
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даних. За таких обставин, як вважають вчені, внесення цих змін до Закону 

дасть можливість стосовно належної охорони баз персональних даних, 

визначення розпорядників і творців баз персональних даних, що надалі 

забезпечить надання повної та детальної інформації про суб’єктів 

використання цієї інформації, можливість здійснення відповідної перевірки 

та притягнення винних осіб за порушення Закону України «Про захист 

персональних даних» [141, с. 180]. 

Необхідно погодитись з наведеною пропозицією, оскільки в основі 

позасудового механізму захисту персональних даних особи, у тому числі 

працівника, є проведення планових та позапланових перевірок 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а також реалізація 

ним інших повноважень у цій сфері. У зв’язку з цим виникає необхідність у 

створенні додаткових механізмів, у тому числі організаційних, які б 

дозволили більш ефективно здійснювати реалізацію державою своїх функцій 

щодо захисту персональних даних.  

С.Л. Гнатюк з цього приводу зазначає, що основи ідеології захисту 

персональних даних у правовій практиці сучасних демократичних держав 

можна звести до таких двох положень: 1) пріоритетним є право особи 

розпоряджатися своїми персональними даними; їх використання без дозволу 

володільця карається згідно із законодавством; 2) для будь-кого, хто 

здійснює користування персональними даними фізичних осіб з їх дозволу, 

встановлено відповідальність у разі умисного розголошування цих даних 

третім особам (якщо тільки фізична особа не дала дозвіл на таке 

розголошування) [142, с. 5-6]. 

Загальний механізм захисту персональних даних у нашій державі, на 

думку деяких науковців, потребує удосконалення. Зокрема О.Б. Червякова 

вважає, що правовий погляд на проблему захисту персональних даних має 

містити не тільки введення заборони на їх збирання, обробку та 

розповсюдження, а й порядку їх формування відповідно до встановлених від 
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імені держави правил у процесі входження особи в життя суспільства 

(активного чи пасивного, корисного чи шкідливого) [143, с. 104]. 

Відповідний механізм недостатньо урегульований також у проекті 

Трудового кодексу України. На це, зокрема, звертають увагу Г.І. Чанишева та 

Р.І. Чанишев, зазначаючи, що у статті 27 Проекту встановлений один з 

основних обов’язків роботодавця – забезпечувати захист і конфіденційність 

персональних даних працівника у порядку, встановленому законодавством, а 

також у будь-якій час на вимогу працівника ознайомлювати його з 

персональними даними, вносити зміни до них у разі їх невідповідності 

фактичним обставинам. Проте проектом Трудового кодексу України, як і 

актами чинного трудового законодавства, не закріплюється порядок захисту 

персональних даних працівника, про що йдеться у його ст. 27 [144, с. 254]. 

Можна погодитися з таким зауваженням, оскільки Закон України «Про 

захист персональних даних» встановлює права суб’єкта персональних даних 

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, а також на 

захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, 

гідність і ділову репутацію фізичної особи та обов’язок володільця 

персональних даних дотримуватися основних умов та вимог до обробки 

персональних даних. Проте забезпечення реалізації відповідного права та 

обов’язку залежить від добросовісності володільця. 

Отже, у процесі регулювання трудових правовідносин визначальним є 

принцип відповідального ставлення роботодавця як володільця персональних 

даних працівника до виконання вимог законодавства України про захист 

персональних даних. Даний принцип також покладає на роботодавця 

зобов’язання забезпечити виконання та дотримання вимог законодавства 

України у сфері обробки та захисту персональних даних, у тому числі, 

третіми особами. 

О.О. Фоміна вважає, що принципом відповідальності має бути 

пронизана діяльність кожного суб’єкта трудових відносин. Відповідальність 

виступає як діалектична єдність економічних, соціальних і політичних 
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підходів цілісного характеру й узгодженості інтересів всіх суб’єктів трудових 

відносин. Відповідно до цього принципу, на думку вченої, регулювання 

трудових відносин має ґрунтуватися на основі пошуку компромісу інтересів, 

що повною мірою відповідають потребам національного господарства, 

шляхом розвитку і удосконалення всього комплексу економічних, 

організаційних, соціальних, політичних та інших заходів [145, с. 49]. 

Таким чином, досліджуючи питання удосконалення законодавства у 

сфері обробки та захисту персональних даних працівника, необхідно 

виходити із оптимального співвідношення інтересів працівника, його права 

на приватність та господарсько-економічних інтересів роботодавця. З цією 

метою потрібно чітко визначити персональні дані працівника, які можуть 

оброблятися без попередньої згоди суб’єкта персональних даних, однак лише 

з визначеною метою. До таких даних можуть бути віднесені відомості про 

освіту та рівень кваліфікації працівника, досвід роботи за певною 

спеціальністю, характеристика із попередніх місць роботи. При цьому 

можливо запровадити так званий принцип «мовчазної згоди», який означає, 

що, якщо особа самостійно подає документи, які містять наведену вище 

інформацію, то вона тим самим виражає свою згоду на їх обробку з метою 

працевлаштування та подальшого виконання трудової функції.  

Такий підхід дозволить убезпечити роботодавця від некваліфікованих 

кадрів, недостовірної інформації про досвід роботи працівника і, як наслідок, 

від допущення до роботи особи, яка не відповідає вимогам та потребам 

конкретного роботодавця. При цьому важливо забезпечити зворотній захист 

прав працівника від несанкціонованого використання даної інформації 

іншими особами. 

У свою чергу, з метою усунення суперечностей та недопущення 

порушень конституційних прав осіб, зокрема працівників, володільцям 

персональних даних необхідно забезпечити приведення процедур обробки 

персональних даних у відповідність із вимогами чинного законодавства про 

захист персональних, для чого Уповноважений Верховної Ради України з 
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прав людини рекомендує: 1) підвищити рівень знань вимог законодавства у 

сфері захисту персональних даних; 2) внести зміни/розробити внутрішні 

нормативні документи відповідно до чинного законодавства про захист 

персональних даних; 3) повідомляти Уповноваженого про обробку 

персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 

суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну 

особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при 

їх обробці, у разі, якщо володільцем здійснюється обробка таких даних; 

4) забезпечити ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою 

персональних даних суб’єкта та доступом до них [138, с. 70]. 

З метою забезпечення оптимального співвідношення інтересів 

працівників та роботодавців у сфері обігу персональних даних працівника 

необхідно внести такі зміни та доповнення: 

1) до КЗпП України:  

а) ст. 24 доповнити положенням про те, що збір та обробка 

персональних даних особи з метою укладення трудового договору 

здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». Якщо роботодавець доручає обробку персональних 

даних третім особам (розпорядникам), то в договорі про таку обробку 

обов’язково мають бути визначені умови та мета обробки персональних 

даних. Якщо роботодавець використовує інформацію про особу, зібрану 

третіми особами, то він має право без отримання дозволу від суб’єкта 

персональних даних здійснювати їх обробку з метою проведення кадрового 

добору на умовах, визначених у договорі з третьою особою. Роботодавцю 

забороняється обробка персональних даних працівника з іншою метою, ніж 

забезпечення кадрового добору та здійснення працівником трудової функції; 

б) ст. 25 доповнити положенням про те, що працівник (особа, яка має 

намір працевлаштуватися) може самостійно подати додаткову інформацію 

про себе; подання такої інформації вважається наданням згоди на її обробку з 

метою укладення трудового договору; 
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в) ст. 47 доповнити положенням про те, що після розірвання трудового 

договору працівник має право заявити про знищення (видалення) своїх 

персональних даних, крім тих, що передбачені законодавством для більш 

тривалого зберігання; 

2) до Закону України «Про захист персональних даних»: 

а) ст. 6 доповнити положенням про те, що мета обробки персональних 

даних має бути чітко сформульована у письмовій згоді на таку обробку 

суб’єкта персональних даних; 

б) п. 2 ч. 1 ст. 7 викласти у такій редакції: «…необхідна  для здійснення 

прав та виконання обов’язків володільця у сфері трудових правовідносин та 

виключно з метою здійснення кадрового добору, забезпечення виконання 

працівником трудової функції та забезпечення захисту соціально-

економічних прав працівника». 

Доцільно запропонувати зміни 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.  

Необхідно також внести зміни до статті 28 проекту Трудового кодексу 

України стосовно закріплення права особи на забезпечення з боку медичного 

закладу та його персоналу конфіденційності інформації про стан здоров’я, 

що виражається у зазначенні в довідці про проходження медичного огляду 

інформації про можливість або неможливість виконувати працівником певної 

трудової функції без вказівки на діагноз. Дане положення має узгоджуватися 

із змістом статті 7 Закону України «Про захист персональних даних».  

Одним із напрямів удосконалення законодавства у сфері обігу та 

захисту персональних даних працівника є їх зберігання та обробка у 

інформаційно-комунікаційних системах та мережі Інтернет. Даний напрямок 

розвитку вітчизняного законодавства набуває особливої актуальності в 

сучасних умовах, коли більшість шукачів розміщують своє резюме на веб-
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сайтах, інших Інтернет-ресурсах, відповідно, роботодавці все частіше 

звертаються до таких ресурсів з метою здійснення кадрового добору. 

Так, Д.М. Русак та І.П. Березовська вважають, що існує необхідність 

доопрацювання процедур обробки персональних даних з використанням веб-

ресурсів, зокрема встановлення процедури повідомлення відвідувачів сайтів 

про їх права, склад та зміст персональних даних, що збираються, про мету 

збору персональних даних та про осіб, яким передаються їхні персональні 

дані. Також, на думку вчених, потрібно усунути й інші порушення, зокрема 

такі, як надання безвідкличної чи безстрокової згоди на обробку 

персональних даних, передача персональних даних невстановленим третім 

особам тощо [146, с. 79]. 

Наразі в Україні дане питання частково урегульовано Законом України 

«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» [40], який 

покладає відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі на 

власника системи. 

Разом з тим, як показує досвід деяких зарубіжних держав, 

використання Інтернет-ресурсів у контексті захисту персональних даних є 

предметом регулювання спеціальних законодавчих актів. 

Наприклад, у США законодавець застосовує чотири основні підходи до 

регулювання правовідносин, що виникають в системі Інтернет: 

1) регулювання змісту інформації, що може обертатися в системі Інтернет; 

2) квотування іноземної інформації; 3) регулювання реклами, яка розміщена 

на Інтернет-ресурсах; 4) боротьбу із шахрайством у системі Інтернет [147, 

с. 107]. На цій підставі деякі науковці пропонують розробити та прийняти 

проект Закону про «Засоби масової інформації в мережі Інтернет» відповідно 

до міжнародних принципів та стандартів у цій сфері [147 с. 108]. 

Беручи до уваги світовий досвід, З.О. Кукіна вважає, що в Україні 

необхідно дотримуватися комплексного підходу до регулювання Інтернет- 

відносин. Вчена пропонує розробити окремий закон щодо засобів масової 

інформації в Інтернеті, який би регулював питання реєстрації, діяльності, 
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відповідальності за поширення протиправної та недостовірної інформації, 

процедуру спростування такої інформації, захист авторських прав засобів 

масової інформації, які знаходяться в мережі [148, с. 250]. 

Подібної думки дотримується й Л.М. Мудриєвська, яка пропонує 

зробити такі кроки щодо поліпшення умов діяльності Інтернет у країні: 

1) прийняти окремий Закон України «Про Інтернет», де не тільки були б 

визначені термінологічні засади діяльності мережі, а й Інтернет розглядався б 

як багатоманітне явище, а саме як форма діяльності, засіб комунікації, спосіб 

суспільного життя і свідомості; 2) у законодавстві врегулювати не тільки такі 

сфери використання Інтернету, як електронна комерція та діяльність органів 

управління, а й бібліотечна та архівна справа, сфера освіти, питання 

інтелектуальної власності щодо програмного забезпечення [149, с. 71]. 

Деякі ж вчені вважають недоцільним та неефективним розроблення і 

прийняття єдиного та узагальнюючого нормативно-правового акта (закону) 

щодо Інтернет, оскільки важко собі уявити, як у ньому можуть бути 

об’єднаними всі Інтернет-сервіси, технічні, функціональні, інформаційні, 

соціальні, економічні компоненти (складові). Питання порушення прав 

інтелектуальної власності, кіберзлочинності, принижуючої, непристойної 

інформації, недобросовісної реклами, приватної інформації, конфіденційної, 

державної таємниці, порушення прав особи та відповідальності за них, в тому 

числі через Інтернет, мають регулюватися в законах (законодавчих актах), які 

регулюють певні відносини [150, с. 206]. 

Отже, у науковій літературі не склалося єдиної позиції щодо способу 

урегулювання правовідносин у системі Інтернет. У контексті даного 

дослідження та з метою забезпечення захисту персональних даних 

працівника в системі Інтернет, вважаємо, що більш доцільним є підхід, 

відповідно до якого положення чинного законодавства варто доповнити 

відповідними нормами щодо використання системи Інтернет. Наприклад,  

ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах» можна доповнити положенням про те, що з метою ідентифікації 
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власника системи останній зобов’язаний розміщувати на своїх ресурсах 

контактну інформацію, відомості про себе (найменування, адресу тощо). 

