
 

 

ПРАКТИКУМ 2020/2021  

ТЕМА 2 (частина 1) 

Інформація як об’єкт інформаційних відносин (2 заняття). 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття та сутність інформації. Види інформації.  

2. Режими інформації. Доступ до інформації:  

2.1. Відкрита інформація,  

2.2. Інформація з обмеженим доступом  

2.2.1. Конфіденційна інформація 

2.2.2. Службова інформація 

2.2.3. Інформація, що містить таємницю  

3. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації.  

4. Правове регулювання доступу до публічної інформації.  

5. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні  засобами масової інформації. 

6. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.  

7. Доступ до інформації про особу. Захист персональних даних.  

 

Творчо-аналітичні завдання 

 

Завдання 1. Проаналізуйте Закони України “Про доступ до публічної інформації”. 

Порівняйте режими доступу до публічної, конфіденційної, службової та таємної інформації. 

Завдання 2. Проаналізуйте Закони України «Про захист персональних даних» та 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я» та поясніть зміст права на лікарську 

таємницю. 

Завдання 3. Порівняйте правову природу конфіденційної інформації та комерційної 

таємниці. Що спільного та відмінного у вищезгаданих поняттях? Запропонуйте власні критерії 

для розмежування. 

Завдання 4.   Яка правова природа згоди на обробку персональних даних?  

Проаналізуйте приклад згоди на обробку персональних даних на предмет відповідності 

вимогам чинного законодавства 

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/horizont/na-obrobku-personalnikh-danikh.pdf 

https://osvita.diia.gov.ua/ambassador/documents/561-dia_zgoda.pdf 

Фабула 

Громадянин «П», який є опікуном громадянина «С» звернувся до суду із позовом до лікаря 

Психіатричної лікарні №2 «Ф» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 10 000 грн. 

та моральної у розмірі 50000 грн. завданої неправомірним проведенням кінозйомок за участю 

громадянина «С» у стінах Психіатричної лікарні де останній перебуває на лікуванні. Також 

громадяни «П» просить суд заборонити лікарю «Ф» публікувати результати наукових 

досліджень, які базуються на відомостях про громадянина «С». Свої позовні вимоги 

громадянин «П» обґрунтовує тим, що лікарем «Ф» було порушено право на таємницю про стан 

здоров’я громадянина «С», оскільки під час перебування останнього у психіатричній лікарні 

на лікуванні лікар «Ф» з порушенням вимог закону проводив кінозйомку із одночасною 

трансляцією у мережі інтернет та прослуховував співбесіди громадянина «С» з лікуючим 

лікарем «Д» при наданні психіатричної допомоги. Відтак, через систематичне проведення 

таких незаконних дій з боку лікаря «Ф» у громадянина «С» різко погіршився стан психічного 

здоров’я, що підтверджено висновком лікуючого лікаря. Як наслідок на лікування 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/horizont/na-obrobku-personalnikh-danikh.pdf
https://osvita.diia.gov.ua/ambassador/documents/561-dia_zgoda.pdf


громадянина «С» витрачено значно більше коштів ніж зазвичай. Лікар «Ф» заперечуючи 

позовні вимоги громадянина «П», вказав, що жодних порушень закону ним не допущено, 

оскільки кінозйомки проводилися для здійснення наукових досліджень з наступною 

публікацією в межах спільно затверджених між Університетом та Лікарнею тематик. На 

переконання лікаря «Ф», громадянин «С» не заперечував проти проведення зйомок оскільки 

постійно кивав головою та посміхався, що навпаки свідчить про покращення його стану, а 

розголошення відомостей про його захворювання і способи лікування у наукових публікаціях 

допоможе розробці новітніх методик для успішного лікування пацієнтів із схожими 

діагнозами. Також лікар «Ф» вказав, що розголошенням відомостей про стан здоров’я 

громадянина «С» забезпечує оточуючих гарантованим Конституцією України правом на 

інформацію, адже кожен вправі знати про психічне захворювання громадянина «С», щоб 

вживати заходи у випадку втечі останнього із лікарні, тобто це є факт, який становить 

суспільний інтерес. 

 

 Надайте правовий аналіз ситуації. В чому полягає зміст права на таємницю про стан 

здоров’я та у яких випадках вона може поширюватися третім особам. Які докази є 

належними та допустимими для обґрунтування кожної із позицій сторін спору. 

Вирішіть спір по суті із посиланням на норми чинного законодавства України 

 

 

 

 

 

 

 

 


