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Актуальність теми дослідження. Довгий час дана тема залишалася 

поза увагою вітчизняних науковців, хоча виклики часу з кожним днем 

загострюють потребу в напрацюванні нового інструментарію захисту 
персональних даних. Комп’ютеризація всіх сфер життя суспільства, в тому 
числі виробничих та трудових процесів, одночасно супроводжується 

загрозами, які привнесло в наше життя XXI століття з побудовою 

інформаційного суспільства: хакерство, кіберзлочини, торгівля базами 

даних тош;о. Вказані інформаційні загрози мають не лише комп’ютерно- 
технологічну складову, але й юридичну природу та безпосередньо 
стосуються прав людини, зокрема права на захист персональних даних.

Вітчизняне законодавство містить загальні вимоги до захисту 

персональних даних як відомостей про особу. Однак спеціально- 

юридичного регулювання питання захисту і обігу персональних даних 
працівників відсутнє. Поряд з цим, прогалина в доктрині трудового права 
стосовно наукового осмислення вказаної проблематики засвідчує 

важливість такого дослідження. Розроблення теоретичних положень та 

пропозицій до нормативного наповнення вітчизняного законодавства у 

сфері обігу та захисту персональних даних працівників має стати 
додатковою гарантією дотримання прав та інтересів працівників у 
взаємовідносинах із роботодавцем.

Запропоноване дослідження відповідає вимогам часу і робить свій 

вклад у науковий пошук вивчення проблеми захисту інформації про фізичну

особу у трудових правовідносинах. Не викликають сумніву доктринальна і
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прикладна значимість цієї проблеми, а також недостатня її розробленість 

наукою трудового права. Зазначені обставини актуалізують обрану
тематику представленого дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендації!, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

Авраменко А. В., характеризується комплексним системним підходом до 

предмету дослідження. Структурно дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, які містять десять підрозділів, висновків, списку використаної 

літератури, двох додатків. Структура роботи повністю відповідає цілям і 

завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується критичним аналізом солідної джерелевої бази.

Дисертаційна робота характеризується помітною методологічною 

культурою. В дослідженні порушено і висвітлено широке коло нових 

доктринальних проблем та запропоновані оригінальні авторські підходи до їх 

вирішення, у  цілому, комплексність використання методів дослідження дала 

змогу всебічно розглянути стан правового регулювання обігу та захисту 

персональних даних у трудовому праві.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації є безсумнівною. Положення 

дисертації ґрунтуються на теоретичних дослідженнях та нормативно- 

правових актах, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

власних теоретичних судженнях автора.

Дослідження містить наукові положення та обґрунтовані висновки, що 

вносять важливий вклад у доктринальний розвиток галузі трудового права, 

адже слзпгують розв’язанню важливе наукове завдання -  правового 

регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних працівника 

в трудовому праві України. Запропоноване дослідження здійснює важливий
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з
вклад в розвиток ідеї про потребу посилення правових механізмів захисту 

персональних даних. Галузеве дослідження вказаної проблематики дозволило 

автору здійснити вклад в загальнонауковий правовий дискурс щодо обігу та 

захисту інформації про фізичну особу.

Одразу звертає на себе увагу комплексний характер проведеного 

дослідження. Зокрема, автором проаналізовано не лише нормативну та 

доктринальну базу розглядуваної тематики, але й з використанням 

порівняльно-правового методу досліджено досвід зарубіжних країн в 

зазначеній сфері. Також слід відзначити аналіз значного масиву судової 

практики у сфері захисту персональних даних, як вітчизняної, так і практики
єспл.

Заслуговує на увагу запропонована дисертантом дефініція поняття 

«обіг персональних даних», під яким автор пропонує розуміти 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 

(С. 126 дис.).

Дисертант в роботі порушує проблему законності відеоспостереження 

на робочих місцях, а також досліджує питання потреби дотримання 

справедливого балансу між правом працівників на повагу до їхнього 

приватного життя, інтересами роботодавців (захист майна тощо) та 

суспільним інтересом у належному здійсненні правосуддя. Так, автор 

зазначає: «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 можливість зібрання



Інформації про поведінку працівника на робочому місці за допомогою 

відеоспостереження». (С. 100 дис.). Автор підсумовує, що відеозйомка на 

робочому місті — це щонайменше збирання, зберігання та використання 

інформації про особисте життя фізичної особи, тобто персональних даних 

такої особи, що може становити недозволене втручання в особисте життя 

певної особи. Щоб таке втручання було законним, воно повинно відбуватися 

за згодою відповідної фізичної особи, тобто конкретного працівника.