При цьому внесення змін та доповнень до чинного законодавства у 

відповідній сфері не виключає можливості поступового розроблення 

кодифікованого акта, який регламентуватиме правові засади обігу інформації 

в системі Інтернет. 

Таким чином, узагальнюючи результати проведеного дослідження, 

вкажемо на необхідність удосконалення законодавства у сфері обігу та 

захисту персональних даних працівника у декількох напрямах. Можна 

виокремити такі напрями удосконалення законодавства у сфері обігу та 

захисту персональних даних працівника:  

1) чітке визначення поняття «персональні дані» та похідного від нього 

– «персональні дані працівника», а також розмежування інформації, яка 

складає конфіденційні відомості про особу та інші персональні дані; 

2) закріплення чітких вимог до обробки персональних даних 

працівників та осіб, що мають намір працевлаштуватися, удосконалення 

правового та організаційного механізмів у сфері захисту персональних даних 

працівника; 

3) удосконалення законодавства у сфері обігу та захисту персональних 

даних працівника, що здійснюються в інформаційно-комунікаційних 

системах та мережі Інтернет. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Обіг персональних даних працівника здійснюється відповідно до 

стадій розвитку трудових правовідносин, до яких належать такі: 

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 
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функцію, можуть мати місце його підвищення на посаді, переведення на 

іншу роботу або переміщення 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; 5) завершальна стадія, після закінчення якої 

персональні дані особи, яка вже не перебуває у статусі працівника, 

продовжують зберігатися в архівних установах або архівному відділі 

роботодавця або підлягають знищенню у визначеному Законом порядку.  

2. 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. 

3. Обіг персональних даних особи (потенційного працівника) на стадії 

кадрового відбору (підготовчій стадії) виконує такі завдання: 1) відбір 

потенційних кандидатів на зайняття вакантної посади на підприємстві, в 

установі, організації, у фізичної особи-суб’єкта господарювання; 

2) попереднє ознайомлення роботодавця з інформацією про потенційного 

працівника, а саме: його освітою, рівнем кваліфікації, досвідом роботи тощо;  

3) формування кадрового резерву на зайняття вакантних посад у 

майбутньому. 

4. 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 



129 

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. 

5. 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’єкта персональних 

даних; 3) накопичення інформації про працівника, яка може 

використовуватися з метою реалізації соціально-економічних, трудових, 

інших конституційних прав працівником (нарахування та отримання пенсії, 

переведення на вищу посаду, отримання соціальних та податкових пільг 

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

6. 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. 

7. 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 поширюється на 

декількох суб’єктів, а саме: 1) роботодавця як володільця персональних 

даних в особі керівника; 2) працівників роботодавця, відповідальних за 

роботу з персональними даними, або третіх осіб, якщо роботодавець 

користується послугами фахівців, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність (бухгалтер, юрист тощо); 3) операторів, провайдерів 

телекомунікацій, якщо персональні дані зберігаються в інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

8. Знищення персональних даних працівника – це дія, що полягає у 

виключенні інформації про працівника із баз даних роботодавця та/або третіх 

осіб, у тому числі шляхом видалення або інших дій, внаслідок яких 

інформація, що складає персональні дані працівника, припиняє існувати. 
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9. Причинами виникнення порушень у сфері обігу та захисту 

персональних даних працівників в Україні є: 1) надмірне навантаження на 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його 

регіональних представників, що унеможливлює 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 щодо проведення планових перевірок на 

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності як володільців 

персональних даних працівників; 4) безвідповідальність роботодавців як 

володільців персональних даних щодо дотримання вимог законодавства у 

сфері обігу та захисту персональних даних працівника, зокрема у відносинах 

з третіми особами, яким передаються відповідні дані; 5) несформованість 

достатньої судової практики у сфері захисту персональних даних працівника 

(крім справ, у яких суб’єктами персональних даних виступають державні 

службовці або інші посадові особи органу державної влади або місцевого 

самоврядування), передусім, з причини низької активності працівників щодо 

звернення до суду за захистом своїх прав у відповідній сфері. 

10. 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 
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«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. 

11. З метою розвитку трудового законодавства у сфері захисту 

персональних даних працівника необхідно внести такі доповнення до КЗпП 

України: ст. 24 доповнити положенням про те, що збір та обробка 

персональних даних особи з метою укладення трудового договору 

здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних»; ст. 25 доповнити положенням про те, що працівник 

(особа, яка має намір працевлаштуватися) може самостійно подати додаткову 

інформацію про себе; подання такої інформації вважається наданням згоди 

на її обробку з метою укладення трудового договору; ст. 47 доповнити 

положенням про те, що після розірвання трудового договору працівник має 

право заявити про знищення (видалення) своїх персональних даних, крім тих, 

що передбачені законодавством для більш тривалого зберігання. 

12. Доцільно запропонувати зміни 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. Необхідно також 

внести зміни до статті 28 проекту Трудового кодексу України стосовно 

закріплення права особи на забезпечення з боку медичного закладу та його 

персоналу конфіденційності інформації про стан здоров’я, що виражається у 
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зазначенні в довідці про проходження медичного огляду інформації про 

можливість або неможливість виконувати працівником певної трудової 

функції без вказівки на діагноз. Дане положення має узгоджуватися із 

змістом статті 7 Закону України «Про захист персональних даних».  
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РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Принципи та функції захисту персональних даних працівників 

 

Механізм захисту персональних даних працівника ґрунтується на 

певній системі принципів, завдяки яким такий механізм набуває 

демократичного характеру та стає соціально орієнтованим. Іншими словами, 

принципи захисту персональних даних відображають засадничі соціально-

демократичні ідеї, що лежать в основі відповідного механізму, більше того, 

принципи є одним з його елементів. Таким чином, дослідження питання 

щодо принципів захисту персональних даних надасть змогу визначити 

ідейно-правову сутність механізму захисту персональних даних працівника. 

З цього приводу варто погодитись з думкою В.М. Колодія, який 

зазначає, що принципи права – це ідеологічна категорія, а, відповідно, вони, 

як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, 

інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію 

загального закріплення суспільних відносин, що і дає можливість розглядати 

їх з позиції певних ідей, керівних засад [151, с. 41]. 

У науковій літературі склався цілий ряд концепцій щодо розуміння 

поняття принципів права. Найбільш поширеними з них є такі: принципи 

права – це такі засадничі ідеї права, які визначають зміст і спрямованість 

його норм та характеризуються системністю, взаємоузгодженістю, 

загальнообов’язковістю, універсальністю, стабільністю, предметною 

визначеністю, загальнозначущістю й регулятивністю [152, с. 42]; це 

узагальнені відображення об’єктивних закономірностей розвитку 

суспільства, людства в цілому, що мають властивість універсального й 

абстрактного засвоєння соціальної дійсності та відіграють особливу роль у 

структурі правової системи, механізмі правового регулювання, 
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правосвідомості [153, с. 34]; це такі відправні ідеї буття, які виражають 

найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є 

однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, 

відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальною 

значимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови та зміцнення 

певного суспільного ладу [154, с. 43]; це зумовлені закономірностями 

суспільного буття керівні засади (ідеї), які закріплюються в нормативно-

правових актах з метою визначення змісту та основних напрямів правового 

регулювання [154, с. 48] тощо. 

Таким чином, поняття «принципи» вживається, головним чином, у 

значенні ідей, ціннісних орієнтирів, керівних засад, які визначають сутність 

та відображають специфіку тієї чи іншої сфери соціальних відносин. За 

допомогою принципів певні явища, правовідносини, суспільна діяльність 

набувають сутнісних особливостей відповідної історичної епохи та 

соціально-правової системи, що прийнята у державі. 

Різноманітність правових принципів потребує їх певної систематизації 

та класифікації за визначеними критеріями. З цього приводу у науковій 

літературі висувається ряд пропозицій, однак однією з найбільш 

розповсюджених наукових концепцій є класифікація принципів права за 

галузевим критерієм. За даним критерієм принципи права поділяються на 

загальногалузеві, міжгалузеві та спеціально галузеві.  

При цьому, зважаючи на комплексний характер правовідносин, що 

виникають у сфері захисту персональних даних, принципи, на яких 

грунтується такі правовідносини, також мають міжгалузевий комплексний 

характер. Зокрема, як вже згадувалось раніше, комплексність досліджуваного 

виду правовідносин виражається у тому, що вони регламентуються 

законодавством, що належить до декількох галузей права, основними з яких є 

інформаційне та трудове право. Отже, принципи захисту персональних даних 

працівника включають у себе засадничі основи обох галузей права. При 
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цьому слід також вказати на існування загальних принципів, притаманних 

праву. 

Традиційно до системи загальних принципів відносяться наступні: 

верховенства права; законності; пріоритетності життя, здоров’я, особистої 

безпеки людини та громадянина, особистої недоторканності особи; 

демократизму; народовладдя тощо. 

Що стосується галузевих принципів, то вони різняться залежно від 

галузі права. Так, І.І. Швидкий до основних принципів правового 

регулювання трудових відносин працівників відносить: 1) професіоналізм 

при здійсненні своїх трудових зобов’язань; 2) компетентність; 3) дисципліну 

й законність; 4) персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання трудових обов’язків; 5) розмежування компетенції між 

працівниками різної кваліфікації; 6) оплату праці за трудову діяльність на 

рівні, не нижчому за встановлений рівень мінімальної заробітної плати; 

7) свободу й добровільність праці; 8) договірний характер найманої праці; 

9) визначеність трудової функції [155, c. 14-15]. 

У свою чергу, до принципів інформаційного права науковці відносять 

такі принципи: 1) свободи одержання і поширення інформації; 

2) об’єктивності, вірогідності, повноти і точності інформації; 3) гармонізації 

інтересів особи, суспільства і держави в інформаційній діяльності; 

4) мінімізації негативного інформаційного впливу; 5) мінімізації негативних 

наслідків функціонування інформаційних технологій; 6) недопущення 

несанкціонованого поширення, використання і знищення інформації; 

7) приналежності інформації до об’єктів цивільних правовідносин, її вільного 

обігу у визначених законом випадках; 8) єдності і різниці інформації і носія 

інформації; 9) об’єктності надання інформації; 10) первинності створення 

інформації; 11) обмеження доступу до інформації у визначених випадках; 

12) взаємної гармонізації інформаційного права і всієї системи вітчизняного 

законодавства [156, c. 9-14]. 
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І.М. Сопілко пропонує принципи інформаційного права також 

класифікувати на загальні та спеціальні. До першої групи науковець 

відносить такі: свободи доступу до інформації; вільного виразу думок і 

переконань; забезпечення інформаційної безпеки; рівності громадян перед 

законом; захисту авторських прав; комплексності відносин в інформаційній 

сфері. До спеціальних принципів, з його точки зору, належать основні 

положення й ідеї, що визначають суть і зміст окремих предметних областей 

інформаційного права, його правових інститутів. Наприклад, у галузі захисту 

персональних даних в інформаційно-комунікаційних мережах виокремлено 

такі спеціальні принципи: принцип недопущення цензури; принцип 

віддзеркалення інтересів всіх верств і категорій телеглядачів і радіослухачів; 

принцип ліцензування телерадіомовної діяльності тощо [157, с. 71]. 

Таким чином, система принципів трудового та інформаційного права 

включає загальні принципи, на яких ґрунтується уся галузь права, та 

спеціальні, на яких засновані окремі інститути та правовідносини, що 

виникають у межах відповідної галузі. 

Деякі з визначених науковцями принципів знайшли своє безпосереднє 

закріплення в нормативно-правових актах, інші ж випливають із змісту 

правових норм. 

Так, відповідно до Закону України «Про інформацію» основними 

принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію; 

відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і 

переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання 

та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та 

сімейне життя [4]. 

При цьому Закон України «Про захист персональних даних» [5] не 

містить окремої статті, присвяченої принципам правовідносин із захисту 

персональних даних. Однак, виходячи із змісту положень норм даного 

Закону, можна зазначити, що такими принципами є: конфіденційність 
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інформації, що становить персональні дані особи; недопущення зібрання, 

накопичення та використання інформації про особу без її згоди тощо. 

Чинний КЗпП України також не визначає принципи трудових 

правовідносин. Але проект ТК України містить окрему норму, у якій 

закріплено, що правове регулювання трудових відносин ґрунтується на таких 

принципах: 1) верховенства права, відповідно до якого людина, її права і 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість держави; 2) визнання праці вищою соціальною цінністю 

суспільства, праця не є товаром; 3) презумпції правомірності правової 

позиції, рішення чи дії працівника, якщо різні нормативно-правові акти 

припускають неоднозначне трактування його прав чи обов’язків; 

4) забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці, безумовного 

пріоритету збереження життя і здоров’я працівника перед іншими цілями у 

сфері праці; 5) рівності прав і можливостей працівників, у тому числі 

гендерної рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов 

праці; 6) заборони дискримінації, привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками у сфері праці, забезпечення особам, які 

зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання 

факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дискримінації; 7) заборони примусової та дитячої праці; 8) свободи 

праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку 

вільно погоджується [114] тощо. 

