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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стрімкий розвиток 

інформаційних технологій, постійна інтеграція телекомунікацій, удосконалення 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, накопичувальних та 

аудіовізуальних систем створюють для людини безліч новітніх можливостей для 

спілкування, полегшення процесу споживання товарів та послуг, «стискання» часу 

та «скорочення» відстаней. Водночас, інтегруючись у вказані процеси, особа 

неминуче розкриває значний обсяг інформації про себе, загострюючи при цьому 

проблему неправомірних та несанкціонованих дій з такою інформацією з боку 

різноманітних суб’єктів, які використовують засоби електронно-інформаційного 

середовища. 

Сьогодні вдосконалення методів автоматичної обробки даних, формування 

глобальних комунікаційних мереж, впровадження технологій електронного 

урядування створюють можливості збору, обробки, компіляції та поширення 

інформації з надзвичайною швидкістю та неймовірною точністю передачі. За таких 

умов постає серйозна загроза використання персональних даних громадян органами 

державної влади та приватними особами всупереч інтересам суб’єктів таких даних, а 

часто – і з метою порушення їх прав та законних інтересів. 

У зв’язку з означеними проблемами, починаючи з другої половини ХХ 

століття, правовий захист персональних даних в умовах побудови інформаційного 

суспільства перетворюється в один із пріоритетних напрямків теоретичних 

досліджень зарубіжних вчених та об’єкт особливої уваги міжнародної правотворчої 

діяльності. Однак Україна почала долучатися до цих процесів порівняно нещодавно 

– зі здобуттям незалежності, а у зв’язку зі вступом нашої держави у 1995 році до 

Ради Європи та обранням курсу на європейську інтеграцію питання забезпечення 

європейських стандартів дотримання і захисту прав людини, в тому числі і права на 

персональні дані, набувають особливої гостроти і актуальності. 

Вказані процеси, а також поступовий вихід права на персональні дані за рамки 

історично «материнського» права особи на таємницю особистого життя, 

зумовлюють необхідність ґрунтовного теоретичного осмислення та забезпечення 
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ефективної практичної реалізації права фізичної особи на власні персональні дані. У 

цьому контексті особливу роль відіграє цивільне право як галузь права, що за своїм 

глибинним покликанням спрямована на забезпечення автономії індивіда та його 

особистої свободи. Як показує практика, існуючі публічно-правові механізми далеко 

не завжди є ефективними при забезпеченні дотримання прав людини, у зв’язку з чим 

право на персональні дані повинне бути визначене, закріплене на законодавчому 

рівні та наділене дієвим механізмом реалізації саме як суб’єктивне особисте 

немайнове право фізичної особи. 

Водночас, реалізація вказаних завдань ускладнюється незадовільним станом 

відповідних наукових досліджень. Здебільшого різні аспекти порушеної 

проблематики висвітлювалися в межах конституційного (В.О. Серьогін 

«Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): 

проблеми теорії та практики» (Харків, 2011)), адміністративного (В.М. Брижко 

«Організаційно-правові питання захисту персональних даних» (Київ, 2004); А.В. 

Тунік «Правові основи захисту персональних даних» (Київ, 2012); М.В. Різак 

«Правове регулювання відносин обігу персональних даних» (Київ, 2012)) та 

міжнародного (А.В. Пазюка «Міжнародно-правовий захист права людини на 

приватність персоніфікованої інформації» (Київ, 2004)) права. У сфері цивільного 

права у 2010 році була захищена кандидатська дисертація О.А. Дмитренко на тему 

«Право фізичної особи на власні персональні дані в цивільному праві України», яка 

містить авторське розуміння поняття та змісту права фізичної особи на власні 

персональні дані та його місця у системі особистих немайнових прав особи; а у 2014 

році О.П. Радкевичем захищено кандидатську дисертацію на тему «Цивільно-

правова охорона і захист персональної інформації в мережі Інтернет». Обидві 

роботи розглядають персональні дані з позицій цивілістики, але не зачіпають, або 

зачіпають фрагментарно проблеми, які комплексно і в такому обсязі аналізуються в 

аспекті охорони права на персональні дані в Україні з цивілістичних позицій і з 

урахуванням сучасного стану їх розвитку в даному дисертаційному дослідженні. 

Усе вищевикладене зумовлює актуальність обраної теми дослідження та 

необхідність проведення глибокого та ґрунтовного цивільно-правового аналізу 
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окресленого кола проблем в період активного входження України в європейське 

співтовариство і швидкого розвитку інформаційного суспільства. 

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

виконувалося відповідно до державної бюджетної науково-дослідної теми 

"Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти" 

№ 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджується на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у формуванні 

власних наукових та практичних висновків у процесі поглибленого цивільно-

правового аналізу поняття персональних даних фізичної особи та їх цивільно-

правової охорони, правової природи та змісту права фізичної особи на власні 

персональні дані, місця цього права у системі особистих немайнових та 

інформаційних прав фізичної особи, особливостей обігу персональних даних у 

суспільстві, форм та способів захисту права фізичної особи на персональні дані, а 

також у розробленні пропозицій щодо вдосконалення сучасного законодавства і 

рекомендацій щодо практичного застосування відповідних норм законодавства у цій 

сфері. 

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання дослідження: 

- визначити зміст усталеного в обігу поняття «персональні дані» та провести 

його відмежування від суміжних понять, провести класифікацію персональних 

даних фізичної особи; 

- встановити особливості розвитку концепції персональних даних як об’єкта 

суб’єктивного цивільного права фізичної особи в Україні та зарубіжних країнах; 

- визначити характерні ознаки та зміст суб’єктивного права фізичної особи на 

власні персональні дані; 

- розкрити зміст дискусійних наукових позицій щодо визначення правової 

природи сучасного права на персональні дані фізичної особи у правовій системі 

України; 

- встановити місце суб’єктивного права фізичної особи на персональні дані у 

системі особистих немайнових та інформаційних прав фізичної особи; 
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- визначити особливості реалізації права на персональні дані фізичної особи в 

Україні; 

- проаналізувати здатність персональних даних фізичної особи перебувати у 

цивільному обороті; 

- встановити форми та види цивільно-правової відповідальності за порушення 

права фізичної особи на персональні дані, а також умови та підстави для її 

застосування; 

- виявити форми і способи цивільно-правового захисту права на персональні 

дані фізичної особи.  

Об’єктом дослідження є цивільно-правові відносини у сфері охорони права 

фізичної особи на власні персональні дані. 

Предметом дослідження є міжнародні акти, норми українського 

законодавства, що регулюють цивільно-правові відносини у сфері охорони права 

особи на персональні дані, а також наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, 

матеріали судової практики, що сформувалися у зазначеній сфері. 

Методологічною основою дослідження є низка загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання. Зокрема, за допомогою діалектичного та історичного 

методу досліджуються загальнотеоретичні аспекти поняття персональних даних та 

становлення  концепції права фізичної особи на власні персональні дані з 

приватноправових позицій, а також надається загальна характеристика джерел 

правового регулювання відносин щодо інформації про фізичну особу в Україні. 

Використання системного підходу та системно-структурного методу дає можливість 

розглядати право фізичної особи на персональні дані водночас як складну структуру 

і як складову частину системи особистих немайнових та інформаційних прав 

фізичної особи. Формально-логічний метод застосовується для з’ясування механізму 

реалізації права на персональні дані фізичної особи у цивільному праві України та 

визначення особливостей реалізації цього права у сфері особистих немайнових та 

інформаційних відносин, а також для визначення методологічних засад та гарантій 

цивільно-правового захисту права фізичної особи на персональні дані. Порівняльно-

правовий метод використовується для порівняльного аналізу відповідних положень 

про поняття персональних даних та права на персональні дані фізичної особи у 
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теоретичних розробках представників різних галузей права та положень Цивільного 

кодексу України; також цей метод дає змогу встановити перевагу цивільно-правової 

природи права фізичної особи на персональні дані як особистого немайнового 

права, заснованого на принципах неприпустимості свавільного втручання у сферу 

особистого життя людини, свободи договору, судового захисту цивільного права та 

інтересу, а також справедливості, добросовісності та розумності. 

Науково-теоретична основа дослідження. В основі теоретичних підходів 

дисертації – вітчизняна концепція особистих немайнових прав фізичної особи, 

покладена в основу ЦК України, а також концепція інформаційних відносин як 

приватноправових, розроблена відомими вітчизняними цивілістами Київської і 

Харківської шкіл цивілістики О.В. Кохановською і В.І. Жуковим та їх 

послідовниками. 