В контексті останнього дисертант слушно відзначає, що 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 неправомірність таких дій 

роботодавця, однак, правовий механізм застосування відповідальності до 

останнього наразі не визначений (С. 103 дис.).

На ст. 149 дис, автор відзначає, що до структури механізму захисту 

персональних даних належать наступні елементи: 1) правові норми, що 

містять 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. На основі проведеного дослідження дисертант 

формулює дефініцію «механізм захисту персональних даних працівників», під 

яким розуміє систему 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.

Наукова і практична цінність дисертації. Наукову і практичну 

цінність дисертації підтверджують можливості застосування ї'і результатів: у 

науково-дослідній сфері -  для вдосконалення правового інституту захисту 

персональних даних; у правотворчій діяльності -  для вдосконалення чинного 

трудового законодавства та проекту ТК України в частині норм, які
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стосуються інформації про особу прямо, що є особливо актуальним у сучасній 

Україні, зважаючи на триваючий процес реформування трудового 

законодавства; у правозастосовній діяльності — для підвищення ефективності 

та оптимізації захисту персональних даних; у навчальному процесі -  

матеріали дослідження можуть бути використані в процесі розробки 

методичних матеріалів, підручників, а також навчальних посібників з курсів 

«Трудове право», «Порівняльне трудове право».

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації, достатньо повно 

викладені в авторефераті, у 6 наукових статтях у вітчизняних та зарубіжних 

фахових виданнях, а також у З матеріалах наукових конференцій.

Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, 

повністю відображені в авторефераті.

Поряд з важливими здобутками, рецензована робота має низку 

недоліків, недостатньо аргументованих та суперечливих тверджень, які 

потребують додаткових пояснень.

І.Так на с. 88-89 дис. автор приходить до висновку, що поняття «обіг 

персональних даних працівника» є загальним по відношенню до таких 

часткових понять, які складають його структуру: збирання, зберігання, 

накопичення, обробка, поширення, використання тощо. При цьому, вичерпний 

перелік складових елементів обігу персональних даних працівника у 

законодавстві України не міститься. Характерно, що у Законі України «Про 

захист персональних даних» не застосовується так поняття, як «обіг 

персональних даних». Натомість даним Законом, як аналогічне, використане 

поняття «обробка персональних даних», під якою 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
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(автоматизованих) систем. Таким чином, потребує додаткового пояснення в 

чому різниця між запропонованим дисертантом поняттям «обіг персональних 

даних» від нині законодавчо закріпленого — «обробка персональних даних». 

Яка потреба у впровадженні нового терміну в законодавство?

2. На с. 184 дисертації, автор для покращення правового забезпечення 

охорони персональних даних пропонує доповнити Закон України «Про захист 

персональних даних» понятгям «чутливі персональні дані», які є відомостями 

про фізичну особу конфіденційного характеру. З урахуванням того, що 

чинним законодавством передбачена така категорія інформації як 

конфіденційна, доцільність введення такої правової категорії як «чутливі 

персональні дані» видається недостатньо обґрунтованою, тому потребує 

додаткових пояснень.

3. Враховуючи те, що в Україні біометрична паспортизація громадян 

отримала широке поширення в останні роки, серед науковців та громадськості 

викликає занепокоєння захист біометричних даних. В роботі даному питанню 

увагу не було приділено. Тому хотілося б почути позицію автора щодо ролі 

біометричних даних в проблематиці правового захисту персональних даних 

працівників.

4. Відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» «державні інформаційні 

ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням 

комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю». 

Тобто, у вказаній нормі закону йдеться про наявність захищеної системи, так 

званої комплексна система захисту інформації, для обробки персональних 

даних. Автору доцільно уточнити чи має роботодавець створювати 

комплексна система захисту інформації при обробці персональних даних 

працівників?

5. Серед виділених автором принципів захисту персональних даних 

працівників (підрозділ 3.1. дис.) не знайшлося місця принципу справедливого
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балансу між правом працівників на повагу до їхнього приватного життя, та 

інтересами роботодавця (захист власного майна, потреби в ефективній 

організації робочого процесу). Хотілося б почути думку автора стосовно того 

чому даний принцип не було віднесено до сформульованого переліку і яке 

значення вказаного принципу, з точки зору дисертанта, для захисту 
персональних даних працівників.

Водночас наведені вище зауваження здебільшого носять характер 

побажань і пропозицій для майбутній наукових пошуків дисертанта та не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної роботи. 