На підставі проведеного вище аналізу можемо виокремити такі 

принципи захисту персональних даних працівника [158, с. 56]: 

1. Принцип добровільності надання персональних даних особою під 

час влаштування на роботу. 

Зміст даного принципу полягає у тому, що збір інформації про 

працівника (потенційного працівника) здійснюється роботодавцем або 
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третіми особами виключно на підставі прямої та однозначної згоди особи 

щодо такого збору. При цьому згода працівника (потенційного працівника) 

на збір інформації про нього у разі, якщо він самостійно подає документи, які 

відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» є 

первинними джерелами відомостей про фізичну особу (видані на її ім’я 

документи, підписані нею документи, відомості, які особа надає про себе), 

презюмується лише стосовно конкретно обраного роботодавця (до якого 

подаються документи з метою працевлаштування) або для конкретної мети 

(працевлаштування). У інших випадках обов’язковою є письмова згода 

суб’єкта персональних даних. 

Досить спірним у практиці збирання, використання персональних 

даних працівника є питання щодо того, чи ґрунтується на принципі 

добровільності збір додаткових персональних даних про працівника, які не 

були подані ним самостійно. Зокрема, як вбачається з аналізу загальних 

вимог до обробки персональних даних, визначених ст. 6 Закону України 

«Про захист персональних даних», добровільним може вважатися тільки 

подання працівником (потенційним працівником) інформації про себе 

самостійно або надання письмової згоди в однозначній формі на зібрання про 

себе додаткової інформації. 

З цього приводу у Регламенті Європейського Парламенту і Ради «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)» зазначається, що для того, щоб забезпечити 

добровільне надання згоди, вона не повинна передбачати необхідність 

застосування дійсних законних підстав опрацювання персональних даних у 

спеціальному випадку, коли існує помітний дисбаланс між суб’єктом даних і 

контролером, зокрема коли контролер є органом публічної влади і тому 

малоймовірно, що згоду було надано добровільно за усіх обставин такої 

спеціальної ситуації. Презумпція ненадання добровільної згоди виникає у 

разі відсутності окремого дозволу на здійснення різних операцій 
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опрацювання персональних даних, незважаючи на її відповідність окремому 

випадку, або якщо виконання договору, в тому числі надання послуги, 

залежить від надання згоди, незважаючи на те, що така згода не є 

обов’язковою для такого виконання [159]. 

2. Принцип достовірності та повноти інформації, що складає 

персональні дані працівника. 

Даний принцип у науковій літературі визначається не лише як 

спеціальний принцип інформаційних правовідносин, а й як одна з ключових 

вимог щодо інформації та захисту інформації взагалі. При цьому 

достовірність інформації є досить істотним принципом інформаційних 

відносин та основоположною вимогою щодо інформації, у зв’язку з чим 

потребує свого законодавчого визначення у Законі України «Про 

інформацію», зокрема у такому формулюванні, як відповідність, адекватність 

та ідентичність отриманих даних фактичним умовам, або є властивістю 

інформації, яка визначає ступінь об’єктивного, точного відображення подій, 

фактів, що мали місце [160, с. 57]. 

У контексті обробки персональних даних про працівника дотримання 

даного принципу обумовлено особливою важливістю мети, з якою 

здійснюється збір та обробка персональних даних. За загальним правилом, 

відповідальність за достовірність персональних даних несе особа, яка подає 

такі дані. Разом з тим, обов’язком роботодавця є перевірка достовірності та 

повноти поданої інформації, яка складає персональні дані працівника. Крім 

того, важливо зауважити, що за достовірність та повноту тих даних, які 

формуються роботодавцем у ході виконання працівником трудової функції 

(відомості про заробітну плату, здійсненні відрахування до фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо) 

відповідальність перед третіми особами (органами державної фіскальної 

служби, органами Пенсійного фонду тощо) та працівником несе 

роботодавець. 
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3. Принцип адекватності, достатності та ненадмірності збору і обробки 

персональних даних працівника.  

Даний принцип відповідає принципу ЄС щодо пропорційності захисту 

публічного й особистого інтересу особи та означає, що будь-які вимоги 

роботодавця щодо необхідності представлення працівником (потенційним 

працівником) інформації про себе мають бути обґрунтованими конкретною 

необхідністю, яка відповідає меті збору та обробки персональних даних.  

У якості порушення даного принципу деякі науковці наводять 

практичну ситуацію – запровадження роботодавцями процедури 

ідентифікації персоналу з використанням відбитків пальців. Відцифровані 

відбитки пальців повинні у такому випадку зберігатися в окремому реєстрі 

володільця. Метою обробки було забезпечення реалізації обов’язків 

роботодавця, а саме підтримання трудової дисципліни та створення 

належних умов праці, забезпечення пропускного режиму на підприємстві. 

При цьому, як зазначають науковці, на практиці з цього приводу надходить 

чимала кількість скарг. Зокрема заявники скаржаться на примусовий 

характер впровадження таких систем, які супроводжуються погрозами з боку 

роботодавців звільнити тих працівників, які не погоджується надати відбитки 

пальців [25, с. 46]. У цьому зв’язку слід зазначити, що згідно із визначенням 

терміна «біометричні дані», що міститься в Законі України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [161], 

відцифровані відбитки пальців рук є біометричними даними. 

Отже, достатність та ненадмірність таких заходів у значній мірі 

обумовлена видом діяльності підприємства, установи або організації та 

визначається з урахуванням співвідношення можливих негативних наслідків 

для роботодавця, якщо працівник відмовиться від надання таких даних про 

себе, та для працівника, якщо роботодавець не забезпечить їх належне 

зберігання та схоронність.  
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4. Принцип відповідальності роботодавця за стан збереження та 

забезпечення захисту персональних даних працівника. 

Даний принцип означає, що за стан збереженості персональних даних 

працівника, які зібрані та зберігаються у роботодавця або за його 

замовленням третіми особами, відповідальність несе роботодавець. Він 

також відповідає за несанкціоноване використання даних працівника, рівень 

безпеки зберігання даних в інформаційних системах тощо. 

О.В. Олійник вказує також на принцип комплексного підходу до 

організації забезпечення інформаційної безпеки, який передбачає створення 

органічно взаємозв’язаної сукупності сил, засобів і спеціальних методів, 

спрямованих на забезпечення безпеки інформації, що підлягає захисту, та 

сфери її обігу [162, с. 172]. Даний принцип, на нашу думку, є невід’ємним 

елементом принципу відповідальності роботодавця за стан збереження та 

забезпечення захисту персональних даних працівника. 

Для забезпечення схоронності та недопущення несанкціонованого 

використання персональних даних працівника роботодавець має забезпечити 

надійність інформаційно-телекомунікаційних систем, у яких зберігаються 

такі дані, а також недоступність інформації, яка зберігається на паперових 

носіях чи інших джерелах інформації, для сторонніх осіб. 

Крім того, науковці наголошують на тому, що даний принцип 

передбачає також обов’язок володільця детально фіксувати та документувати 

свою діяльність щодо обробки персональних даних. Саме володілець 

повинен у разі направлення суб’єктом скарги мати можливість довести, що 

ним не було вчинено порушення, та надати відповідні докази. Отже, він 

повинен бути сам зацікавлений у фіксації всіх дій, пов’язаних з обробкою 

персональних даних [25, с. 97]. 

5. Принцип безперервності забезпечення захисту персональних даних 

працівника. 

Як зазначають М.В. Бем, І.М. Городиський та інші вчені, принцип 

безперервності забезпечення інформаційної безпеки полягає у 
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повсякденному (безперервному) застосуванні як загальних, так і спеціальних 

засобів і методів забезпечення інформаційної безпеки на всіх її етапах 

життєвого циклу [25, с. 173]. 

Стосовно захисту персональних даних працівника цей принцип також 

означає, що роботодавець має визначити особу, відповідальну за зберігання 

персональних даних працівників, встановлення належної системи безпеки 

тощо. 

6. Принцип використання персональних даних працівника 

роботодавцем виключно з метою забезпечення виконання працівником 

трудової функції та виконання роботодавцем своїх повноважень. 

Як уже згадувалось раніше, добровільність збирання та обробки 

персональних даних працівника, які подані особою самостійно у процесі 

працевлаштування та сформовані роботодавцем у ході виконання 

працівником трудової функції, презюмується лише у випадку, якщо 

відповідне збирання та обробка здійснюються із заздалегідь визначеною 

метою – забезпечення трудової дисципліни, належного виконання 

працівником трудової функції та реалізації роботодавцем своїх повноважень 

у відносинах з Державною фіскальною службою, іншими органами. 

У зв’язку з цим у науковій літературі наголошується на тому, що у 

випадку, якщо особа надала згоду на обробку персональних даних, які по 

своїй суті непотрібні для досягнення поставленої мети обробки, така обробка 

розглядатиметься як непропорційна та становитиме порушення 

законодавства про захист персональних даних [25, с. 46-47]. 

7. Принцип відкритості та прозорості використання роботодавцем 

персональних даних працівника. 

Даний принцип означає, що обробка персональних даних працівника 

здійснюється відкрито для самого працівника, тобто працівник має право у 

будь-який час звернутися до роботодавця для отримання актуальної 

інформації про себе, яка зберігається у роботодавця. Крім того, працівник 

має право знати, для якої мети обробляються його персональні дані, які треті 
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особи мають до них доступ тощо, для чого роботодавець має повідомляти 

про це працівника. Суб’єкт даних повинен мати право доступу до 

персональних даних, які збирають щодо нього, і реалізовувати таке право 

вільно та через розумні проміжки часу для того, щоб бути обізнаним про 

законність опрацювання та мати можливість перевірити її. 

Принцип прозорості вимагає, щоб будь-яка інформація, призначена для 

громадськості або суб’єкта даних, була стислою і зрозумілою, з 

використанням чітких і простих формулювань, а також, за необхідності, із 

застосуванням засобів візуалізації. Таку інформацію можна надавати в 

електронному форматі, наприклад, через веб-сайт, коли її адресовано 

громадськості. Це, зокрема, є доцільним у ситуаціях, коли збільшення 

кількості агентів і технологічна складність практичної діяльності 

перешкоджають обізнаності та розумінню суб’єкта даних того, чи збирають її 

або його персональні дані, хто їх збирає і для якої цілі, як, наприклад, у 

випадку онлайн-реклами [159]. 

8. Принцип чіткості визначення мети збору та використання 

персональних даних працівника. 

За загальним правилом, збір та обробка персональних даних 

працівника здійснюється з метою забезпечення виконання працівником його 

трудової функції належним чином, а також реалізації роботодавцем своїх 

повноважень. Разом з тим, у випадку, якщо обробка персональних даних 

здійснюється також з іншою метою, остання має бути чітко сформульована 

для того, щоб згода на таку обробку була надана працівником в однозначній 

формі. 

9. Принцип виключності випадків обмеження прав працівника при 

обробці його персональних даних. 

Випадки обмеження прав суб’єкта персональних даних, зокрема 

надання персональних даних працівника на запит третіх осіб, обробка 

персональних даних для інших цілей без згоди працівника, визначені у ст. 25 

Закону України «Про захист персональних даних». 
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У цій статті зазначається, що обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього Закону 

може здійснюватися у випадках, передбачених законом, наскільки це 

необхідно у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту або захисту прав і свобод суб’єктів персональних 

даних чи інших осіб [5]. 

Узагальнюючи випадки обмеження прав суб’єкта персональних даних, 

М.В. Бем, І.М. Городиський та інші науковці виокремлюють такі умови 

відповідних обмежень: 1) передбачене законом; 2) необхідне/пропорційне; 3) 

переслідує одну з легітимних цілей: національну безпеку, економічний 

добробут або захист прав і свобод суб’єктів персональних даних чи інших 

осіб [25, с. 99]. 

Крім того, дозволяється обробка персональних даних без застосування 

положень цього Закону, 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 [5]. Така обробка може проводитися 

виключно за умови знеособлення персональних даних. 

Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, 

пов’язаних із персональними даними, повинно здійснюватися лише 

відповідно до їхніх професійних, службових або трудових обов’язків, що 

виключає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було 

довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових 

або трудових обов’язків [163, с. 100]. 

Розглянуті вище принципи захисту персональних даних працівника 

складають фундаментальні засади, на яких функціонує механізм захисту 

персональних даних.  

Окрім принципів, важливою характеристикою відповідного механізму 

є функції, які здійснюються під час захисту персональних даних працівника. 