Окремі аспекти цивільно-правового регулювання і захисту права особи на 

інформацію про себе відображені в роботах цивілістів дореволюційного, 

радянського та сучасного періодів, зокрема: В.І. Бобрика, С.Ю. Бурлакова, Н.В. 

Волкової, Б.М. Гоголя, О.І. Гуменюка, Н.О. Давидової, В.А. Дозорцева, В.О. 

Калятіна, А.О. Кодинця, Н.В. Коробцової, Л.О. Красавчикової, Л.В. Красицької, 

О.О. Кулініч, М.С. Малеїна, М.М. Малеїної, Л.В. Малюги, Е.Е. Мухамєдової, Ю.В. 

Носіка, Є.В. Петрова, М.Є. Петросян, Й.О. Покровського, З.В. Ромовської, С.О. 

Сліпченка, Р.О. Стефанчука, Н.В. Устименко, Л.В. Федюк, К.А. Флейшиць, С.І. 

Чорнооченко, Р.Б. Шишки та інших, а також у працях правознавців – спеціалістів у 

сфері дослідження інформації та інформаційних відносин: І.Л. Бачило, В.М. Брижка, 

О.М. Гальченка, О.О. Городова, Р.А. Калюжного, В.О. Копилова, В.Н. Лопатіна, 

М.М. Рассолова, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця та інших. 

Теоретичну базу дослідження склали роботи видатних та відомих цивілістів 

Т.В. Боднар, В.І.Борисової, І.В. Венедіктової, М.К. Галянтича, О.В. Дзери, 

А.С.Довгерта, Ю.О. Заіки, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика, О.О. 

Отраднової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Я.М. 

Шевченко, В.Л. Яроцького та інших. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

тому, що дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням цілісного 
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особистого немайнового права фізичної особи на власні персональні дані та його 

охорони з приватноправових позицій в умовах активного входження України в 

європейське і світове інформаційне співтовариство. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 

положень і висновків, що виносяться на захист: 

Вперше: 

- запропоновано розуміння усталеної в праві категорії «право особи на власні 

персональні дані» як особистого немайнового інформаційного права фізичної особи, 

що становить комплексне утворення у системі особистих немайнових прав фізичної 

особи, які забезпечують її соціальне буття, і об’єднує в собі на сьогодні 

інформаційну складову права на особисте життя – право на таємницю особистого 

життя, право на інші види таємниць, право на ім’я, право на власне зображення, 

інформаційні складові права на індивідуальність та права на особисті папери, а 

також право на таємницю кореспонденції; 

- запропоновано поділяти персональні дані фізичної особи за режимом 

доступу на відкриті (загальнодоступні) та з обмеженим доступом. Відкритими є 

персональні дані, визначені як такі згідно із законом, або які були явно, тобто 

відкрито, очевидно та без приховування, оприлюднені самим суб’єктом цих даних. 

Персональні дані з обмеженим доступом поділяються на конфіденційні та таємні. 

Конфіденційними є персональні дані, доступ до яких обмежено суб’єктом цих 

персональних даних, а таємними є дані, на які режим таємниці поширюється 

відповідно до вимог законодавства (таємниця стану здоров’я, таємниця особистого 

життя, таємниця усиновлення та ін.); 

- обґрунтовується, що персональні дані фізичної особи, як інформація про 

особу, наділені усіма необхідними ознаками для здатності їх виступати об’єктом 

цивільного обороту: об’єктивованістю, відособленістю, віддільністю та здатністю до 

грошової оцінки. Доводиться, що можливість комерційного використання 

персональних даних особи не змінює визначальних ознак права особи на власні 

персональні дані: його особистісності, нерозривного зв’язку з особою – суб’єктом 

персональних даних, та немайновості; 
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- обґрунтовується, що відносини щодо надання фізичною особою згоди на 

використання своїх персональних даних третім особам можуть носити і майновий 

характер. У зв’язку з цим аргументується висновок про те, що суб’єктивне цивільне 

право особи на персональні дані є особистим немайновим інформаційним правом 

фізичної особи, реалізація якого може відбуватися і в майновій сфері; 

Удосконалено: 

- висновок про те, що відносини у сфері права фізичної особи на персональні 

дані мають приватноправову природу. Обґрунтовується, що цивільне право як таке, 

що засноване на принципах неприпустимості свавільного втручання у сферу 

особистого життя людини, свободи договору, судового захисту цивільного права та 

інтересу, а також справедливості, добросовісності та розумності, здатне найбільш 

повно забезпечити фізичній особі реалізацію її суб’єктивного права на персональні 

дані; 

- висновок про те, що індивідуалізаційна та ідентифікаційна здатність є 

визначальними ознаками персональних даних як інформації про особу. 

Пропонується розуміти процеси індивідуалізації та ідентифікації як взаємозалежні і 

взаємодоповнюючі, оскільки визначення тотожності суб’єкта конкретній фізичній 

особі неможливе без встановлення певних особливих, індивідуальних ознак та їх 

співставлення, а вирізнення конкретного суб’єкта серед інших фізичних осіб, 

відповідно, неможливе без встановлення його специфічних ідентифікаційних ознак; 

- положення про право на захист персональних даних фізичної особи. 

Пропонується розуміти право на захист персональних даних фізичної особи як 

правомочність у складі суб’єктивного цивільного права фізичної особи на 

персональні дані, що поєднує можливості (субправомочності) вибору форми (форм) 

захисту права на персональні дані, способу (способів) його захисту, моменту 

(моментів) здійснення правомочності захисту у часі, та можливість здійснити такий 

захист; 

Дістали подальшого розвитку: 

- висновок про те, що поняття «персональні дані» та «інформація про особисте 

життя» не ідентичні за своїм обсягом. Обґрунтовується, що уся інформація про 

особисте життя фізичної особи персоніфікує її особистість через відображення 
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процесу її життєдіяльності у сфері особистого життя, а тому вона зазвичай 

становить персональні дані особи. Поняття «персональні дані» у широкому 

розумінні включає в себе інформацію про особисте життя фізичної особи, при цьому 

поза цим інформаційним масивом залишається досить значний обсяг персональних 

даних, які, хоча й ідентифікують фізичну особу, однак не є інформацією про її 

особисте життя; 

- висновки щодо змісту права фізичної особи на персональні дані. 

Пропонується додатково включати до складу позитивних правомочностей права на 

персональні дані: право вносити застереження стосовно обмеження права на 

обробку своїх персональних даних (право на застереження); право пред’являти 

вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних у разі, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними (право на зміну або знищення)). До 

складу негативних правомочностей пропонується додатково включати право 

отримувати відповідь на запит про те, чи обробляються персональні дані особи, і 

якщо обробляються, то ким саме, а також отримувати зміст таких персональних 

даних (право на відповідь); 

- висновок про неприпустимість існування в Україні таємних баз даних. 

Пропонується доповнити відповідним положенням статтю 7 Закону України «Про 

захист персональних даних»; 

- висновки про необхідність визначення на законодавчому рівні чіткого 

переліку публічних осіб у зв’язку з тим, що до публічних фізичних осіб та до їх 

особистого життя прослідковується більш високий рівень уваги та інтересу, ніж до 

життя пересічних українців, і до яких пропонується включити, перш за все, осіб, що 

займають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень. Обґрунтовується 

необхідність встановити на рівні закону обсяг персональних даних таких публічних 

осіб, ознайомлення з якими є допустимим у зв’язку зі здійсненням публічної 

діяльності; 

- висновки про те, що фізична особа - суб’єкт персональних даних має право 

на відшкодування шкоди, завданої порушенням її права на персональні дані, а також 
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на моральну (немайнову) компенсацію. Пропонується доповнити статтю 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» відповідним положенням; 

- висновки щодо цивільно-правових способів захисту суб’єктивного права 

фізичної особи на персональні дані. Пропонується додатково включити до способів 

захисту права фізичної особи на персональні дані такі цивільно-правові способи, як: 

визнання правочину недійсним; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; 

 На основі проведеного наукового дослідження вносяться конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства: 

1. Запропоновано доповнити статтю 7 Закону України «Про захист 

персональних даних» частиною 3 наступного змісту: «3. Не допускається існування 

таємних файлів та баз персональних даних як таких, про які невідомо громадськості, 

