
 

Практичне заняття №3 

Тема 2. Інформація як об’єкт інформаційних відносин (частина 2) 

Теоретичні питання 

1. Право на прайвесі.  

2.Відповідальність за порушення законодавства про інформацію. 

2.1. Цивільно-правова відповідальність 

2.2. Кримінальна відповідальність 

2.3. Дисциплінарна відповідальність 

2.4. Адміністративно-правова відповідальність 

3.Відповідальність за поширення неправдивої інформації про фізичну особу, 

підприємця, юридичну особу.  

4. Свобода вираження поглядів. Свобода думки і слова. Особливості здійснення та 

захисту в цифровому середовищі. 

5.Спростування неправдивої інформації. Особливості відшкодування моральної шкоди.  

6. Рішення Європейського Суду з прав людини щодо захисту права на інформацію на 

свободу вираження поглядів. 

 

Творчо-аналітичні завдання 

Завдання 1. Проаналізуйте Рішення Європейського суду з прав людини у справі  

"Ганновер проти Німеччини", ««Перрі проти Великобританії»», ««Пекк проти 

Великобританії» та поясність зміст права на недоторканість приватного життя (прайвесі). 

Завдання 2. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 

фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 року. Дайте визначення наступним поняттям: 

«честь», «гідність», «ділова репутація», «поширення інформації про особу», «недостовірна 

інформація». Хто є позивачем/відповідачем у зазначеній категорії справ? 

 

Індивідуальна робота 

 

Виконані завдання у форматі файлу word необхідно надіслати викладачу на 

перевірку до 08 жовтня 2020 року на пошту maksym.sukhanov@lnu.edu.ua 

 

             Консультація №1 

05 вересня 2020 року викладачка з фізкультури одного з Київських коледжів стала 

популярною на всю Україну. Її студенти опублікували відео, де вона кричала та принижувала 

16-річного студента, використовуючи неналежну лексику.  

Викладачка скориставшись послугами юристами, подала позов до суду, мотивуючи той факт, 

що порушили її право на прайвесі. Вона не давала дозволу на зйомку.  Було порушено базові 

принципи щодо честі, гідності та її ділової репутації. 

Оцініть ситуацію, що склалась. Надайте консультацію як викладачу, так і студентам щодо 

їхньої стратегії захисту.  Надайте аналіз матеріалу https://education.24tv.ua/mozhut-uchni-

znimati-video-vikladacha-poyasnennya-novini-ukrayini_n1421654. Чи правильна позиція 

висловлена у цій замітці?  

Форма виконання довільна. Творчість та аналіз судової практики схвалюється. 

 

Консультація №2 
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Особа «У» (адреса проживання: м. Львів, Галицький район, вул. Івана Франка, б. 20), 

яка працює провідним спеціалістом Головного територіального управління юстиції у 

Львівській області, звернулася до суду із позовом до особи «Е» (адреса проживання: м. Львів, 

Сихівський район, вул. Сихівська, б. 30) про зобов’язання припинити використання її 

персональних даних та стягнення моральної шкоди у розмірі 30 000 грн. У судовому засіданні 

особа «У» вказала, що особою «Е» створено обліковий запис у соціальній мережі Instagram, де 

використовуються належні особі «У» персональні дані, а саме: ПІБ, номер телефону, еmail, 

фотографії, дата її народження, дані біографії (зокрема, дані про теперішнє та колишні місця 

роботи, освіту, місце проживання). Як зазначає особа «У» дозволу на створення такого 

облікового запису та його адміністрування вона нікому не надавала. Також на переконання 

особи «У» незаконним є здійснення аналітичних публікацій від її імені особою «Е», про події, 

які мали місце на різних офіційних заходах. Як державний службовець особа «У» 

дотримується іншої позиції, тому пости особи «Е» є неправдивими та завдають непоправної 

шкоди її діловій репутації. На підтвердження вказаних обставин особа «У» надала роздруківку 

(скрін-шот) з головної сторінки облікового запису з інформацією, що містить дані особи «У», 

а саме : ПІБ, номер телефону, еmail, фотографії, дата її народження, дані біографії (зокрема, 

дані про теперішнє та колишні місця роботи, освіту, місце проживання).  

Особа «Е» у судовому засіданні підтвердила, що дійсно саме нею створено у соціальній мережі 

Instagram обліковий запис із озвученою інформацією щодо особи «У». Особа «Е» також 

зазначила, що жодних порушень закону нею не допущено. Свою позицію особа «Е» 

обґрунтовувала тим, що оскільки особа «У» є державним службовцем, а отже публічним 

діячем, не може йтися про приналежність його ПІБ до персональних даних. Окрім того, особа 

«Е» просила суд звернути увагу на ту обставину, що усю інформацію отримано нею із 

відкритих баз даних розміщених на різних сайтах, зокрема, з сайту Головного територіального 

управління юстиції у Львівській області. Відтак твердження позивача про незаконне 

заволодіння її персональними даними і, як наслідок, порушення ЗУ «Про захист персональних 

даних» є безпідставними. Щодо здійснення нею аналітичних публікацій від імені особи «У» 

про відвідуванні офіційні заходи, особа «Е» вказала, що усі відомості вона отримувала із 

різних форумів журналістів 

Підготуйте правову консультацію для клієнта. 

 

 

 

 

 