Традиційно під функціями розуміють напрями діяльності суб’єкта 



145 

правовідносин, що включають предмети відання та завдання, на виконання 

яких спрямована така діяльність. Таким чином, саме функції захисту 

персональних даних відображають предметну сферу діяльності роботодавця 

та/або третіх осіб у вказаному напрямі. 

У науці державного управління функції визначаються як відносно 

самостійні складові змісту державно-управлінської діяльності, які 

відображають окремі напрями цієї діяльності, здійснюються 

уповноваженими органами (посадовими особами) державного управління і 

спрямовані на забезпечення виконання цілей і завдань державного 

управління [164, с. 39]. 

Екстраполюючи дане визначення на діяльність щодо захисту 

персональних даних працівника, функції у цій сфері можна визначити як 

напрями діяльності роботодавця або уповноваженої ним особи, третіх осіб 

щодо формування баз персональних даних працівників, вжиття заходів, 

розробки механізмів їх технічного, правового та іншого захисту, 

недопущення несанкціонованого використання персональних даних 

працівників, забезпечення їх конфіденційності та безпеки, а також стосовно 

захисту інформаційних прав працівників протягом усього періоду, 

починаючи із збору персональних даних та завершуючи їх знищенням. 

Основними функціями захисту персональних даних працівника є 

наступні [165, с. 78]: 

1. Контрольна функція – одна з важливих функцій управління, у тому 

числі у сфері господарської діяльності.  

На думку Н.С. Мороз, контроль передбачає здійснення 

кваліфікованого, професійного спостереження за тим, щоб фактична 

діяльність державних органів і посадових осіб, суб’єктів підприємницької 

діяльності відповідала приписам, що містяться в законі, і в максимальному 

ступені забезпечувала б виконання ними своїх функцій, охорону 

правопорядку, інтереси суспільства, права та свободи громадян [166, с. 77]. 
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Контрольна функція виявляється у декількох аспектах: по-перше, у 

здійсненні роботодавцем підбору персоналу, перевірці за допомогою 

зібраних даних (відомостей) про працівника (потенційного працівника) рівня 

його кваліфікації, відповідності вакантній посаді, відсутності протипоказань 

за станом здоров’я щодо виконання певних повноважень тощо; по-друге, у 

здійсненні працівником контролю за станом збереження, способами та метою 

обробки його персональних даних.  

У першому аспекті роботодавець, реалізуючи господарсько-владні 

повноваження, має право та одночасно зобов’язаний контролювати, щоб 

конкретні трудові функції здійснювали працівники відповідного рівня 

кваліфікації, що відповідають вимогам за станом здоров’я, фізичним, а у 

деяких випадках, психологічним вимогам.  

Що стосується другого аспекту, то працівник як суб’єкт персональних 

даних володіє відповідними правами, які роботодавець відповідно до своїх 

обов’язків повинен захистити.  

У Регламенті Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року 

№ 2016/679 з цього приводу зазначається, що для посилення контролю за 

своїми власними даними, якщо персональні дані опрацьовують 

автоматизованими засобами, суб’єкт даних повинен мати право на отримання 

своїх персональних даних, які він надав контролеру, в структурованому, 

широко вживаному форматі, що легко зчитується машиною, і право на 

передавання їх іншому контролеру. Рада Європи рекомендує державам-

членам заохочувати контролерів даних розробляти сумісні формати, що 

уможливлюють мобільність даних. Таке право необхідно застосовувати тоді, 

коли суб’єкт даних надав персональні дані на підставі своєї згоди, або якщо 

опрацювання є необхідним для виконання договору [159]. 

2. Охоронна та захисна функції. Ці функції є досить близькими за 

своєю юридичною природою та змістом, оскільки спрямовані на досягнення 

подібних завдань та цілей. Разом з тим, слід погодитись з думкою тих 

науковців, які наголошують на необхідності їх розмежування. Зокрема В.І. 
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Щербина з цього приводу зазначає, що розмежування захисної та охоронної 

функцій трудового права має ґрунтуватися на змістовій відмінності термінів 

«захист» і «охорона». Захист – це заступництво і підтримка когось або 

чогось, а охорона – забезпечення безпеки когось або чогось. Виходячи з 

цього, науковець доходить висновку стосовно різної направленості  

правового регулювання охоронних і захисних норм, оскільки цілі правового 

регулювання є різними. Захисна функція трудового права, на думку вченого, 

– це нормативно гарантований захист інтересів людини в процесі праці в 

широкому розумінні значення цього терміна [167, с. 13]. 

О.А. Євтушевська визначає захист інформації як діяльність власника 

інформації або уповноваженої ним особи із забезпечення своїх прав на 

володіння, розпорядження і управління захищеною інформацією, запобігання 

витоку і втрати інформації, збереження повноти, вірогідності, цілісності 

захищеної інформації, її масивів і програм обробки, збереження 

конфіденційності або таємності захищеної інформації відповідно до правил, 

установлених законодавчими й іншими нормативними актами [168, с. 160]. 

Таким чином, захисна функція у досліджуваній сфері виражається у 

створенні організаційно-правових, матеріально-технічних, технологічних та 

інших умов, при яких забезпечується збереженість інформації, що складає 

персональні дані працівника, попереджається її несанкціоноване 

використання та доступ до неї, тобто забезпечується безперервний процес 

захисту інформації, яка зберігається роботодавцем або за договором – 

іншими суб’єктами. 

Слід також зазначити, що завдяки реалізації даної функції 

забезпечується захист не тільки інформаційних та інших конституційних, 

трудових прав працівника, але й комерційних та інформаційних прав 

роботодавця, оскільки несанкціонований доступ сторонніх осіб до бази даних 

роботодавця, у якій зберігаються персональні дані його працівників, може 

спричинити витік комерційної таємниці, завдати шкоди іншим інтересам 

підприємства, установи або організації. 
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У свою чергу, охоронну функцію трудового права В.І. Щербина 

визначає як діяльність трудового права щодо ефективного впорядкування і 

врегулювання відносин, що складають його предмет, шляхом встановлення і 

реалізації на основних (магістральних) напрямках спеціальних норм, які 

забезпечують загальнообов’язковість, примусовість та дієвість цієї галузі 

права [167, с. 13]. 

Отже, охоронна функція у процесі захисту персональних даних 

працівника виражається у забезпеченні відновлення вже порушених через 

несанкціонований доступ, використання, поширення персональних даних 

працівника прав суб’єкта персональних даних, а також притягнення винних у 

порушенні відповідних прав осіб до відповідальності. Причому охоронна 

функція – це функція, яка реалізується роботодавцем у разі виявлення ним 

порушень у даній сфері як третіми особами, так і державою, яка формує 

охоронний механізм та може застосовувати юридичні санкції до самого 

роботодавця у разі порушення ним встановленого порядку збору, зберігання 

та обробки персональних даних працівника.  

3. Інформаційна функція, яка притаманна будь-якій соціальній 

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

даних працівника.  

У правовій науці інформаційна функція права розглядається як 

доведення до громадян правової інформації, яка впливає на правосвідомість 

особи та на формування правової культури суспільства. Механізм реалізації 

інформаційної функції права визначається як система правової інформації, 

суб’єктів, об’єктів і юридичних засобів правового інформування, що сприяє 

підтриманню інформаційної цілісності правової системи [169, с. 50]. 

Деякі науковці розглядають інформаційну функцію в якості елемента 

контролю. Зокрема, на думку А.П. Денисенка, інформація, отримана у 

процесі контролю, дозволяє корегувати такі якісні показники, як відбір 

кваліфікованих кадрів, якісних спеціалістів до складу громадських 
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інституцій, що сприяє ефективності державного управління, а отже, 

реалізації головного завдання інституту контролю [170, с. 52-53]. 

Разом з тим, не можна цілком погодитись з наведеною думкою, 

оскільки інформування як елемент контрольної функції та інформаційна 

функція як елемент управління є різними за своєю суттю правовими 

явищами. Так, у першому випадку інформація надходить виключно як 

джерело перевірки (контрольного заходу), у той час, як реалізація 

інформаційної функції не обов’язково пов’язана з метою здійснення 

контролю, оскільки  інформація може бути отримана з відкритих джерел або 

надаватися самостійно суб’єктом персональних даних.  

На цій підставі можна зазначити, що інформаційна функція у процесі 

захисту персональних даних працівника виражається у накопиченні 

інформації про працівника, а також створенні нової інформації у процесі 

реалізації ним трудової функції, яка може використовуватися як 

роботодавцем у власних комерційних цілях (для прийняття рішення про 

заохочення працівника або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності, ініціювання перед відповідними органами питання про 

застосування інших видів юридичної відповідальності; підвищення 

працівника на посаді; направлення його на курси підвищення кваліфікації 

тощо), так і працівником для реалізації власних соціально-економічних прав 

(отримання пільг та компенсацій від держави, підтвердження права на пенсію 

тощо). 

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). 

Як зазначає з цього приводу В.І. Щербина, конституційні основи 

підприємницької діяльності дають підстави стверджувати, що роботодавець є 

соціально відповідальним суб’єктом, а тому норми трудового права мають 

визначати статус і повноваження соціальної служби підприємства, установи, 
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організації, діяльність якої повинна зосереджуватися на всебічному 

дослідженні виробничих і соціально-побутових проблем працівників, 

сприянні їх подоланню та запобіганню [167, с. 18]. 

Таким чином, соціально-економічна функція захисту персональних 

даних працівника полягає, головним чином, у забезпеченні захисту 

соціально-економічних прав самого працівника як суб’єкта персональних 

даних, а саме: забезпечення можливості ідентифікації особи-працівника як 

соціально-активного та економічно-спроможного суб’єкта правовідносин 

(наприклад, підтвердження інформації про доходи, що дозволяє забезпечити 

виконання особою своїх зобов’язань за договором або за законом, 

підтверджує легітимність отриманих доходів тощо). 

5. Превентивна функція, яка є похідною від функції захисту. 

У науковій літературі висловлюється думка, що превентивна функція 

діяльності суб’єктів у сфері державного управління відіграє подвійну роль 

(щодо безпосереднього спрямування), яка полягає в наступному: 

профілактиці можливих правопорушень органом місцевого самоврядування 

(так звана спеціальна, безпосередня превенція) та іншими суб’єктами 

(загальна превенція) [170, с. 53]. 

У цілому погоджуючись з наведеною точкою зору, зазначимо, що 

превентивна функція у сфері захисту персональних даних працівника також 

виконує подвійну роль: по-перше, попереджає порушення режиму 

конфіденційності персональних даних роботодавцем або уповноваженим 

органом, іншими особами, які залучені роботодавцем до механізму захисту 

відповідних даних; по-друге, попереджає вчинення порушення самим 

працівником (ухилення від виконання цивільно-правових договорів, 

ухилення від сплати аліментів, вчинення корупційних та інших економічних 

правопорушень тощо). 

Таким чином, розглянуті вище функції захисту персональних даних 

працівника у комплексі забезпечують взаємну реалізацію права працівника 

на конфіденційність та безпечне збереження власних персональних даних, 
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права роботодавця на реалізацію господарської компетенції, зокрема, 

шляхом здійснення підбору штату працівників належної кваліфікації, 

забезпечення та підтримання трудової дисципліни тощо та прав інших осіб 

(суспільства, держави) у цивільно-правових, адміністративних та інших 

відносинах з особою (працівником). Зазначене свідчить про важливу роль 

досліджених функцій та необхідність формування більш ефективного 

механізму захисту персональних даних працівника. 

 

3.2 Характеристика механізму захисту персональних даних 

працівників в Україні 

 

У сучасному суспільстві немислиме існування людини без держави, що 

стоїть на захисті її прав та свобод. В Україні на всіх рівнях нормативно-

правового регулювання суспільних відносин гарантуються права та свободи 

людини та громадянина, що також відповідає принципам правової 

демократичної держави. З метою забезпечення конкретних прав людини 

державою створюється механізм захисту прав, в тому числі права на 

інформацію та таємницю особистого життя. Названі права та механізми тісно 

пов’язані із механізмом захисту персональних даних. 

У тлумачному словнику Ожегова поняття «механізм» визначається 

як: 1) внутрішній пристрій (система ланок) машини, приладу, апарату, 

який приводить їх у дію; 2) система, пристрій, що визначає порядок 

якого-небудь виду діяльності; 3) послідовність станів, процесів, що 

визначають собою яку-небудь дію, явище [100, с. 391].  

В юридичному розумінні категоря «механізм» розглядається в 

якості цілісної системи елементів, що взаємодіють між собою. Зокрема, на 

думку Ю.М. Сидорчук, механізм захисту прав є системою та комплексом 

послідовних дій, які спрямовані на захист прав людини та громадянина. 

Основна мета таких механізмів – це захист прав, повна реалізація людиною 

свого права на захист [171, с. 34-35]. Звідси, механізм захисту прав людини – 
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нормативно визначена функціональна система засобів, взаємодія яких 

спрямована на охорону та захист прав людини. 