і таких, що не доведені до відома громадськості в законному порядку, а також не 

допускається використання персональних даних фізичних осіб із таких файлів і 

баз»; 

2. Запропоновано доповнити частину 2 статті 8 Закону України «Про захист 

персональних даних» про права суб’єкта персональних даних пунктом 14 

наступного змісту: «14) на відшкодування завданих суб’єкту персональних даних 

збитків та моральної (немайнової) шкоди». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання сформульованих наукових висновків для проведення подальших 

наукових досліджень питань, пов’язаних з особистим немайновим та інформаційним 

правом фізичної особи на власні персональні дані, для використання у навчальному 

процесі під час викладання нормативного курсу "Цивільне право" та спеціальних 

курсів "Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин", «Абсолютні цивільні 

права», а також при підготовці навчальних посібників, підручників із вказаних 

дисциплін, коментарів до чинного законодавства України. Висновки наукової 

роботи можуть сприяти вдосконаленню чинного законодавства України шляхом 

внесення запропонованих змін до нормативно-правових актів України.  
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 Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній теоретичні положення і висновки, 

пропозиції та рекомендації обґрунтовано на основі особистого вивчення та аналізу 

наукових і нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

рекомендації дисертаційної роботи оприлюднено у доповідях на п’яти міжнародних 

науково-практичних конференціях: "Нове міжнародне та національне законодавство 

– нові завдання юридичної науки ", м. Київ, 14-15 вересня 2013 р.; "Політико-

правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", м. Херсон, 

20-21 вересня 2013 р.; "Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори 

розвитку", м. Запоріжжя, 27-28 вересня 2013 р.; "Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні", м. Ужгород, 28 лютого – 01 

березня 2014 р.; "Право як ефективний суспільний регулятор", м. Львів, 28 лютого – 

01 березня 2014 р. 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у восьми опублікованих автором працях за темою дисертації, із них – 

чотири у наукових фахових виданнях України та одна у науковому зарубіжному 

фаховому виданні, а також у п’яти публікаціях тез доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями здійсненого 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 267 сторінок, у 

тому числі 32 сторінки – список використаних джерел із 341 найменування. 
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РОЗДІЛ І 

ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК 

ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Дослідження правових аспектів персональних даних та охорони прав 

на персональні дані у науковій літературі 

 

Теоретико-правові дослідження теми правовідносин у сфері персональних 

даних на території України розрізнені та не мають системного характеру. Переважна 

більшість робіт має публічно-правове спрямування, в той час як приватноправовий 

напрям дослідження відносин у сфері персональних даних представлений всього 

лише кількома дисертаційними роботами. 

Серед основоположних та найбільш ґрунтовних досліджень можна виділити 

наступні роботи. 

Цивілістичний підхід до теми персональних даних відображений у 

дисертаційних роботах О.А. Дмитренко «Право фізичної особи на власні 

персональні дані в цивільному праві України» (Київ, 2010) та О.П. Радкевича 

«Цивільно-правова охорона і захист персональної інформації в мережі Інтернет» 

(Київ, 2014). Між тим, комплексного доктринального цивілістично-правового 

аналізу проблем цивільно-правових аспектів поняття, способів реалізації та захисту 

права особи на власні персональні дані, а також підстав застосування, форм та видів 

цивільно-правової відповідальності за порушення права особи на персональні дані в 

Україні не здійснювалося, зокрема, в останні п’ять років активного розвитку 

інформаційного суспільства та інформаційних мереж з одночасним зростанням 

обсягів збору, обробки та розповсюдження персональних даних особи. 

Організаційні та міжнародно-правові аспекти правовідносин у сфері 

персональних даних досліджувалися у дисертаціях В.М. Брижка «Організаційно-

правові питання захисту персональних даних» (Київ, 2004), А.В. Пазюка 

«Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої 

інформації» (Київ, 2004), А.В. Туніка «Правові основи захисту персональних даних» 
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(Київ, 2012), М.В. Різака «Правове регулювання відносин обігу персональних 

даних» (Київ, 2012). 

Окремі аспекти правовідносин щодо персональних даних досліджувалися у 

дисертаціях А.М. Чернобай «Правові засоби захисту персональних даних 

працівника» (Одеса, 2006) та В.О. Серьогіна «Конституційне право особи на 

недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики» 

(Харків, 2011). 

Інтерес до різних правових аспектів відносин у сфері персональних даних 

проявляють і зарубіжні вчені. Так, на території РФ тема персональних даних 

висвітлена у наступних дисертаційних дослідженнях публічно-правового 

спрямування: А.В. Дворецького «Защита персональных данных работника по 

законодательству Российской Федерации» (Томськ, 2005), О.Б. Просвєтової «Защита 

персональных данных» (Вороніж, 2005), О.Ю. Покамєстової «Правовая защита 

конфиденциальности персональных данных несовершеннолетних» (Вороніж, 2006), 

О.С. Фєдосіна «Защита конституционного права человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке 

персональных данных в Российской Федерации» (Саранськ, 2009), А.В. Кучеренко 

«Правовое регулирование персональных данных в Российской Федерации» 

(Челябінськ, 2010), Н.Г. Бєлгородцевої «Теоретико-правовые аспекты защиты 

персональных данных» (Москва, 2012). 

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері персональних даних 

досліджене російськими науковцями у наступних роботах: І.О. Вельдера «Система 

правовой защиты персональних данных в Европейском Союзе» (Казань, 2006), Н.І. 

Петрикіної «Правовое регулирование оборота персональных данных в России и 

странах ЕС: сравнительно-правовое исследование» (Москва, 2007). 

Окремі аспекти трудових відносин щодо персональних даних особи висвітлені 

А.С. Маркевич у дисертації «Организационно-правовая защита персональных 

данных в служебных и трудовых отношениях» (Воронеж, 2006). 

Технічні особливості процесу знеособлення персональних даних досліджені у 

роботі Є.С. Волокітіної «Метод и алгоритмы гарантированного обезличивания и 
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реидентификации субъекта персональных данных в автоматизированных 

информационных системах» (Санкт-Петербург, 2013). 

Аналіз вищезазначених робіт свідчить про те, що більшість науковців надає 

перевагу дослідженню публічно-правової сторони відносин у сфері обігу 

персональних даних особи. Однак на сьогодні уже неможливо виключно засобами 

публічного права пояснити природу персональних даних як інформації, що 

становить цінний приватний ресурс, спроможний оптимізувати виробничі, 

торговельні, управлінські та інші відносини, які складаються у приватноправовій 

сфері. Так само публічне право не може врахувати, що персональні дані являють 

собою засіб індивідуалізації фізичної особи у широкому спектрі приватних 

правовідносин. Звідси випливає висновок, що необхідно детальніше проаналізувати 

напрями, за якими здійснювалися наукові дослідження в дисертаційних роботах 

приватноправового спрямування. 

Для визначення меж цього наукового дослідження і задля відповідності його 

поставленій меті варто проаналізувати ступінь розробленості теми у вже захищених 

дисертаціях за обраною спеціальністю. 

Перш за все варто звернутися до положень концепції інформаційних відносин 

як приватноправових, розробленої відомими вітчизняними цивілістами Київської і 

Харківської шкіл цивілістики О.В. Кохановською і В.І. Жуковим та їх 

послідовниками. 

У 2006 році була захищена дисертація О.В. Кохановської на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми 

інформаційних відносин в Україні» [163], а також підготовлено монографічне 

дослідження під назвою «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у 

цивільному праві» [162]. О.В. Кохановська пропонує розуміти інформаційне право 

як право фізичної особи створювати, виробляти, одержувати, знати, фіксувати, 

використовувати, поширювати та зберігати інформацію у порядку, передбаченому 

ЦК України та іншими законами. При цьому до об’єктів інформаційного права 

належать: інформація як немайнове благо; відкрита інформація та інформація з 

обмеженим доступом (зокрема, усі види таємниць); інформаційні продукти 

(ресурси), документи тощо в різних сферах інформаційної діяльності; інформаційні 
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системи (мережі, зокрема, Інтернет); об’єкти права інтелектуальної власності, які не 

мають кваліфікуючих ознак і не визнані такими у встановленому законом порядку; 

відкриття; інформація, яка набуває юридичного значення в момент і за умови 

фіксації її впливу на людину [166, с. 187-188]. О.В. Кохановська та інші 

представники Київської школи інформаційних відносин [73; 100; 117; 149; 212] 

детально аналізують також види інформаційних прав, правовий статус та коло їх 

суб’єктів, особливості здійснення та захисту особистих немайнових та майнових 

інформаційних прав особи. 