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній дисертації, 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад здобувача в 

юридичну науку.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на тему: 

«Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних 

працівника в трудовому праві України» виконана на високому науковому рівні 

та відповідає вимогам п. п. 10, 12,- 13 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року №567, а її автор -  Авраменко Анастасія Володимирівна -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.
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В І Д Г У К
офіційного опонента -  кандидат юридичних наук Андрійчук Ольги

Вікторівни
на дисертацію Авраменко Анастасії Володимирівни «Правове 

регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних 
працівника в трудовому праві України», що подана на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. Обрана дисертантом тема є 

новаторською для галузі трудового права. Запропонована для дослідження 

проблематика знаходиться на перетині науки трудового права та відносно 
нової навчальної дисципліни -  право на інформацію, яка набирає все 

більшої ваги для вітчизняної правової науки, з огляду на актуальність 

правового визначення і дослідження захисту персональних даних особи в 

умовах інформаційного суспільства. Широке використання новітніх 

інформаційних технологій ставить під значний ризик персональні дані 

особи, через обмін такою інформацією on-line, в тому числі, під час 

трудових правовідносин. У 2018 році було зафіксовано найбільшу 

кількість витоку персональних даних у різних сферах життя по всьому 

світу. Йдеться не лише про наймасштабніший витік персональних даних із 

соціальної мережі Facebook, що стало предметом розслідувань у багатьох 

західних країнах, наприклад, США, Канада, Німеччина тощо. Також 

поширеними були витоки інформації в банківській сфері (витік 

персональних даних вкладників Альфа-Банку), у сфер торгівлі (витік 

персональних даних покупців магазину спортивного одягу Under Armor), 

сфері обслуговування (слулсба таксі Uber за витік персональних даних 

клієнтів сплатила найбільший в історії штраф -  157 млн. доларів), а також 

у державному секторі. В переважній більшості випадків, ставався витік 

інформації не лише з «клієнтської бази даних», але і персональні дані 

працівників фірм, посадовців державних та муніципальних органів тощо.

Від
Відділ ділойодстеа ?s ap);isy 

Київського національного учіверсктету 
іі«ені Тараш йіезченіса



Таким чином, в XXI столітті все гостріше постає питання правової 

регламентації і захисту персональних даних особи. В даному розрізі 

обрана дисертантом тема видається вчасною, теоретична і прикладна 

значимість вказаної проблематики, а також недостатня її розробленість 

наукою трудового права, обумовлює актуальність представленого 
дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Запропоноване 

дослідження характеризується системним підходом до предмету вивчення. 

Структурно дисертація складається з вступу, трьох розділів, які містять 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаної літератури та двох 

додатків. Структура відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє 

послідовно та повно розглянути всі проблеми, визначені автором.

В дисертаційній роботі висвітлено широке коло нових проблем для 

науки трудового права, викладено авторське бачення шляхів їх вирішення. 

Автор коректно і аргументовано полемізує з іншими науковцями, відстоює 

свою позицію шляхом посилання на загальнотеоретичні судження 

авторитетних вчених, які є фахівцям з досліджуваної проблематики, при 

цьому оперує конкретним емпіричним матеріалом, на основі чого робить 

обґрунтовані, цікаві висновки та формулює власну позицію щодо 

порушених проблемних питань.

У цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження 

дав змогу всебічно розглянути правового регулювання відносин щодо 

обігу та захисту персональних даних працівника в трудовому праві 

України.

Зміст дисертації відповідає вимогам паспорту спеціальності 12.00.05

-  трудове право; право соціального забезпечення.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів.
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Дослідження містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати, що розв’язують визначені автором наукові завдання, які 

направлені на всебічне вивчення обраної правової проблематики.

Заслуговує на увагу запропоноване автором визначення захист 

персональних даних працівників -  це система нормативно визначених 

заходів та способів організаційно-розпорядчого, технічно-облікового та 

інщого характеру, що вживаються роботодавцем для забезпечення 

непорушності, недоторканності та цілісності конфіденційних відомостей 

про особу працівника, а також з метою дотримання порядку обробки 

вказаної інформації (с. 24 дис.). Цікавою також є запропонована в підрозділі 

1.2. дисертації ґенеза розвитку інституту персональних даних працівника.

Важливими для науки трудового права стали висновки автора, які 

мають теоретичне значення в контексті проведеного дослідження, стосовно 

основних критеріїв розмежування різних видів правовідносин, які виникають 

у сфері обліку та захисту персональних даних працівника;

1) суб’єкт правовідносин: у трудових правовідносинах працівник 

набуває статус суб’єкта персональних даних; роботодавець -  володілець 

персональних даних працівника; інші учасники -  розпорядник та одержувач

-  кадрові служби, банківські установи тощо;

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 та 

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 (с. 55 дис.).