Окремі елементи механізму захисту існують не поодиноко, а складають 

внутрішню структуру зазначеного механізму. Як вказує С.М. Шило, в 

структурі механізму забезпечення прав людини інтегруються: а) 

праворегулюючі, правоохоронні механізми; б) механізми вирішення 

конфліктів; в) ідентифікаційні, інформаційні, організаційні, акційні елементи, 

що з’єднуються для процедурно-правової регламентації поведінки і 

правового виховання осіб в цілях задоволення законних прав та інтересів 

людей [172, c. 271]. Якщо екстраполювати вказані елементи на механізм 

захисту персональних даних, виявиться, що виокремлені науковцем елементи 

є занадто широкими за своїм змістом і не дають можливості безпосереднього 

їх застосування на практиці.  

На нашу думку, до структури механізму захисту персональних даних 

належать наступні елементи: 1) правові норми, що відображають сутність 

права на персональні дані та їх захист; 2) принципи права в цій сфері; 3) 

гарантії захисту з боку держави; 4) акти застосування та реалізації норм 

права. 

Механізм захисту персональних даних працівників – це система 

елементів та засобів, що забезпечують цілісність, недоторканність та 

достовірність особистих відомостей про працівника, а також передбачену 

законодавством процедуру збирання, використання, оновлення, обробки, 

зберігання та знищення такої інформації, визначають підстави та процедуру 

притягнення до відповідальності правопорушників та встановлюють порядок 

відшкодування заподіяної ними шкоди.  

Першим елементом механізму захисту персональних даних працівника 

є правові норми, що містяться в Кодексі законів про працю України та Законі 

України «Про захист персональних даних». Окремі норми закріплені також у 

цивільному, адміністративному, кримінальному та інших галузях 

законодавства.  
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Так, згідно із ст. 8 профільного Закону особисті немайнові права на 

персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і 

непорушними. У сфері захисту персональних даних працівник має право:  

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних 

даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання 

(перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати 

відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним 

особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня 

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, 

чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких 

персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних 

даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 

Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних; 
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10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) захищатися від автоматизованого рішення, яке має для нього 

правові наслідки [5]. 

На жаль, цей перелік прав мало кореспондується з трудовим 

законодавством. Лише ст. 25 Кодексу законів про працю України 

встановлено, які відомості від працівника має право вимагати роботодавець 

при укладенні трудового договору, а які вимагати прямо заборонено. Наразі 

всім зрозуміло, що норми вказаного нормативно-правового акта значно 

застаріли. У цьому зв’язку доцільно звернутися до проекту Трудового 

кодексу України, ст. 21 якого передбачає основні права працівника. Однак 

згадана норма не закріплює прав, пов’язаних із захистом персональних 

даних. До обов’язків роботодавця (ст. 24) належать наступні: 1) надання на 

вимогу працівників повної та достовірної інформації щодо їхньої трудової 

діяльності, а також безоплатне надання працівникам копій документів, 

пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, що містять їхні персональні 

дані; 2) надання працівникам та їх представникам повної і достовірної 

інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійснення 

контролю за виконанням умов колективного договору; 3) забезпечення 

захисту та конфіденційності персональних даних працівника в порядку, 

встановленому законодавством, а також у будь-який час на вимогу 

працівника ознайомлення його з персональними даними, внесення змін до 

них у разі їх невідповідності фактичним даним. Перелік обов’язків 

роботодавців, визначений цією статтею, не є вичерпним [114]. 

У законодавстві держави-члена чи колективних угодах, в тому числі 

трудових договорах, можуть бути передбачені спеціальні норми щодо 

опрацювання персональних даних працівників у контексті зайнятості, 

зокрема умови, за яких персональні дані в контексті зайнятості можна 
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опрацьовувати на підставі згоди працівника, цілі працевлаштування, 

виконання трудового договору, в тому числі виконання обов’язків, 

установлених законом або колективними угодами, управління, планування та 

організації праці, рівності та різноманітності на робочому місці, здоров’я та 

безпеки на робочому місці, для цілей індивідуальної чи колективної 

реалізації прав та переваг, пов’язаних із зайнятістю, припинення трудових 

відносин [159]. У ч. 1 та ч. 5 ст. 49 проекту Трудового кодексу України 

визначено, що під час укладення трудового договору забороняється вимагати 

документи та відомості про особу, подання яких не передбачено цією 

статтею. За наявності письмової згоди особи, яка претендує на роботу, та в 

межах, визначених цією угодою, роботодавець може збирати інформацію про 

попередню роботу особи. яка має право на ознайомлення з інформацією, 

зібраною про неї. Відмова особи від надання письмової згоди на збирання 

інформації про неї не може бути підставою для відмови в укладенні 

трудового договору. Отже, зазначеним проектом враховуються конкретні 

світові стандарти захисту персональних даних працівників. 

Ще однією складовою даного елементу у механізмі захисту 

персональних даних працівника є ліцензування діяльності у сфері 

персональних даних, оскільки захист персональних даних працівника 

потребує, крім іншого, технічного та криптографічного захисту інформації 

про працівника, яка зберігається в інформаційно-комунікаційних системах. 

Для цієї мети роботодавець укладає угоди з ліцензованими фахівцями у 

відповідній сфері або, якщо мова йде про великого роботодавця, останній 

може мати таких фахівців (спеціальний відділ) у своєму штаті. 

На думку Т.І. Обуховської, ліцензування діяльності у сфері 

персональних даних є важливим елементом державного механізму захисту 

від несанкціонованого збору і поширення персональних даних. Процес 

ліцензування діяльності у сфері персональних даних, на думку вченої, 

повинен передбачати: визначення мети збору, накопичення (обробки), 

заощадження та передачі (реалізації) даних про особу, створення баз даних, 



156 

оцінку заходів їх захисту, стану технічної бази або можливості залучення 

коштів для надання послуг, пов’язаних з персональними даними, 

установлення категорій, груп суб’єктів персональних даних, рівня 

кваліфікації, відповідності професійної, підприємницької діяльності 

державній політиці у сфері захисту персональних даних [173, с. 121]. 

На сьогодні питання ліцензування визначаються Законом України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до статті 7 якого 

ліцензуванню підлягає, зокрема, діяльність у сфері телекомунікацій з 

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 

телекомунікації», надання послуг у галузі криптографічного захисту 

інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного 

захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів 

України [174].  

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ліцензування 

господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту 

інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного 

захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів 

України» від 16 листопада 2016 року № 821 затверджено Перелік послуг у 

галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного 

цифрового підпису) та технічного захисту інформації, господарська 

діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню [175]. 

Відповідно до цього Переліку послугами у галузі криптографічного 

захисту інформації є: 

1. Розроблення і складення конструкторської та іншої технічної 

документації, виробництво криптосистем і засобів криптографічного захисту 

інформації. 

2. Постачання, монтаж (встановлення), налаштування, технічне 

обслуговування (супроводження), ремонт та/або утилізація криптосистем і 

засобів криптографічного захисту інформації. 
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3. Тематичні та експертні дослідження криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації. 

Крім того, послугами у галузі технічного захисту інформації є: 

оцінювання захищеності інформації, у тому числі інформації, що становить 

державну таємницю; виявлення закладних пристроїв [175]. 

Наведені види послуг у сфері технічного та криптографічного захисту 

інформації підлягають ліцензуванню за законодавством України. Разом з 

тим, даний перелік потребує розширення та приведення у відповідність із 

законодавством країн Європи, у яких ліцензуванню підлягає також діяльність 

щодо захисту інформації в мережі Інтернет [176, с. 150]. 

До елементів досліджуваного механізму належать також акти 

застосування норм права та власне норми права, що визначають права 

працівників на захист персональних даних. Оскільки діюче трудове 

законодавство практично не регулює вказані питання, то до відповідних 

відносин застосовуються положення законодавства про захист персональних 

даних.  

Серед основних засобів захисту персональних даних працівників 

Законом України «Про захист персональних даних» передбачено отримання 

роботодавцем згоди від працівника щодо подальшої обробки зазначеної 

інформації, гарантування безперешкодного та безоплатного доступу 

працівника до власних персональних даних, актуалізація персональних даних 

працівника на підставі достовірних відомостей, що підтверджуються 

документально.  

Гарантії захисту персональних даних є наступним елементом 

відповідного механізму. Чинне законодавство передбачає такі гарантії: 

заборона обробки певних видів персональних даних або спеціальний порядок 

такої обробки; право працівника на вільний доступ до відомостей про себе, 

що містяться у роботодавця; створення спеціально уповноваженого органу 

контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних, 

яким є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
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передбачення юридичної відповідальності за порушення законодавства у цій 

сфері тощо. 

На думку І.М. Сопілко, захист персональних даних – це вміння 

балансувати між інформаційною відкритістю та закритістю, між двома 

прагненнями: максимально розширити доступ громадян до невтаємниченої 

публічної інформації (державної, наукової, освітньої, персональної тощо) і, 

водночас, максимально захистити інформацію приватного змісту [16, с. 69]. 

Хоча поставлена задача є непростою, передові країни Західної Європи 

успішно з нею справляються. При удосконаленні національного 

законодавства у цій сфері доцільно спиратися на їх напрацювання. 

Гарантії захисту персональних даних працівника – це система 

нормативно визначених засобів забезпечення конфіденційності інформації 

про особу працівника, що поширюється на всі етапи обробки персональних 

даних (від збирання до знищення), а також неможливості несанкціоноваго 

доступу до такої інформації третіх осіб. 

Залежно від поширення гарантії захисту персональних даних 

працівників поділяються на загальні (передбачені для всіх фізичних осіб) та 

спеціальні (пов’язані з правовим статусом працівника).  

Як зазначає Р.В. Куценко, до загальних гарантій захисту персональних 

даних працівників відносяться : 

1) встановлення законодавчих вимог та підстав обробки персональних 

даних працівника. Відповідні умови та підстави визначені статтями 6, 7 та 11 

Закону України «Про захист персональних даних» [5]. Основними вимогами 

до обробки персональних даних визначені такі: обробка має здійснюватися з 

конкретно та чітко визначеною метою (стосовно персональних даних 

працівника такою метою може бути перевірка рівня кваліфікації та 

компетентності працівника, нарахування заробітної плати, сплата податків та 

зборів до фондів соціального страхування тощо); обробка персональних 

даних має здійснюватися прозоро та дозволеними засобами; склад та зміст 

персональних даних мають бути адекватними та сумісними з метою обробки; 



159 

недопустимість обробки даних про працівника, які є конфіденційними, без 

його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

З цього приводу варто зауважити, що в Щорічній доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зазначається, що під 

час перевірок було виявлено відбирання згоди на обробку персональних 

даних у працівників для реалізації прав та обов’язків у сфері трудових 

відносин, а також в інших суб’єктів персональних даних у випадках, коли 

обробка персональних даних здійснюється на іншій підставі, передбаченій 

Законом [136, с. 69]. Тобто в даному випадку мова йде про необхідність 

розмежування роботодавцем підстав обробки персональних даних, які 

потребують надання письмової згоди працівником, та інших підстав, за 

наявності яких така згода не потрібна (наприклад, подання податкової 

звітності, нарахування та сплата податків тощо). Останні мають бути чітко 

визначені в законодавстві. Тому в проекті Трудового кодексу України [114] 

слід розмежувати види персональних даних, обробка яких потребує 

письмової згоди працівника, та тих, які обробляються без спеціальної згоди; 

2) безкоштовний та вільний доступ працівників до своїх персональних 

даних. Персональні дані працівника, як правило, зберігаються в кадровому 

відділі, відділі бухгалтерії та ін. Відповідні відділи за зверненням працівника 

мають видавати запитувану інформацію у формі виписок, довідок тощо. 

Будь-які обмеження та заборони щодо надання працівнику інформації, яка 

складає зміст його персональних даних, мають бути визнані незаконними; 

3) функціонування спеціально уповноваженого органу у сфері 

здійснення контролю за додержанням законодавства про захист 

персональних даних [177, с. 56].  

Починаючи з 2014 року, органом у сфері захисту персональних даних є 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Згідно із ст. 23 

Закону України «Про захист персональних даних» до його повноважень у 

сфері захисту персональних даних належать наступні: 1) отримувати 
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пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних осіб з питань 

захисту персональних даних та приймати рішення за результатами їх 

розгляду; 2) проводити на підставі звернень або за власною ініціативою 

виїзні та безвиїзні, планові, позапланові перевірки володільців або 

розпорядників персональних даних в порядку, визначеному Уповноваженим, 

із забезпеченням відповідно до закону доступу до приміщень, де 

здійснюється обробка персональних даних; 3) отримувати на свою вимогу та 

мати доступ до будь-якої інформації (документів) володільців або 

розпорядників персональних даних, які необхідні для здійснення контролю за 

забезпеченням захисту персональних даних, у тому числі доступ до 

персональних даних, відповідних баз даних чи картотек, інформації з 

обмеженим доступом; 4) складати протоколи про притягнення до 

адміністративної відповідальності та направляти їх до суду у випадках, 

передбачених законом тощо [5]. 