Неоціненний внесок у створення передумов виникнення та подальшого 

розвитку теорії інформаційних відносин як приватноправових було зроблено 

видатним вітчизняним науковцем В.І. Жуковим, який у своїх роботах послідовно 

відстоює позиції щодо належності інформації до об’єктів цивільного права, а також 

щодо того, що інформацією, як об’єктом цивільного права, не можна володіти, 

користуватися і розпоряджатися як тілесною річчю, оскільки вона не може належати 

особі (фізичній чи юридичній) на праві власності [125-129]. 

Законодавче закріплення інформація як об’єкт цивільних прав отримала 

завдяки розробникам чинного ЦК України, особливо цивілістам А.С. Довгерту, Н.С. 

Кузнєцовій, В.В. Луцю, О.А. Підопригорі, які заклали підвалини для розвитку 

інформаційних правовідносин саме в дусі приватного права на принципах 

цивільного права й основних засадах цивільного законодавства. 

В основу теоретичних підходів нашого дослідження покладено також 

вітчизняну концепцію особистих немайнових прав фізичної особи [114; 170; 179; 

195; 205; 244; 249; 274; 285].          

За хронологічним критерієм першим саме у сфері персональних даних було 

підготовлене ґрунтовне дослідження О.А. Дмитренко «Право фізичної особи на 

власні персональні дані в цивільному праві України» 2010 року. Сутність даної 

праці полягає у спробі розробити цивілістичну концепцію особистого немайнового 

права фізичної особи на власні персональні дані [118, с. 5]. Дану дисертацію можна 

вважати першим вітчизняним монографічним дослідженням проблем цивільно-

правового регулювання права особи на власні персональні дані як особистого 

немайнового права. 
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У роботі наведено історичну періодизацію розвитку ідей про персональні дані 

як об’єкта суб’єктивного цивільного права фізичної особи в Україні та зарубіжних 

країнах, стан та перспективи розвитку відповідного законодавства. Детально 

розглянуто зміст поняття «персональні дані», розроблено класифікацію 

персональних даних, виділено основні ознаки та властивості персональних даних як 

об’єкта цивільного права.  

Основною проблематикою, піднятою в роботі, стали поняття та юридична 

природа права особи на персональні дані, визначення місця цього права в системі 

суб’єктивних цивільних прав. Ґрунтовну розробку отримало питання змісту права 

особи на персональні дані, а саме – так званих «активних» та «пасивних» 

правомочностей суб’єкта персональних даних. Окрема увага в роботі присвячена 

способам та формам цивільно-правового захисту права на персональні дані [118, с. 

5-7]. 

Окремі цивільно-правові аспекти відносин щодо обігу персональних даних 

особи у світовій мережі Інтернет були досліджені у дисертації О.П. Радкевича 

«Цивільно-правова охорона і захист персональної інформації в мережі Інтернет», 

захищеній у 2014 році. Метою цієї роботи стала спроба сформувати теоретичну 

концепцію цивільно-правової охорони і захисту персональної інформації в мережі 

Інтернет та розроблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення чинного вітчизняного законодавства [246, с. 7]. 

У дисертації аналізується стан наукових досліджень цивільно-правової 

охорони і захисту персональної інформації в мережі Інтернет та здійснюється 

теоретичне обґрунтування концепції поняття персональної інформації. Значна увага 

приділена історії становлення та розвитку інституту охорони та захисту 

персональної інформації, а також дослідженню наукових та законодавчих підходів 

до розуміння поняття мережі Інтернет і правового регулювання персональної 

інформації в ній. Окремо висвітлюється стан забезпечення конфіденційності 

персональної інформації в соціальних мережах. 

У роботі також проведено детальний порівняльно-правовий аналіз інституту 

охорони персональної інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, 

Франції, Німеччині та Японії. 
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Важливою проблематикою, піднятою в роботі, стала класифікація 

правопорушень у сфері обігу персональної інформації в мережі Інтернет, а також 

виокремлення юрисдикційних та неюрисдикційних способів захисту персональної 

інформації. Окрема увага присвячена правовим підставам та шляхам видалення 

персональної інформації з мережі Інтернет, а також особливостям цивільно-правової 

відповідальності за незаконні дії з персональною інформацією в мережі Інтернет. 

Таким чином, тема персональних даних має певний ступінь розробленості в 

межах цивільного права, однак за останні п’ять років вчені в Україні не проводили 

комплексних доктринальних досліджень даної проблематики, що дозволяє 

стверджувати про необхідність проведення комплексного аналізу проблем цивільно-

правових аспектів права особи на власні персональні дані з урахуванням концепції 

цивільно-правового регулювання інформаційних відносин та концепції особистих 

немайнових прав фізичної особи, а також новітніх тенденцій у підходах до 

вирішення значної кількості проблем у сфері цивільно-правового регулювання 

даних відносин. В умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства та 

інформаційних технологій потребують детального дослідження раніше не висвітлені 

аспекти особистого немайнового права особи на персональні дані, а саме: розуміння 

права на персональні дані як комплексного суб’єктивного права особи, яке об’єднує 

в собі елементи уже закріплених у ЦК України особистих немайнових прав; 

обґрунтування правової природи права особи на власні персональні дані; 

визначення способів та меж реалізації права на персональні дані особи; розрізнення 

видів правового режиму інформації, що становить персональні дані особи; 

дослідження характеристик персональних даних як об’єкта цивільного обороту; 

встановлення підстав застосування, форм та видів цивільно-правової 

відповідальності, а також способів захисту права особи на власні персональні дані у 

разі його порушення. 

Зважаючи на окреслену тематику дослідження, надалі у тексті роботи під 

поняттям «суб’єктивне право на персональні дані» розуміємо «суб’єктивне право 

фізичної особи на персональні дані». 

Окрім того, вважаємо за необхідне визначитися з поняттям «охорона права на 

персональні дані фізичної особи». 
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Згідно із широким підходом, під охороною розуміють всю сукупність засобів, 

які забезпечують нормальний хід реалізації суб’єктивних прав. До вказаної категорії 

включаються заходи не лише правового, а й економічного, політичного, 

організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для 

здійснення суб’єктивних прав [113, с. 29-37; 240, с. 10]. У такому разі поняття 

«охорона цивільних прав» охоплює поняття «захист цивільних прав». 

Відповідно під охороною права на персональні дані у широкому розумінні 

слід розуміти сукупність засобів, які забезпечують нормальний хід реалізації цього 

суб’єктивного права, попереджають його порушення та усувають причини, що їх 

породжують, і які включають: обсяг можливостей, якими визначається зміст 

суб’єктивного права на персональні дані; порядок здійснення суб’єктивного права; 

правила забезпечення здійснення суб’єктивного права на персональні дані та його 

обмеження, а також сукупність організаційних і правових заходів, спрямованих на 

забезпечення реалізації і відновлення порушеного права особи на персональні дані. 

Саме такому поняттю охорони права на персональні дані присвячено наше 

дисертаційне дослідження в цілому. 

Поряд із таким універсальним (загальним) поняттям в науці та законодавстві 

використовується і інше поняття охорони – у вузькому значенні цього слова. У 

цьому разі до нього включаються лише ті передбачені законом засоби, які 

направлені на поновлення або визнання цивільних прав і захист інтересів при їх 

порушенні чи оспорюванні [195, с. 143]. 

Розумінню охорони права на персональні дані у вузькому значенні, а саме як 

цивільно-правової відповідальності за порушення права особи на персональні дані 

та захисту права фізичної особи на персональні дані, присвячено третій розділ 

нашого дослідження. 

 

1.2. Поняття «персональні дані» та його відмежування від суміжних 

понять 

 

Дослідження суб’єктивного права на персональні дані неможливе без 

визначення об’єкта цього права, що зумовлює потребу у встановленні змісту самого 
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поняття «персональні дані». На сьогодні як у законодавстві, так і в теоретичних 

дослідженнях існують певні понятійні розбіжності у застосуванні цієї та суміжних із 

нею категорій. 

Основний Закон держави - Конституція України використовує поняття 

«інформація про особу» і не містить категорії «персональні дані». Так, відповідно до 

ч. 2 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» [1]. ЦК України також не оперує поняттям «персональні 

дані» та застосовує замість нього словосполучення «інформація про особисте 

життя». Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 302 ЦК України «Право на інформацію» «збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної 

особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини» [10]. 