Звертає на себе увагу великий масив проаналізованих джерел 

сучасного стану правового регулювання обігу та захисту персональних 

даних працівників в Україні. Автором досліджено не лише законодавчу 

базу регулювання досліджуваного питання, але й значну кількість актів, 

які здійснюються казуальне врегулювання проблемних питань обігу 

персональних даних, наприклад, накази Міністерства праці України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 

населення України, накази та листи-роз’яснення Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини тощо. Окрім цього, в дослідженні 

аналізується значний масив актів Ради Європи, судової практики ЄСПЛ та 

вітчизняної судової системи (підрозділ 1.4. дисертації).

Автор звертає увагу на прогалини та недоліки сучасного законодавства, 

яке регулює захист персональних даних працівника, серед яких: 

невизначеність достатнього та необхідного обсягу даних про потенційного 

працівника, які подаються для вирішення питання про його прийнятті на 

роботу (до укладення трудового договору); нечіткість змісту права 

працівника на захист його персональних даних; відсутність розмежування 

конфіденційної та відкритої інформації про працівників; не встановлення 

порядку та термінів зберігання персональних даних працівника після його 

звільнення тощо (с. 69-70 дис).

У своїй роботі автор справедливо зауважує, що 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, як наслідок -  неможливість охоплення плановими та 

позаплановими перевірками основного загалу роботодавців та інших 

учасників правовідносин, що виникають у сфері обігу персональних даних
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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 щодо захисту власних 

прав; 3) недостатня активність Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини щодо проведення планових перевірок на підприємствах, 

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 (С. 126 -  127 дис.).

Наукова і практична цінність дисертації підтверджується 

можливостю застосування її результатів; у науково-дослідній діяльності -  

для подальшого дослідження, розвитку та вдосконалення правового 

регулювання захисту персональних даних працівників у трудовому праві; у 

правотворчості -  для вдосконалення чинного законодавства, що 

регламентує обіг та захист персональних даних; у навчальному процесі -  

для проведення лекційних, семінарських і практичних занять із дисципліни 

«Трудове право», при підготовці підручників, посібників і методичних 

рекомендацій.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані у 

дисертації, викладені повно в авторефераті, шести статтях, опублікованих 

у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях

5



інших держав, а також у трьох тезах наукових повідомлень на 

міжнародних науково-практичних конференціях.

Разом із позитивними характеристиками та науковими здобутками, 

рецензована робота, як і будь яке дослідження нової наукової 

проблематики, має низку недоліків і упущень. У ній наявні недостатньо 

аргументовані та суперечливі твердження, а також висновки, що 

вимагають додаткових пояснень:

1. В дослідженні дисертантом запропоноване нове поняття «чутливих» 

персональних даних. Так, на ст. 128 дисертації з метою удосконалення 

законодавства у сфері захисту персональних даних працівника автором 

пропонується доповнити Закон України «Про захист персональних даних» 

положеннями стосовно таких «чутливих» персональних даних. Концепція 

«чутливих» персональних даних потребує додаткового пояснення, а також 

більшої аргументації потребує пропозиція щодо доцільності впровадження 

цієї концепції в чинному законодавстві та переваг перед нинішніми формами 

правового регулювання в даній сфері. Оскільки не повністю зрозуміло на 

скільки дане доповнення має юридична та практичне значення для самого 

працівника.

2. На с. 129 дис. дискусійною є пропозиція автора, яка полягає в тому, 

що дисертант пропонує проект Трудового кодексу України доповнити 

шляхом закріплення у ст. 21 (Основні права працівника) права на вільний 

доступ до своїх персональних даних за відповідним запитом. Потребує 

додаткового пояснення відносно доцільності дублювання окремих норм 

трудового законодавства, якщо право доступу до своїх персональних даних 

закріплено в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», де 

суб'єкт персональних даних має право на доступ до своїх персональних 

даних.

3. Враховуючи проведене автором дослідження зарубіжного досвіду 

в розглядуваній сфері, та висвітлення правового досвіду правового 

регулювання пер сольних даних зарубіжних країн, все ж таки потребує
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додаткового пояснення який саме досвід захисту персональних даних в 

зарубіжних країнах доцільно впровадити в законодавство нашої країни.

Вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

якості виконаної дисертантом роботи. Теоретичні результати й наукові 

положення, які містяться в науковому дослідженні, характеризуються 

єдністю змісту і свідчать про особистий вклад здобувача в юридичну 

науку.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на 

тему; «Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту 

персональних даних працівника в трудовому праві України» виконана на 

високому науковому рівні та відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року №567, а її автор -  Авраменко Анастасія 

Володимирівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; 

право соціального забезпечення.
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