Як зазначає В.М. Брижко, головна проблема на національному рівні 

полягає у відсутності ефективного правового механізму щодо 

адміністративно-організаційного регулювання відносин та відповідальності у 

сфері захисту персональних даних. Незважаючи на санкції, введені Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за порушення законодавства про захист 

персональних даних», практична відповідальність за порушення закону 

продовжує носити декларативний характер [38, с. 44-45]. У зв’язку з цим 

слушною видається пропозиція науковця щодо запровадження в Україні 

судової палати з питань захисту персональних даних та початку підготовки 

кваліфікованих фахівців для цієї сфери з метою створення цілісної системи 

ефективного захисту персональних даних [38, с. 47]. 

До спеціальних гарантій у сфері захисту персональних даних 

працівників належать:  

1) під час оформлення трудових правовідносин та виконання трудової 

функції забороняється обробляти певні види інформації. Відповідно до 
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проекту Трудового кодексу України при укладені трудового договору 

недопустимо вимагати від працівника відомості, які не передбачені ст. 51, а 

саме відомості, які не пов’язані із встановленням особи працівника, рівнем 

його кваліфікації, освіти, попереднього досвіду роботи тощо [114]. Згідно із 

ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» забороняється 

обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та 

професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також 

даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або 

генетичних даних [5]; 

2) під час збирання роботодавцем додаткової інформації про 

працівника (з відкритих джерел, соціальних мереж, попередніх місць роботи 

тощо) обов’язково необхідно отримати письмову згоду працівника, що 

узгоджується з положеннями ч. 5 ст. 51 проекту Трудового кодексу України; 

3) захист роботодавцем персональних даних працівників та заборона 

несанкціонованого доступу до таких відомостей сторонніх осіб. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можемо зробити 

висновок, що чинне законодавство в недостатній мірі регламентує спеціальні 

гарантії захисту персональних даних працівників. Поряд з цим, проект 

Трудового кодексу України в більшій мірі закріплює зазначені гарантії, проте 

передбачає не всі спеціальні гарантії, часткового не відповідає стандартам 

ЄС. 

З метою підвищення ефективності механізму захисту персональних 

даних Уповноважений Верховної Ради України з прав людини рекомендує:  

підвищити рівень знань вимог законодавства у сфері захисту персональних 

даних; внести зміни/розробити внутрішні нормативні документи відповідно 

до чинного законодавства про захист персональних даних; повідомляти 

Уповноваженого про обробку персональних даних, яка становить особливий 

ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний 

підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із 
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захистом персональних даних при їх обробці, у разі, якщо володільцем 

здійснюється обробка таких даних; забезпечити ведення обліку операцій, 

пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них 

тощо [136, с. 70]. 

Доцільно запропонувати зміни 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. Необхідно також 

внести зміни до статті 28 проекту Трудового кодексу України стосовно 

закріплення права особи на забезпечення з боку медичного закладу та його 

персоналу конфіденційності інформації про стан здоров’я, що виражається у 

зазначенні в довідці про проходження медичного огляду інформації про 

можливість або неможливість виконувати працівником певної трудової 

функції без вказівки на діагноз. Дане положення має узгоджуватися із 

змістом статті 7 Закону України «Про захист персональних даних».  

Недостатньою є правова регламентація механізму захисту 

персональних даних працівників. Зважаючи на сучасні тенденції розвитку 

трудового законодавства України, пропонуємо наступні зміни до проекту 

Трудового кодексу України: 1) встановити право та процедуру відкликання 

кандидатом на посаду згоди на обробку персональних даних в разі 

неоформлення трудових відносин; 2) визначити категорії так званих 

«чутливих» та «нечутливих» персональних даних, закріпити правовий режим 

їх обробки.  

 

3.3 Зарубіжний досвід захисту персональних даних працівників та 

можливості його використання в Україні 

 

Особливе значення при розробці пропозицій, спрямованих на 

удосконалення національного законодавства в даній сфері, має досвід деяких 
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зарубіжних країн, законодавство яких містить норми, котрі чітко 

закріплюють поняття персональних даних, визначають дієвий механізм їх 

захисту. 

Так, одним з показових прикладів ефективного механізму захисту 

персональних даних, у тому числі у сфері трудової діяльності, є його 

функціонування у США. У цій країні діють одні з найбільш жорстких умов 

використання персональних даних, які прирівнюються до групи 

конституційних прав, що забезпечують недоторканність особи та її 

приватного життя [178, с.36].  

До системи законодавства США у сфері захисту персональних даних 

належать Закон «Про захист конфіденційності відеоматеріалів» (The Video 

Privacy Protection Act) 1980 року та Закон «Про захист користувачів 

кабельних мереж» (The Cable Television Consumer Protection and Competition 

Act) 1992 року. Аналізуючи зазначені закони, деякі науковці цілком 

справедливо стверджують, що в умовах інформатизації ці акти відіграють 

важливу роль у гарантуванні прав людини та громадянина на захист 

персональних даних і особисту недоторканність. Крім того, наголошується, 

що у США діє концепція захисту інформації незалежно від носія такої 

інформації, а отже, її захист здійснюється на загальних підставах (як і 

матеріальних цінностей) [179, с. 58-59]. 

В.І. Теремецький та Д.М. Цвірюк, у свою чергу, відмічають, що 

політика США у сфері захисту персональних даних має комплексний 

характер, оскільки в державі прийнято значну кількість нормативно-правових 

актів, які регламентують питання захисту інформації персонального 

характеру в окремих сферах суспільного життя. У якості прикладу науковці 

наводять Закон «Про право на фінансову приватність» (The Rightto Financial 

Privacy Act) 1978 року. У ньому мова йде про встановлення заборони надання 

інформації персонального характеру державним установам за винятком 

випадків, коли відомості потрібні для проведення судового або 
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адміністративного розслідування чи реалізації іншої законної діяльності [117, 

с. 75]. 

Як відомо, США є країною з високим рівнем запровадження в усі 

сфери суспільного життя інформаційно-телекомунікаційних технологій, тому 

не дивує той факт, що захисту персональних даних у мережі Інтернет та 

інших системах у зазначеній державі приділяється багато уваги. 

З цього приводу М.М. Кравчук зазначає, що діяльність в Інтернет-

просторі США регламентується набагато жорсткіше, ніж у Європі. 

Проводячи порівняльний аналіз законодавства у сфері захисту персональних 

даних в США та країнах Європи, вчена вказує, що у Сполучених Штатах 

передбачена кримінальна відповідальність за неналежне зберігання та 

обробку персональної інформації, її знищення не за законом, на відміну від 

Європейського Союзу, де кримінальні справи можуть порушуватися тільки у 

разі завдання шкоди державній безпеці та основним правам громадян. У 

європейських державах неналежне поводження з персональними даними 

віднесено до адміністративних правопорушень.  В Україні воно карається 

значними штрафами (від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів) 

[180, с. 124]. 

Наведені вище гарантії повною мірою поширюються на 

правовідносини, що виникають у сфері захисту персональних даних 

працівника. Разом з тим, у США питання щодо збору та обробки 

роботодавцем персональних даних про працівника (потенційного працівника) 

більш детально регламентовано.  

Загальноприйнятою у цій державі є практика проведення детального 

розслідування особистого життя працівника, яке здійснюється роботодавцем 

до укладення трудового договору та виражається у проведенні медичних 

аналізів на наркотики й алкоголь, дослідженні особистої справи водія, 

професійного стажу та наявності судимості. Крім того, для процедури 

працевлаштування характерною є перевірка кредитної історії працівника, яка 

здійснюється на підставі закону про добросовісність у наданні відомостей 
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про кредитоспроможність. Іншим федеральним законом у сфері збору 

інформації про працівника є закон про захист працівника від застосування 

поліграфу, який забороняє більшості приватних роботодавців застосовувати 

детектор. У той же час, відповідно доЗакону «Про захист електронних систем 

зв’язку» електронні листи працівника є власністю роботодавця, якщо вони 

направляються із комп’ютерної системи останнього. Також цей закон 

дозволяє встановлювати роботодавцю камери спостереження, крім місць 

приватного користування [181, с. 132]. 

Таким чином, інститут захисту персональних даних працівника в США 

характеризується такими особливостями: 1) законодавством встановлюються 

досить жорсткі правила та вимоги до обробки персональних даних, значна 

увага приділяється захисту інформації, у тому числі персональних даних, в 

мережі Інтернет та інших інформаційних і комп’ютерних системах; 2) існує 

розгалужена системи законодавства, норми якого містять приписи, що 

регламентують захист персональних даних працівника, зокрема визначають 

правила збору та обробки персональних даних; 3) роботодавець за згодою 

потенційного працівника має право на отримання інформації з різних 

інформаційних джерел та уповноважений здійснювати збір різноманітної 

інформації про працівника. 

На відміну від США, у країнах Європи право на захист персональних 

даних як фундаментальне право та окремий правовий інститут сформувалось 

набагато пізніше.  

Віднесення права на захист персональних даних до європейського 

«каталогу фундаментальних прав» здійснено на засіданні Ради ЄС у Кельні 

(Німеччина) 04 липня 1999 року, коли було ухвалено рішення про підготовку 

проекту Хартії основних прав Європейського Союзу. У зв’язку з цим Робоча 

група, підтримуючи рішення Ради ЄС, ухвалила 07 вересня 1999 року 

рекомендацію, якою запропонувала включити право на захист персональних 

даних до європейського «каталогу фундаментальних прав» [182, с. 278]. 
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З цього часу на європейському просторі починають активно 

прийматися спеціальні закони щодо захисту персональних даних особи або 

вноситися зміни до раніше прийнятих законів з метою приведення їх у 

відповідність з новою концепцією ЄС. 

Так, наприклад, у Німеччині на базі Закону Землі Гессен 1970 року був 

розроблений і прийнятий базовий нормативний акт ФРН «Про подальший 

розвиток оброблення даних і захисту даних» від 2012 року, який регулює 

суспільні відносини, що виникають у процесі накопичення, обробки і 

використання персоніфікованої інформації (персональних даних) [162, с. 96]. 

Багато уваги приділено в Німеччині й технічному захисту інформації, 

на що звертають увагу деякі науковці. Зокрема, як зазначає В.С. Сідак, в 

інтересах інформаційної безпеки урядом Німеччини у 1993 році створено 

федеральне відомство із забезпечення безпеки у сфері інформаційної техніки. 

До компетенції цього відомства відноситься, крім технічного захисту 

інформації, ще й консультації громадян із питань технічного захисту 

інформації, а також сертифікація та стандартизація засобів безпеки. Крім 

того, це відомство займається пропагандою необхідності здійснювати захист 

інформації на підприємствах [183, с. 8]. 

Слід також зауважити, що у трудовому законодавстві Франції та Італії 

визначається поняття персональних даних працівника як інформація, 

необхідна роботодавцю у зв’язку з трудовими відносинами, що стосується 

конкретного працівника і пов’язана з його професійною кваліфікацією, 

діловими, професійними якостями. Ця інформація стосується також вимог, 

що можуть бути пред’явлені працівнику у зв’язку з характером роботи. 

Наведене визначення Р.І. Чанишев пропонує включити до положень КЗпП 

України. При цьому, як зазначає вчений, чи Закон Франції від 31 грудня 1992 

року «Про охорону особистої гідності працівника при найманні на роботу і в 

період дії трудового договору» дає право роботодавцю вимагати при наймі 

інформацію виключно з метою визначення професійної кваліфікації особи, 
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яка наймається. Вона не повинна стосуватися його морального обліку, 

характеру та особливостей особистого і сімейного життя [184, с. 97]. 

Деякі країни, хоча й не забороняють або не перешкоджають збору 

даних про працівників із джерел третіх сторін, все ж таки обмежують їх 

обробку роботодавцем.  

Наприклад, в Австрії існує гарантоване право отримувати інформацію 

про працівника від колишнього роботодавця працівника. Це повязано  з тим, 

що так звана довідка про зайнятість повинна стосуватися тривалості 

трудових відносин та виду послуг. Також передбачається, що будь-яке 

твердження чи використання фраз, що перешкоджають майбутній кар’єрі 

працівника, заборонено. Зокрема інформація не може надаватися наступному 

роботодавцеві, якщо це стосується зауважень щодо причини звільнення 

працівника або негативної оцінки його роботи, або зайняття діяльністю, 

наданої членом робочої ради чи членом профспілки. Те саме стосується 

усних комунікацій (колишніх) роботодавців. Аналогічне правове положення 

існує і в Бельгії [185]. 

Отже, як вбачається з аналізу законодавства деяких європейських 

держав у сфері захисту персональних даних працівника, у ньому значно 

обмежені види інформації, які дозволяється вимагати роботодавцю у зв’язку 

з працевлаштуванням працівника.  