Термін «персональні дані» був закріплений в українському законодавстві 

Законом України «Про інформацію» [38]. Відповідно до ст. 10 цього Закону одним 

із видів інформації є «інформація про фізичну особу». Згідно зі ст. 11 Закону 

«інформація про фізичну особу (персональні дані)» - це відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована. Таким чином, закон фактично прирівнює поняття «персональні 

дані» та «інформація про фізичну особу». Більш того, в ряді інших правових актів, 

що регулюють відносини, пов’язані з обігом інформації про фізичну особу, 

законодавець замість терміна «персональні дані» оперує дещо іншими 

словосполученнями, такими як «відомості про особисте життя», «дані про особу», 

«інформація про приватне життя», «відомості про особу», «конфіденційна 

інформація» тощо. Так, у ст. 10 ЗУ «Про звернення громадян» зазначено, що «не 

допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя 

громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, 

яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні 

інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не 

стосуються звернення» [28]. У ст. 3 ЗУ «Про організацію формування та обігу 
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кредитних історій» кредитна історія розуміється як «сукупність інформації про … 

фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за 

кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону» [20]. У 

ст. 7 ЗУ «Про доступ до судових рішень» визначено, що «не можуть бути 

розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу» [19]. А 

у ст. 59 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» визначено обов’язок 

телерадіоорганізації «не розголошувати інформацію про приватне життя 

громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною» [34], 

тощо. 

Поряд із цим, у деяких інших нормативних актах поняття «персональні дані» 

застосовується, однак досить часто воно вживається без роз’яснення його змісту. 

Зокрема, без визначення змісту категорії «персональні дані» у ст. 11 ЗУ «Про захист 

прав споживачів» встановлено, що «персональні дані, одержані від споживача або 

іншої особи … можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану 

споживача та його спроможності виконати зобов’язання за таким договором» [41]. У 

ст. 8 ЗУ «Про електронний цифровий підпис» на Центр сертифікації ключів 

покладено обов’язок «…забезпечувати захист персональних даних, отриманих від 

підписувача…» [22]. А у ст. 6 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» закріплено положення про те, що «надання органами 

реєстрації відомостей про місце проживання або місце перебування особи та інших 

персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами 

України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини або за згодою самої особи» [21]. 

Досить детальну регламентацію переліку персональних даних особи містить 

ЗУ «Про Державний реєстр виборців» [18]. Згідно зі ст. 5 даного Закону відомості 

про виборця (персональні дані) поділяються на три види: 1) ідентифікаційні 

персональні дані виборця; 2) персональні дані, які визначають місце та умови 

голосування виборця; 3) службові персональні дані. До ідентифікаційних 

персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать: 1) 

прізвище; 2) власне ім’я (усі власні імена); 3) по батькові; 4) дата народження; 5) 

місце народження. У свою чергу, до персональних даних, які визначають місце та 
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умови голосування виборця, належать: виборча адреса виборця; номер 

територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого 

віднесений виборець; номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець; 

відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно за наявності 

підстав. Нарешті, до службових персональних даних Реєстру належать: 1) дата 

набуття виборцем громадянства України; 2) дата припинення громадянства України 

(для осіб, включених до Реєстру, громадянство яких припинене); 3) дата визнання 

особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом 

недієздатними); 4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до 

Реєстру, дієздатність яких поновлена); 5) дата смерті виборця або дата оголошення 

його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру); 6) дата скасування 

рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою; 7) службова 

відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення 

змін до його виборчої адреси) із зазначенням номера і дати видання виборцю 

документа, що засвідчує таку зміну; 8) службова відмітка про проходження 

виборцем строкової військової служби; 9) посилання на документи (із зазначенням 

їхніх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою 

для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни 

(уточнення) цих персональних даних або знищення запису. 

Нарешті, для остаточного з’ясування змісту поняття «персональні дані» слід 

звернутися до положень спеціального у цій сфері ЗУ «Про захист персональних 

даних», ст. 2 якого персональними даними визначає «відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована» [17]. Дане визначення практично аналогічне тому, що міститься у 

ст. 2 Конвенції № 108 Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних», на виконання положень якої і було прийнято 

український закон «Про захист персональних даних». Варто підкреслити, що 

зазначена Конвенція вважається першим міжнародним документом про взаємні 

права і обов’язки, що містить загальноєвропейські норми (стандарти), які 

створюють умови регулювання суспільних відносин у сфері захисту персональних 

даних [173]. Норми Конвенції є імперативними, тобто такими, від яких країни, які 
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до неї приєдналися, не можуть відступати. Так, відповідно до Конвенції № 108 

персональні дані означають будь-яку інформацію, яка відноситься до конкретно 

визначеної особи або до особи, яка може бути конкретно визначеною [3]. 

Відповідно до ст. 2 Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи 

«Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних» персональні дані являють собою будь-яку інформацію, 

що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна 

встановити. При цьому особою, яку можна встановити, є така, яка може бути 

встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду 

або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, 

економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості [8]. Таким чином, у 

європейському законодавстві під персональними даними розуміється будь-яка 

інформація, що стосується фізичної особи (суб’єкта персональних даних). Це 

означає, що персональні дані охоплюють не лише традиційні дані (ім’я, адресу, 

номер телефону, місце роботи тощо), але також і ті дані, що фіксують зовнішні 

особливості суб’єкта персональних даних, будь-які факти, що стосуються його 

зв’язків із зовнішнім світом тощо. Більш того, до персональних даних відносяться 

також судження про дану людину, об’єктивні або суб’єктивні, якщо вони 

зафіксовані та співвіднесені із певною людиною. Тобто, якщо існує реальна 

можливість співвіднести певні дані із відповідною особою за допомогою 

загальнодоступних засобів, то ці дані є персональними даними такої особи [221, с. 

175-176]. 

З метою поглиблення галузевого принципу захисту персональних даних, 

проголошеного Директивою 95/46/ЄС, у 1997 році була затверджена Директива 

97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Стосовно обробки 

персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в 

телекомунікаційному секторі» [7], яка застосовується до обробки персональних 

даних у зв’язку з наданням загальнодоступних телекомунікаційних послуг у 

телекомунікаційних мережах загального користування у Європейському Союзі, 

зокрема, через цифрову мережу зв’язку з комплексними послугами та цифрові 

мобільні мережі загального користування. 
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Науковий аналіз поняття «персональні дані» передбачає з’ясування змісту 

його складових частин: «персональний», «особистий», «дані». 

Щодо терміна «персональний», то у сучасному розумінні він вживається як 

синонім терміна «особистий»: «персональний» - це той, що «стосується певної 

окремої особи, належить їй» [88, с. 939]. Походження терміну «персональний» 

пов’язують з іменником «персона», який з’явився у давньогрецькій мові, однак його 

сенс не мав соціального та юридичного аспекту сучасних понять «особа» та 

«особистість». У видатного поета стародавності Гомера (VІІІ ст. до н. е.) 

зустрічається слово prosopon, що позначало ритуальну маску чи маску актора в 

театрі. Лише у пізній античності, під впливом латини, це слово стало позначати 

соціальний аспект людини (те, чим вона є для інших). З’явилося слово persona, що 

також спочатку позначало театральну маску, потім – персонажа п’єси, саму 

театральну особу, і, нарешті, взагалі будь-яку особу. Особа розуміється як «личина», 

оскільки маска не є обличчям людини, але між маскою та її носієм існує складний 

зв’язок. У Цицерона (106-43 р.р. до н. е.) поняття persona містить у собі вже і 

юридичний сенс (на противагу речі), і соціальну функцію, і колективну гідність, і 

особистість у психологічному сенсі (тобто конкретного індивіда), і філософське 

поняття індивідуальної людської природи. Коли римські юристи визначали, що у 

праві мають місце тільки особи – personae, речі і дії, «особа» передбачала не якийсь 

особливий набір якостей, а просто вільну людину. Римський громадянин – 

юридична й релігійна персона, що має предків, ім’я, власність, право участі у 

вирішенні суспільних справ тощо. Тому раб, як такий, що не володів власним тілом і 

не мав інших ознак вільної людини, не мав «персони» [232, с. 6]. 

Перехід від театральної маски до моральної особистості, яка володіє 

внутрішньою єдністю і живе не тільки «зовнішнім» (публічним), але й «внутрішнім» 

(приватним) життям, завершився в епоху Середньовіччя, значною мірою під 

впливом християнства. Християнство у першому періоді свого становлення, 

приблизно до V століття, робило перші кроки до зміни співвідношення природного 

права, моралі і позитивного права, і створило світогляд, за яким люди 

розглядаються рівними перед Богом, людина є важливішою за державу і поняття 

«права громадян» змінилися на «права людини». Була висунута ідея свободи 
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людини. До цього часу відноситься і утворення від слова persona – «особа» слова 

personalitas – «особистість», яке Фома Аквінський (1225-1274 р.р.) використовував 

для позначення умов існування людини [232, с. 6]. Зараз поняття «персона» 

вживається в українській мові як синонім понять «людина», «особа», «особистість» і 

позначає стійку цілісну систему інтелектуальних, соціально-культурних, емоційно-

вольових якостей людини [81, с. 17]. Як «особа», «людина» перекладається також 

англійський аналог «person». Отже, англійський термін «personal data» можна 

перекладати на українську мову як «особисті дані», «особиста інформація» або 

«інформація про особу» [118, с. 24]. При цьому правове значення поняття «особа», 

як зазначає Р.О. Стефанчук, полягає в тому, що воно позначає носія конкретних 

юридичних прав і обов’язків, який є учасником відповідних правових відносин [275, с. 

186]. Поняття «особистий», у свою чергу, розуміється як: «1) такий, що є власністю 

окремої особи, безпосередньо належить їй, персональний, власний; 2) такий, що 

безпосередньо стосується певної особи, пов’язаний з нею; інтимний, приватний, 

індивідуальний; 3) такий, що здійснюється безпосередньо, не через інших осіб…» 

[210, с. 150]. Такі ж підходи до розуміння терміну «особистий» містить чинне 

цивільно-правове законодавство: у значенні такого, що належить безпосередньо 

особі на певному правовому титулі, матеріального об’єкта вживаються поняття 

«особисті речі» (ст. 974 ЦК України), «особиста власність» (п. 1 ст. 1306 ЦК 

України), «особисті борги» (ч. 1 ст. 149 ЦК України) тощо; у розумінні нерозривно 

пов’язаного з особою нематеріалізованого блага застосовуються поняття «особисті 

немайнові права» (ч. 2 ст. 26, п. 2 ч.1 ст. 31, ч. 1 ст. 55, ст. ст. 94, 100, 421, 423 та ін. 

ЦК України), «особистий немайновий інтерес» (ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 55 ЦК України), 

«особисте немайнове благо» (ст. 201 ЦК України) тощо; як певна поведінка, яка 

здійснюється безпосередньо особою – терміни «особистий сервітут» (ч. 2 ст. 401, п. 

6 ч. 1 ст. 406 ЦК України), «особисте користування» (ч. 1 ст. 719 ЦК України), 

«особисте розпорядження» (ст. 123 ЦК України) тощо [273, с. 45-46]. 

Необхідним також є встановлення співвідношення між поняттями 

«інформація» та «дані». Так, поняття «дані» визначається як відомості, показники, 

необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для характеристики когось, чогось 

або для певних висновків, рішень [262, с. 210], тобто поняття «інформація» та «дані» 
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ототожнюються. В інших джерелах поняття «дані» визначається як «інформація, 

подана у формалізованому вигляді, придатному для передачі, інтерпретування чи 

оброблення за участю людини або автоматичними засобами» або «формалізовані 

знаково-кодові комбінації, що представляють інформацію та призначені для їх 

автоматичної обробки» [122, с. 126-128]. За такого підходу причиною спеціального 

виділення категорії «персональні дані» із загального поняття «дані» В.П. Іванський 

визначає те, що такі дані є потенційно вразливими атрибутами сфери приватного 

життя людини [135, с. 8]. 

Ще більш містким, глобальним і водночас дискусійним є феномен інформації, 

природа і закономірності розвитку якої у багатьох випадках визначають практику 

формування і вигляд майбутнього інформаційного суспільства [103, с. 12]. Як 

відомо, даний термін на сьогодні виводять від латинського «informatio» - 

ознайомлення, тлумачення, роз’яснення, викладення [37, с. 327]. Проте ще в ХІХ 

столітті він виводився інакше – від слів «ін» - в, і «форма» - образ, вид, тобто в 

розумінні того, «що вносить форму» [61, с. 35]. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про 

інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. 

Аналогічне визначення закріплене і у ст. 200 ЦК України. Разом з тим, як відзначає 

О.А. Городов, зміст поняття «інформація» відрізняється складністю, 

багатоплановістю і неоднозначністю; воно привнесене в юридичну науку, будучи 

освоєним та пристосованим до потреб математики, кібернетики, теорії зв’язку, 

філософії, соціології, психології, біології і ряду інших галузей знання, що 

використовують спеціальний категоріальний апарат і виділяють ті сторони і ознаки 

інформації, що сполучені з предметною сферою цих наук [102, с. 72]. Так, за 

визначенням, запропонованим К. Шенноном, інформація – це зв’язок, у процесі 

якого усувається невизначеність [304, с. 243]. Для Н. Вінера інформація – це 

«позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу, в процесі нашого 

пристосування до нього і пристосування до нього наших органів почуттів» [91, с. 

31]. До того ж, саме Н. Вінеру належать відомі слова про те, що «інформація – це 

інформація, а не енергія і не матерія, а позначення змісту, отриманого від 

зовнішнього світу в процесі пристосування до нього» [91, с. 31]. Існують також 
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підходи до визначення інформації через поняття «дані», «результат вибору», 

«атрибут матерії» тощо [177, с. 28]. 

Намагаючись побудувати універсальне, всеохоплююче, придатне для 

використання для будь-яких видів інформації визначення, О.В. Кохановська 

пропонує розуміти інформацію як «нематеріальне немайнове благо особливого 

роду, яке нерозривно пов’язане з життям, з його виникненням і закінченням, яке 

проявляється як особисте немайнове благо, як результат впливу на людину та інших 

суб’єктів та об’єктів права, як результат інтелектуальної творчої діяльності і як 

документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, які мали або 

мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі» [162, с. 172]. 

У зв’язку із полісемантичною природою понять «дані» та «інформація», 

існують підходи до визначення категорії «дані» як поняття а) родового, б) видового і 

в) тотожного категорії «інформація» у контексті визначення словосполучення 

«персональні дані». Так, на думку О.А. Дмитренко, концепція розрізнення «даних» 

та «інформації» має певну привабливість, оскільки дає можливість чітко 

відмежувати поняття «персональні дані» від будь-яких усних повідомлень про 

особу, інформації, яка міститься на ідеальних носіях (зокрема, у пам’яті людини), 

художніх творів та іншого інформаційного змісту, обігоздатність та способи 

використання  якого значно відрізняються від формалізованої інформації, придатної 

для автоматизованої чи іншої системної обробки. Таке розрізнення може бути 

зручним при виробленні відповідних механізмів правового регулювання, адже 

суспільні відносини з використання стандартизованої та не стандартизованої 

інформації мають значні відмінності [118, с. 21]. 

З цієї точки зору цікавим є підхід японського законодавця, що розділив 

поняття «персональна інформація» та «персональні дані». Так, згідно з Указом 

Кабінету Міністрів Японії «Про застосування Закону «Про захист персональної 

інформації», персональною інформацією є інформація про живу людину, що може 

бути ідентифікована по імені, даті народження та іншій інформації, наприклад, за 

місцем роботи, займаною посадою тощо. Натомість, під категорією «персональні 

дані» мають на увазі персональну інформацію, що становить базу даних, 
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систематично структурується для її швидкого пошуку в електронній комп’ютерній 

базі [204, с. 31-32]. 

Подібний підхід в українській науці відстоює О.П. Радкевич, який 

запроваджує поняття «персональна інформація» - широкий спектр ідентифікуючих і 

знеособлених відомостей про особисте та приватне життя (відносини немайнового і 

майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо), що повною мірою 

характеризують життєдіяльність особи в суспільстві; та поняття «персональні дані» 

- сукупність відомостей, що використовуються в службовій діяльності (роботі) 

відповідних державних та недержавних органів для отримання інформації про 

суб’єкта (фізичну особу), що уможливлює її ідентифікацію [246, с. 10, 22]. 