В окремих європейських країнах прийнято спеціальні нормативні акти 

у сфері захисту персональних даних працівника. Наприклад, у Польщі діє 

Положення про загальний захист даних, яке набрало чинності 25 травня 2018 

року, що регулює, у тому числі, збір і обробку персональних даних 

працівника, включаючи біометричні дані. Відповідно до цього Положення 

роботодавець має право вимагати певний перелік персональних даних від 

кандидатів/працівників. Важливо, що він також має право збирати інші дані, 

пов’язані з роботою, якщо працівник надає свою згоду на це та обробку таких 

даних буде здійснено також і в інтересах самого працівника. Разом з тим, 

Положення встановлює обмеження на здійснення відеоспостереження за 
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працівниками на підприємстві, а також спеціальні вимоги до зберігання 

особистих даних. Так, відеоспостереження буде можливим лише в тому 

випадку, якщо це необхідно для забезпечення безпеки працівників, для 

захисту майна, контролю виробництва або зберігання таємниці 

конфіденційної інформації. Кожен роботодавець зобов’язаний вказувати цілі, 

обсяг та спосіб моніторингу персональних даних працівника у колективному 

чи трудовому договорі або робочій інструкції [186]. 

У деяких країнах, зокрема таких, як Хорватія та Чеська Республіка, 

роботодавці повинні повідомити своїх працівників про спостереження та 

моніторинг роботи електронної пошти. В інших країнах (Болгарія та Польща) 

це не передбачено законом, але на практиці роботодавці з метою 

впровадження політики прозорості щодо їх співробітників включають 

відповідні умови та правила до правил внутрішнього розпорядку або 

колективного договору, відповідно, працівники отримують інформацію про 

можливий моніторинг робочих повідомлень електронної пошти та доступу 

до Інтернету. Зокрема роботодавцем у них закріплюються такі питання: про 

можливість використання приватних електронних листів у робочий час; про 

умови та роботу електронної пошти для приватних цілей; про процедуру 

відкриття електронної пошти працівника у випадку йоготривалої відсутності; 

про отримання доступу працівник до Інтернету в робочий час, технічні та 

організаційні заходи щодо захисту персональних даних, що здійснюються 

роботодавцем [187, с. 11]. 

Отже, характерною для багатьох країн Європи є практика, відповідно 

до якої роботодавець, як власник комп’ютерної системи, отримує право 

здійснювати спостереження за електронними повідомленнями працівника, 

його електронною поштою, однак таке спостереження може проводитися 

виключно з відома працівника. 

При цьому майже в усіх європейських державах діє спеціально 

утворений орган, до повноважень якого входить здійснення контролю за 

дотриманням процедур та режимів захисту персональних даних, у тому числі 



169 

працівників. У Чехії, наприклад, це Управління із захисту персональних 

даних, у Хорватії – Агентство із захисту персональних даних, у Болгарії – 

Комісія із захисту персональних даних тощо. Найбільш характерними 

повноваженнями цих інституцій є: здійснення нагляду за здійсненням 

захисту персональних даних; виявлення порушень під час збору 

персональних даних та застосування санкцій; здійснення моніторингу 

законодавства про захист персональних даних; розгляд та вирішення скарг 

тощо. 

Таким чином, можна відзначити такі особливості правового 

регулювання захисту персональних даних працівника в державах Європи: 

1) як правило, захист персональних даних працівника не виокремлюється у 

самостійний інститут, а є невід’ємною частиною загального інституту 

захисту персональних даних; 2) спеціальні норми та положення щодо захисту 

персональних даних працівника розробляються роботодавцями у локальних 

актах – правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективних 

договорах; 3) на законодавчому рівні встановлюються конкретні обмеження 

щодо видів інформації, яку дозволяється роботодавцю вимагати від 

працівника/кандидата при прийомі на роботу, джерела інформації, які 

можуть при цьому використовуватися, а також забороняється обробка 

персональних даних працівника без його прямої згоди; 4) встановлення права 

роботодавця здійснювати моніторинг та спостереження за електронною 

поштою, електронними повідомленнями працівника, які розміщені 

(зберігаються) в інформаційних системах роботодавця.  

Цікавим для України також може виявитися досвід правового 

регулювання захисту персональних даних працівника у Грузії. Трудовий 

кодекс цієї держави містить окрему статтю, присвячену відносинам, що 

виникають до укладення трудової угоди і обміну інформацією. 

Так, відповідно до Трудового кодексу Грузії роботодавець має право 

отримати ту інформацію про кандидата, яка необхідна для прийняття 

рішення про його прийом на роботу (працевлаштування). Також встановлено, 
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що кандидат зобов’язаний повідомити роботодавця про будь-яку обставину, 

яка може перешкодити йому у виконанні роботи або поставити під загрозу 

інтереси роботодавця чи третьої особи. 

При цьому роботодавець має право перевірити точність представленої 

кандидатом інформації. Інформація, отримана роботодавцем про кандидата, 

й інформація, надана кандидатом, не можуть бути доступні іншим особам без 

згоди кандидата, крім випадків, передбачених законодавством. 

Кандидат має право вимагати повернення поданих ним документів, 

якщо роботодавець не уклав з ним трудової угоди. Він також може отримати 

повну інформацію про виконувану роботу, умови праці, своє правове 

становище в рамках трудових відносин, оплату праці. 

Відносини з кандидатом до укладення контракту вважаються 

завершеними після укладення сторонами трудової угоди або повідомлення 

про відмову у працевлаштуванні. Роботодавець не зобов’язаний 

аргументувати своє рішення про відмову в працевлаштуванні [188]. 

Аналогічні положення доцільно включити до проекту Трудового 

кодексу України з тим, щоб упорядкувати правовідносини, у тому числі 

інформаційні, які виникають між роботодавцем та потенційним працівником 

до укладення трудового договору. 

Окремі норми щодо захисту персональних даних працівника містяться 

також у Законі Грузії «Про персональні дані». Зокрема відповідно до ст. 6 

цього Закону забороняється обробка даних особливої категорії. Обробка 

даних може здійснюватися з письмової згоди суб’єкта даних або у випадках, 

коли: а) обробка даних, пов’язаних з судимістю і станом здоров’я, необхідна, 

виходячи з характеру трудових зобов’язань і відносин, в тому числі для 

прийняття рішення, що стосується працевлаштування; б) суб’єкт даних 

оприлюднив дані про себе без явної  заборони на їх використання тощо [189]. 

Наведені правові норми певним чином дозволяють вирішити проблему 

щодо необхідності надання згоди на обробку персональних даних, які особа 

сама про себе розмістила у відкритих та загальнодоступних джерелах 
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інформації. За таких обставин спеціальна згода не вимагається, оскільки 

презюмується добровільність представлення такої інформації про себе у 

відкритих інформаційних джерелах. 

Окремо слід зупинитися на правовому регулюванні правовідносин, 

пов’язаних із захистом персональних даних працівника, у деяких 

постсоціалістичних державах. З цього приводу, передусім, слід зазначити, що 

у переважній більшості цих країн було прийнято нові трудові кодекси, в яких 

певним чином враховані (врегульовані) інформаційні права працівників. 

Так, у Трудовому кодексі Республіки Казахстан до прав працівника, які 

визначені в окремій статті, віднесено забезпечення захисту персональних 

даних, що зберігаються у роботодавця. Відповідно, кореспондуючим є 

обов’язок роботодавця здійснювати збір, обробку і захист персональних 

даних працівника відповідно до законодавства Республіки Казахстан про 

персональні дані та їх захист [190].  

Будь-яких інших норм щодо захисту персональних даних працівника 

Трудовий кодекс Республіки Казахстан не містить. Разом з тим, спеціальним 

законом у цій сфері – Законом «Про персональні дані та їх захист» – більш 

детально регламентовано відповідні правовідносини. Передусім, це 

стосується визначення більш широкої, у порівнянні з вітчизняним 

законодавством, системи прав суб’єкта персональних даних.  

Зокрема до прав суб’єкта персональних даних, не характерних для 

українського законодавства, віднесено такі права:  

1) знати про наявність у власника і (або) оператора, а також третьої 

особи своїх персональних даних, а також отримувати інформацію, що 

містить: підтвердження факту, цілі, джерел, способів збору й обробки 

персональних даних; перелік персональних даних; терміни обробки 

персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;  

2) відкликати згоду на збір, обробку персональних даних, крім 

випадків, передбачених пунктом 2 статті 8 цього Закону; 
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3) давати згоду (відмовити) власнику і (або) оператору на поширення 

своїх персональних даних у загальнодоступних джерелах персональних 

даних тощо [191]. 

Слід звернути увагу на те, що законодавче закріплення наведених прав 

суб’єкта персональних даних значною мірою спрощує застосування 

правового механізму захисту персональних даних, оскільки одним з 

найбільш проблемних аспектів вказаного механізму в Україні, як правило, є 

те, що отримати інформацію про  зберігача персональних даних (власника 

системи) досить складно. Отже, право особи знати про наявність у власника і 

(або) оператора його персональних даних спрощує дію механізму захисту 

персональних даних. 

З позитивної сторони також слід відмітити закріплення обов’язку 

оператора отримати згоду суб’єкта персональних даних на розміщення та 

поширення його даних у відкритих джерелах [192, с. 94]. 

Подібний підхід до регулювання правовідносин, пов’язаних із захистом 

персональних даних працівника, застосований у законодавстві Республіки 

Туркменістан. 

Так, Трудовим кодексом Туркменістану також визначене право 

працівника на захист його персональних даних. Відповідальність за стан 

захищеності персональної інформації про працівника несе роботодавець 

[193]. 

Більш детальна регламентація правовідносин, що виникають у сфері 

захисту персональних даних працівника, визначаються Законом 

Туркменістану «Про інформацію про особисте життя і її захист» [194]. 

У Трудовому кодексі Республіки Киргизія не міститься окремих норм, 

спрямованих на захист персональних даних працівника [195]. Більше того, 

серед прав працівника та кореспондуючих ним обов’язків роботодавця не 

згадується про захист персональних даних працівника. 

Деякі особливості містяться у нормах Закону Республіки Киргизія 

«Про інформацію персонального характеру». У вказаному нормативно-
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правовому акті окрема стаття присвячена правовому режиму 

загальнодоступного масиву персональних даних. 

У цій статті зазначається, що з метою інформаційного забезпечення 

суспільства можуть створюватися загальнодоступні масиви персональних 

даних (довідники, телефонні книги, адресні книги тощо). 

У загальнодоступні масиви персональних даних з письмової згоди 

суб’єкта можуть включатися такі персональні дані: прізвище, ім’я, по 

батькові, рік і місце народження, адреса місця проживання, номер 

контактного телефону, відомості про професію, інші відомості, надані 

суб’єктом і/або отримані з відкритих джерел, інших загальнодоступних 

масивів персональних даних, якщо ці джерела сформовані за згодою суб’єкта 

персональних даних [196].  

Отже, отримання роботодавцем відомостей про потенційного 

працівника із таких відкритих інформаційних джерел не потребуватиме 

додаткової згоди від суб’єкта персональних даних, що значно полегшує 

доступ роботодавця до інформації про потенційного працівника. 

Разом з тим, з метою забезпечення захисту персональних даних у 

Законі Республіки Киргизія «Про інформацію персонального характеру» 

визначено обов’язки володільця (власника) масиву персональних даних. 

Зокрема зазначається, що при обробці персональних даних володілець 

(власник) масиву персональних даних і обробник зобов’язані: виключити 

доступ сторонніх осіб до обладнання, що використовується для обробки 

персональних даних (контроль за доступом); перешкоджати самовільному 

читанню, копіюванню, зміні або виносу носіїв даних (контроль за 

користуванням носіями даних); перешкоджати самовільному запису 

персональних даних або знищенню записаних персональних даних (контроль 

за записом) і забезпечувати можливість встановлення заднім числом, коли, 

ким і які персональні дані були змінені; забезпечувати безпеку систем 

обробки даних, призначених для перенесення персональних даних незалежно 

від засобів передачі даних [196]. 
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Тобто досліджуваним нормативно-правовим актом детально визначено 

зміст захисту персональних даних, що містяться у комп’ютерних та інших 

інформаційних системах, який виражається у конкретних діях (виконанні 

обов’язків) власником системи, а у випадку, коли мова йде про персональні 

дані працівника – роботодавцем. 

Значну цінність для розроблення пропозицій щодо удосконалення 

національного законодавства у сфері захисту персональних даних працівника 

має досвід таких країн, як Республіка Молдова, Російська Федерація, у яких 

окремий розділ (глава) трудового кодексу присвячено захисту персональних 

даних працівника.  

Так, глава VI Трудового кодексу Республіки Молдова має назву 

«Захист персональних даних працівника», у якій визначено наступне: 

загальні вимоги до обробки персональних даних працівника та гарантії їх 

захисту; порядок передачі персональних даних працівника; права працівника 

з метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються у 

роботодавця; відповідальність роботодавця та третіх осіб за порушення норм, 

що регулюють збір, зберігання та обробку персональних даних працівника. 