Разом із тим, у науковій літературі слушно зазначається, що у разі звуженого 

тлумачення поняття «дані» виникатиме проблема правового регулювання відносин, 

пов’язаних з обігом інформації про особу перед та після її формалізації. З таким 

визначенням складно, зокрема, запобігти неузгодженому збиранню інформації про 

особу з метою її подальшої формалізації або усному розголошенню інформації про 

особу з формалізованого письмового документа. Більше того, існує загроза, що у 

контексті стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій межі між 

інформацією «стандартизованою» та «нестандартизованою», «придатною» та 

«непридатною» для обробки все більше стиратимуться [118, с. 21-22]. Так, якщо в 

епоху перших комп’ютерів-мейнфреймів, коли лише зародилося саме 

словосполучення «персональні дані», для внесення інформації до бази даних 

вимагалися значні зусилля та спеціальні знання, то на сьогодні розроблено 

технології комп’ютерного зчитування інформації з голосу людини, безконтактної 

ідентифікації за сканом візерунку судин на долонях, оплати товарів скануванням 

відбитка пальця [110, с. 123-125] тощо. За таких умов правові положення повинні 

бути сконцентровані на змісті інформації, а не на її формі, адже суспільні відносини 

спрямовані загалом саме на використання змісту. А тому, враховуючи стрімкий 

розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, приєднуємося до 

позиції щодо недоцільності розрізняти поняття «дані» та «інформація» [118, с. 23]. 

У чинному ЗУ «Про захист персональних даних» ці поняття слушно не 

диференціюються. 
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Досліджуючи поняття персональних даних, І. Бачило визначає, що під ними 

слід розуміти такі відомості про особу, які включаються в інформаційну систему 

державних, суспільних і приватних, корпоративних організацій з ініціативи індивіда 

або в силу закону з метою реалізації його прав та обов’язків у процесі участі в 

різноманітних соціальних процесах та відносинах. Це та частина приватного життя, 

яка певним чином представлена і присутня в публічному та приватному секторах 

правових відносин індивіда з іншими суб’єктами права [62, с. 27]. А тому при 

дослідженні поняття «персональні дані» науковці також вказують, що до них слід 

відносити ту інформацію, яка має розрізняльну здатність, відокремлює, 

диференціює індивіда з-поміж інших представників соціуму, визначає його 

унікальність, тобто індивідуалізує його у суспільних відносинах як 

біопсихосоціальну істоту [118, с. 24]. Так, у праці А.М. Чернобай, присвяченій 

захисту персональних даних працівника, визначальною ознакою персональних 

даних визнається їх індивідуалізований характер, здатність ідентифікувати 

конкретну особу [301, с. 59]. Аналогічну думку висловлюють А.С. Маркевич [196, с. 

53], О.Б. Просвєтова [243, с. 28], А.В. Пазюк [219, с. 11] та С. Коталейчук [156, с. 

47]. В.О. Калятін наголошує, що персональні дані слід розуміти як категорію, що 

охоплює будь-яку інформацію, яку можна співвіднести з ототожнюваною особою, а 

не тільки ту інформацію, за допомогою якої вона може бути ідентифікована [142, с. 

77-78]. Таким чином, закономірно виникає потреба у визначенні понять 

«індивідуалізація» та «ідентифікація» особи, їх співвідношення між собою та з 

поняттям «персональні дані». 

У сучасних умовах життя все більшого значення набуває індивідуалізація 

учасників цивільних правовідносин. Це пояснюється тим, що у цивільних та інших 

правовідносинах особа бере участь від свого імені. Це і відображено у ст. 28 ЦК 

України, де вказується, що фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх 

під своїм ім’ям. При цьому обов’язково слід враховувати, що вирішальне значення 

для визначення суб’єктного складу правовідносин має не характер та зміст цих 

правовідносин, а наявність умов, пов’язаних саме з індивідуальними особливостями 

учасників. Причому процес індивідуалізації починається з моменту народження 
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фізичної особи чи створення юридичної особи та продовжується в процесі її 

діяльності [109, с. 6]. 

Ознаки індивідуалізації як правового явища, на думку Р.Б. Шишки, 

характеризуються наступним: 

- вони набуваються людиною і відрізняють її з-поміж інших людей. Одні з них 

присвоюються в установленому порядку (прізвище, ім’я, по батькові), інші 

відображають зменшені офіційні ознаки чи характерні особливості даної 

особистості; 

- визначають індивідуальне правове становище цієї особи (одружений); 

- зумовлюють участь у певних відносинах приватного характеру; 

- мають розрізняльну здатність; 

- підлягають охороні та правовому захисту у разі їх порушення. 

Таким чином, під індивідуалізацією фізичної особи вчений розуміє 

притаманні конкретній фізичній особі особисті ідентифікаційні ознаки, які 

відрізняють її з-поміж інших фізичних осіб і мають правове значення, 

персоніфікують правовідносини або зумовлюють певні суб’єктивні права і 

юридичні обов’язки, підлягають охороні та захисту у встановленому законом 

порядку [307, с. 156]. 

Отже, якщо в основу поняття «персональні дані» покласти їхню здатність до 

індивідуалізації фізичної особи, приходимо до висновку про практично 

необмежений перелік інформації про особу, яку слід відносити до персональних 

даних. Р.О. Стефанчук пропонує категоризувати індивідуалізуючі ознаки відповідно 

до так званої структури особистості, яка, на його думку, становить сукупність таких 

основних груп ознак: а) соціально обумовлені риси (моральні, політичні, 

національні тощо); б) біологічно обумовлені риси (інстинкти, темперамент тощо); в) 

риси, набуті особистим досвідом (знання, навички, культура, звички) та г) риси, 

набуті особливостями індивідуальної психіки (форма відображення) [273, с. 39]. 

Ще детальнішу класифікацію пропонує Р.Б. Шишка, який до 

індивідуалізуючих відносить ознаки: а) природного походження (вік, стать, 

національність); б) побутові (зменшена назва, прізвисько); в) територіальні (місце 

постійного чи переважного проживання); г) формальні, що відображені у виданих на 
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ім’я фізичної особи офіційних документах, зокрема, у паспорті; д) соціальні (честь, 

репутація); е) особисті (гідність, самооцінка, досвід певної юридично значимої 

діяльності, визначність у колі фахівців, імідж); є) професійні (вигадане ім’я, 

сценічне, циркове, псевдонімічне, фанове, діджейне, культове, шоуменське тощо); 

ж) медичні (психічне, інше захворювання); з) юридичні (прізвище, ім’я, по батькові, 

громадянство, сімейний стан, статус державного службовця, підприємець, інвалід); 

и) публічні (ідентифікаційний код платника податку, судимість тощо); і) 

комунікаційні (доменне ім’я, електронний підпис, електронна адреса, поштова 

скринька); ї) майнові (номер рахунка в банку, володілець акцій чи інших цінних 

паперів, місцезнаходження нерухомого майна тощо); к) корпоративні (певне 

прізвисько у компанії, професійному середовищі); л) релігійні (духовний сан); м) 

родові (приналежність до знатних родів) тощо [307, с. 154-155]. 

Н.В. Волкова замість поняття індивідуалізуючих ознак використовує термін 

«засоби індивідуалізації» і поділяє їх на публічно-правові (встановлюються 

державою і служать для відокремлення фізичної особи саме як учасника публічних 

відносин, наприклад, громадянство, ідентифікаційний код, місце реєстрації тощо) та 

приватноправові (випливають із самої природи людини і включають в себе 

цивільно-правові засоби індивідуалізації, тобто ті, що встановлені цивільним 

законодавством – ім’я, стани фізичної особи тощо) [94, с. 42]. При цьому в якості 

станів, що індивідуалізують фізичну особу, Н.В. Волкова пропонує виділяти 

наступні: стан поіменованості (чи анонімності); стан визначеності місця 

проживання; стан вікової приналежності; стан здоров’я; сімейний стан; стан статевої 

приналежності; стан освіти та наявності спеціальних знань [94, с. 118]. 

Індивідуалізаційні ознаки можуть бути постійні, у крайньому разі в межах 

України, або змінювані (місце проживання). Але в основному слід виходити із 

презумпції постійності та в принципі довічної приналежності певних 

індивідуалізаційних ознак, що сприятиме зміцненню правопорядку, впевненості в 

надійності особи у ділових та інших відносинах. Одні з них мають правове значення 

для виникнення, здійснення та припинення суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків, інші – ні. Індивідуалізація особи може окреслювати коло її прав та 

обов’язків, місце та органи їх здійснення. 
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Що стосується поняття «ідентифікація», то воно є досить близьким із 

терміном «індивідуалізація» і активно використовується для визначення останнього. 