Відповідно до Трудового кодексу Республіки Молдова загальними 

умовами обробки персональних даних працівника роботодавцем або третіми 

особами за дорученням останнього є: a) обробка персональних даних 

працівника може здійснюватися виключно в цілях дотримання положень 

чинного законодавства, сприяння в працевлаштуванні, навчанні і просуванні 

по роботі, забезпеченні особистої безпеки працівника, контролю кількості та 

якості виконаної роботи та забезпечення збереження майна підприємства; 

b) при визначенні обсягу та змісту оброблюваних персональних даних 

працівника роботодавець повинен керуватися чинним законодавством; c) всі 

персональні дані працівника слід отримувати у нього самого або з вказаного 

ним джерела; d) роботодавець не має права отримувати та обробляти 

персональні дані працівника про його політичні і релігійні переконання, а 

також про його приватне життя. У випадках, передбачених законом, 
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роботодавець має право запитувати і обробляти дані про приватне життя 

працівника лише за його письмовою згодою тощо [197]. 

У ст. 93 Трудового кодексу Молдови зазначено, що з метою 

забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються у роботодавця, 

працівник має право на: a) отримання повної інформації про свої персональні 

данні та порядок їх обробки; b) вільний безкоштовний доступ до своїх 

персональних даних, включаючи право на отримання копій будь-якого 

правового акта, що містить його персональні дані, за винятком випадків, 

передбачених чинним законодавством; c) визначення представників для 

захисту своїх персональних даних; d) доступ до медичних даних, що 

стосуються працівника, у тому числі через медичного працівника за його 

вибором; e) виключення або виправлення неправильних і/або неповних 

персональних даних, а також даних, оброблених з порушенням вимог цього 

кодексу. При відмові роботодавця виключити або виправити неправильні 

персональні дані працівник має право заявити в письмовій формі 

роботодавцю про свою незгоду, обґрунтувавши її; f) оскарження в судовому 

порядку будь-яких неправомірних дій або бездіяльності роботодавця, 

допущених при отриманні, зберіганні, обробці та захисті персональних даних 

працівника [197]. 

Слід зазначити, що визначення прав працівника у сфері захисту його 

персональних даних, а також умов обробки таких даних у трудовому 

законодавстві підкреслює специфічність інституту захисту персональних 

даних працівника, свідчить про особливий правовий режим персональних 

даних працівника, який, з однієї сторони, спрямований на захист особистих 

прав працівника, а з іншої – на захист прав роботодавця та охорону 

суспільного інтересу. Таким чином, на нашу думку, у законодавстві України 

доцільно врахувати досвід Республіки Молдова щодо зосередження 

спеціальних норм, присвячених захисту персональних даних працівника, в 

окремій главі проекту Трудового кодексу України. 
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Крім того, варто зазначити, що досить ґрунтовним є визначення 

поняття персональних даних, яке міститься у Законі Республіки Молдова 

«Про захист персональних даних». 

Так, персональні дані визначаються як будь-яка інформація, пов’язана з 

ідентифікаційними даними або даними, за якими може бути ідентифіковано 

фізичну особу (суб’єкта персональних даних). Далі уточняється, що даними, 

за якими може бути ідентифіковано особу, є, зокрема, посилання на 

ідентифікаційний номер або на один чи кілька факторів, специфічних для 

фізичної, фізіологічної, психічної, економічної, культурної або соціальної 

ідентичності. При цьому до особливої категорії персональних даних 

зазначеним законом віднесені дані, що розкривають расове або етнічне 

походження особи, політичні переконання, релігійні або філософські 

погляди, соціальну приналежність, дані, що стосуються стану здоров’я або 

статевого життя, а також дані, які стосуються кримінального покарання, 

примусових процесуальних заходів або санкцій за правопорушення [198]. 

Для такої категорії персональних даних встановлено особливий правовий 

режим захисту. 

У Трудовому кодексі Російської Федерації також міститься окремий 

розділ, присвячений захисту персональних даних працівника, у якому 

передбачено, що з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина 

роботодавець і його представники при обробці персональних даних 

працівника зобов’язані дотримуватися таких загальних вимог: 1) обробка 

персональних даних працівника може здійснюватися виключно в цілях 

забезпечення дотримання законів та інших нормативних правових актів, 

сприяння працівникам у працевлаштуванні, здобутті освіти і просуванні по 

службі, забезпечення особистої безпеки працівників, контролю кількості та 

якості виконуваної роботи і забезпечення збереження майна; 2) при 

визначенні обсягу та змісту оброблюваних персональних даних працівника 

роботодавець повинен керуватися Конституцією Російської Федерації, цим 

Кодексом та іншими федеральними законами; 3) всі персональні дані 
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працівника слід отримувати у нього самого. Якщо персональні дані 

працівника можливо отримати тільки у третьої сторони, то працівник 

повинен бути повідомлений про це заздалегідь і від нього має бути отримана 

письмова згода. Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про цілі, 

передбачувані джерела і способи отримання персональних даних, а також 

про характер персональних даних, що підлягають отриманню, і наслідки 

відмови працівника дати письмову згоду на їх отримання [199].  Тобто 

загальними вимогами до обробки персональних даних працівника в 

Російській Федерації є обов’язкове повідомлення працівника про мету 

майбутньої обробки персональних даних роботодавцем та право останнього 

здійснювати використання таких даних виключно в цілях, визначних 

Кодексом.  

При передачі персональних даних працівника роботодавець повинен 

дотримуватися таких вимог: не повідомляти персональні дані працівника 

третій стороні без письмової згоди працівника, за винятком випадків, коли це 

необхідно з метою попередження загрози життю і здоров’ю працівника, а 

також в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими 

федеральними законами; не повідомляти персональні дані працівника в 

комерційних цілях без його письмової згоди [199]. Відповідні умови 

забезпечують захист працівника від несанкціонованої передачі інформації 

про нього третім особам, у тому числі і тієї, передача якої здійснюється з 

комерційною метою. 

Отже, характерними особливостями законодавчого регулювання 

захисту персональних даних працівника у деяких країнах пострадянського 

простору є такі: 1) включення у більшості держав права на захист 

персональних даних до загальних трудових прав працівника; 

2) виокремлення інституту захисту персональних даних у деяких державах 

(Республіка Молдова, Російська Федерація та ін.) у самостійний інститут 

трудового права; 3) встановлення законодавством загальних умов та вимог 

щодо збору та обробки персональних даних працівника; встановлення 
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обмеження стосовно використання персональних даних працівника 

конкретно визначеною метою (забезпечення працевлаштування, захист 

безпеки працівника та підприємства, спостереження за результатами 

виробництва тощо); 4) покладення на роботодавця персонального обов’язку 

щодо забезпечення захисту безпеки персональних даних, які зберігаються 

ним чи третіми особами за його дорученням.  

Таким чином, на підставі проведеного у даному підрозділі аналізу 

досвіду деяких зарубіжних країн можна запропонувати такі заходи щодо 

удосконалення інституту захисту персональних даних працівника в Україні: 

1) доповнити проект 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) доповнити проект 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) закріпити у проекті Трудового 

кодексу України обов’язок роботодавця визначати у локальних актах – 

правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективних та трудових 

договорах – 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 тощо. 

Висновки до розділу 3 

 

1. Принципи захисту персональних даних працівника: 

1) добровільності надання персональних даних особою під час влаштування 

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

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. 

2. Функціями захисту персональних даних працівника є наступні: 

1) контрольна, яка є однією з важливих функцій управління, у тому числі у 

сфері господарської діяльності; 2) охоронна та захисна; 3) інформаційна, яка 

притаманна будь-якій соціальній діяльності, пов’язаній з обігом інформації, у 

даному випадку – персональних даних працівника; 4) соціально-економічна, 

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 права та інтереси 

суспільства (суспільний інтерес); 5) превентивна, яка є похідною від функції 

захисту. 

3. 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. 

У структуру механізму захисту персональних даних працівника 

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

4. 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  такі 

групи: 1) загальні гарантії, що поширюють свою дію на захист персональних 

даних будь-якої фізичної особи, в тому числі й тієї, яка перебуває у статусі 

працівника; 2) спеціальні гарантії, що забезпечують захист саме 

персональних даних працівника. 

До загальних гарантій захисту персональних даних належать:  

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; 4) контроль за дотриманням законодавства про захист 

персональних даних; 5) притягнення до юридичної відповідальності осіб, 

винних у порушенні законодавства про захист персональних даних.  

Спеціальні гарантії захисту персональних даних працівника включають 

такі: 1) заборону 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; 

3) 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. 
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5. Інститут захисту персональних даних працівника в США 

характеризується такими особливостями: 1) законодавством встановлюються 

досить жорсткі правила та вимоги до обробки персональних даних, значна 

увага приділяється захисту інформації, у тому числі персональних даних, в 

мережі Інтернет та інших інформаційних та комп’ютерних системах; 

2) наявність розгалуженої системи законодавства, норми якого містять 

приписи, що регламентують захист персональних даних працівника, зокрема 

визначають правила збору та обробки персональних даних; 3) роботодавець 

за згодою потенційного працівника має право на отримання інформації з 

різних інформаційних джерел та уповноважений здійснювати збір 

різноманітної інформації про працівника. 

6. Особливостями правового регулювання захисту персональних даних 

працівника в державах Європи є: 1) як правило, захист персональних даних 

працівника не виокремлюється у самостійний інститут, а є невід’ємною 

частиною загального інституту захисту персональних даних; 2) спеціальні 

норми та положення щодо захисту персональних даних працівника 

розробляються роботодавцями у локальних актах – правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, колективних договорах; 3) на законодавчому рівні 

встановлюються конкретні обмеження щодо видів інформації, яку 

дозволяється роботодавцю вимагати від працівника/кандидата при прийомі 

на роботу, джерел інформації, які можуть при цьому використовуватися, а 

також забороняється обробка персональних даних працівника без його 

прямої згоди; 4) встановлення права роботодавця здійснювати моніторинг та 

спостереження за електронною поштою, електронними повідомленнями 

працівника, які розміщені (зберігаються) в інформаційних системах 

роботодавця. 

7. Особливостями законодавчого регулювання захисту персональних 

даних працівника у деяких країнах пострадянського простору є такі:  

1) включення у більшості держав права на захист персональних даних до 

загальних трудових прав працівника; 2) виокремлення інституту захисту 
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персональних даних у деяких державах (Республіка Молдова, Російська 

Федерація та ін.) в самостійний інститут трудового права; 3) встановлення 

законодавством загальних умов та вимог щодо збору та обробки 

персональних даних працівника; встановлення обмеження у використанні 

персональних даних працівника конкретно визначеною метою (забезпечення 

працевлаштування, захист безпеки працівника та підприємства, 

спостереження за результатами виробництва тощо); 4) покладення на 

роботодавця персонального обов’язку щодо забезпечення захисту безпеки 

персональних даних, які зберігаються ним чи третіми особами за його 

дорученням. 

8. Заходами удосконалення інституту захисту персональних даних 

працівника в Україні на підставі досвіду деяких зарубіжних країн є 

доповнення проекту Трудового кодексу України певними нормами, а саме: 

1) нормою, в 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) 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) нормою щодо закріплення 

обов’язку роботодавця визначати у локальних актах – правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, колективних та трудових договорах – спеціальні 

правила обігу персональних даних працівника, у тому числі ті, 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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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 

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. – 
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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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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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ДОДАТОК 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних 

виданнях інших держав: 

1. Авраменко А.В. Передовий міжнародний досвід захисту 

персональних даних працівників. Правові новели. 2019.  № 7. С. 34-40. 

2. Авраменко А.В. Усовершенствование законодательства Украины в 

сфере оборота персональных данных работника на основании опыта 

некоторых зарубежных стран. Закон и жизнь. 2019. № 5. С. 3-7. 

3. Авраменко А.В. Захист персональних даних працівників в деяких 

країнах пострадянського простору. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2019. № 2. С. 94-97. 

4. Авраменко А.В. Принципи захисту персональних даних 

працівників. Актуальні проблеми держави і права. 2019.  № 82. С. 55-57. 

5. Авраменко А.В. Удосконалення законодавства у сфері обігу 

персональних даних працівників. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. № 37. С. 125-129. 

6. Авраменко А.В. Функції захисту персональних даних працівників. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 

2019. № 55. С. 77-84. 

Матеріали наукових конференцій: 

7. Авраменко А.В. Співвідношення понять «обіг» та «обробка» 

персональних даних працівника. Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2017.  С. 15-19. 

8. Авраменко А.В. Обіг персональних даних неповнолітнього  

працівника: питання практики та теорії. Актуальні  проблеми  реформування  
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системи  законодавства  України: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції  (м.  Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року). Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.  С. 13-19. 

9. Авраменко А.В. Щодо співвідношення понять «конфіденційна 

інформація» та «персональні дані». Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Львів, 27-28 січня 2017 року). Львів: Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», 2016.  С. 23-27. 
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ДОДАТОК 2  

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: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року); 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року); «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» ( м. Львів, 27-28 січня 2017 року). 
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