Так, Р.Б. Шишка зазначає, що при індивідуалізації особи мова йде про її 

ідентифікаційні ознаки [309, с. 167]. Поняття ідентифікації (від латинського 

«identi(tas)» – тотожність, «facatio», «facio» – роблю) [313, с. 658] визначається в 

праві та літературі як «виділення індивідуально визначеного об’єкта з ряду йому 

подібних, однорідних, що проводиться на основі достовірно встановленої системи 

ідентифікуючих ознак» [312, с. 211], а в криміналістиці – як «встановлення 

тотожності індивідуально визначеного об’єкта або особи за сукупністю загальних та 

окремих ознак [174, с. 48-51] (наприклад, ідентифікація особи за почерком, ДНК, 

відбитками пальців тощо). 

А.В. Пазюк, роз’яснюючи механізм ідентифікації, вказує, що під час 

ідентифікації «відбувається процес персоніфікації тих чи інших відомостей, тобто 

прив’язування їх до конкретної людини. Інформація, яка ідентифікує (ототожнює), 

дає змогу безпосередньо або за допомогою інших чинників ідентифікувати особу, є 

персоніфікованою інформацією» [219, с. 12]. Тобто, як пояснює  В.О. Калятін, 

можливість ідентифікації охоплює і ті випадки, коли інформація не включає імені 

особи, однак, враховуючи певний спосіб її організації, при бажанні можна 

встановити і ім’я суб’єкта інформації (наприклад, за порядковим номером) [142, с. 

77]. Таким чином, «ідентифікованою» в теорії права прийнято вважати особу, чия 

особистість може бути визначена прямо чи опосередковано, зокрема, через 

ідентифікаційний номер або один чи кілька елементів фізичної, фізіологічної, 

психічної, економічної, культурної або соціальної тотожності, що має достовірний 

зміст. 

Ідентифікація особи може здійснюватися на основі різноманітних ознак і 

характеристик, вичерпний перелік яких назвати неможливо. Так, зокрема, 

ідентифікація може відбуватися за ознаками зовнішності людини, серед яких 

виділяють: а) анатомічні (статичні), що характеризують особливості анатомічної 

будови людини (стать, зріст, будова тіла тощо); б) функціональні (динамічні), 

фізіологічною основою яких є умовно-рефлекторні процеси, що супроводжуються 

виникненням динамічного стереотипу рухів людини (хода, постава, жестикуляція 
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тощо). У самостійну групу «особливих прикмет» виділяють патологічні форми – 

анатомічні і функціональні аномалії (наприклад, шрами на тілі, незвичайний колір 

шкіри тощо) [313, с. 658]. Одним з найефективніших методів ідентифікації осіб 

вважається використання біометричних даних [110, с. 123]. Так, на сьогодні досить 

розробленими методами ідентифікації особи є дактилоскопічний, розпізнавання 

обличчя, за геометрією кисті руки, за мережею кровоносних судин долоні руки, за 

райдужною оболонкою та сітківкою ока, за рукописним підписом, розпізнавання 

голосу, розпізнавання психофізіологічного стану людини. Перераховані способи 

забезпечують високий ступінь ідентифікованості особи (наприклад, ймовірність 

збігу відбитків пальців рук однієї людини з іншою становить 1 до 64 млрд., і це 

означає, що такий збіг відбитків на всій Земній кулі просто неможливий). При цьому 

до процесу ідентифікації особистості ставляться певні вимоги: система ідентифікації 

особистості повинна одержувати інформацію про особистість, спричиняючи їй 

мінімальні незручності; система повинна бути стійкою до введення фіктивних 

даних; система повинна бути стійкою до будь-яких зовнішніх втручань [85, с. 72]. 

Окрім цього, на думку деяких експертів, реальністю може стати не тільки 

ідентифікація особистості, але й ідентифікація думок і намірів людини як засіб 

боротьби зі злочинністю [185, с. 91]. Однак ніхто не може гарантувати, що подібні 

технологічні можливості не будуть застосовані і до законослухняних громадян з 

метою побудови суспільства тотального контролю. 

Висока точність ідентифікації особи через її біометричні дані зумовлює 

постійно зростаючий інтерес з боку держави та ринку до біометричних технологій, 

сферою використання яких можуть бути: прикордонний паспортний контроль, 

реєстрація пасажирів значної кількості видів транспорту, зовнішній відео контроль, 

контроль доступу в окремі приміщення (лабораторії, обчислювальні центри, 

сховища цінностей і т. ін.), слідчі заходи, міграційна діяльність тощо. 

Іншими ідентифікаційними даними можуть бути документи (письмові 

свідчення тотожності особи), особливі знання особи (пароль, пін-код тощо). 

Ідентифікація може відбуватися на основі інформації, яка сприймається людськими 

органами чуттів та аналізується в людському мозку (наприклад, суддя при розгляді 

справи про неправомірне використання зображення особи ідентифікує зображену 
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особу з особою, право на власне зображення якої порушено), та за допомогою 

спеціальних засобів (наприклад, машинне сканування інформації, яка міститься на 

магнітній картці); на основі одного критерію (наприклад, імені особи або 

ідентифікаційного коду) або зіставлення декількох критеріїв (наприклад, 

ідентифікація власника кредитної картки «віза» на основі пред’явлення самої картки 

та знання пін-коду). Залежно від якості наявної інформації та засобів її аналізу 

ідентифікація може мати різний ступінь достовірності [118, с. 59]. 

Таким чином, відмінність процесів ідентифікації та індивідуалізації полягає у 

наступному: поняття ідентифікації більш характерне для криміналістичної науки і 

зазвичай визначається як процес встановлення тотожності суб’єкта певній 

сукупності його ознак, як правило – біологічних та/або генетичних. Поняття 

індивідуалізації є дещо ширшим у сфері застосування і зазвичай означає 

вирізнення/виокремлення суб’єкта суспільних відносин серед безлічі інших 

суб’єктів на основі характерних для нього певних особистих ознак. 

Перед правовою наукою також постає проблема проведення межі між тією 

кількістю інформації, яка достатня для усунення непевності щодо особи суб’єкта, і 

тією, яка недостатня (тобто інформацією, яка становить і не становить персональних 

даних). Сучасна доктрина та законодавча практика не виробили єдиних підходів до 

вирішення даної проблеми: виділяють об’єктивну та суб’єктивну можливості 

ідентифікації суб’єкта даних. У першому випадку ідентифікація проводиться 

виключно на основі уже наявної інформації, яка є предметом розгляду. Суб’єктивно 

можлива ідентифікація додатково передбачає аналіз й іншої інформації, одержання 

якої потребує «розумних зусиль», або до якої може одержати доступ особа, 

відповідальна за обробку даних. Враховуючи інтереси особи, підтримуємо позицію 

О.А. Дмитренко про те, що у вітчизняному законодавстві слід надати перевагу 

суб’єктивно можливій ідентифікації, оскільки це забезпечить більш надійний 

ступінь захисту прав фізичної особи, особливо у стосунках із професійними 

організаціями, які можуть мати значні ресурси для пошуку і аналізу інформації [118, 

с. 60]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що індивідуалізаційна та 

ідентифікаційна здатність є визначальними ознаками персональних даних як 
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інформації про особу, а самі процеси індивідуалізації та ідентифікації є 

взаємозалежними і взаємодоповнюючими, оскільки визначення тотожності суб’єкта 

конкретній фізичній особі неможливе без встановлення певних особливих, 

індивідуальних ознак та їх співставлення, а вирізнення конкретного суб’єкта серед 

інших фізичних осіб, відповідно, неможливе без встановлення його специфічних 

ідентифікаційних ознак. 

Враховуючи вихідне положення про те, що вся інформація, здатна 

індивідуалізувати та ідентифікувати людину як учасника суспільних відносин, 

належить до її «персональних даних», слід визнати, що поняття «персональні дані» 

та «інформація про особу» є тотожними. А.А. Баранов, В.М. Брижко та Ю.К. 

Базанов зазначають, що персональні дані становлять різноманітні відомості, які 

відображають біологічні та соціальні риси особистості, що супроводжують її 

життєдіяльність і втрачаються після смерті [57, с. 171]. А.В. Пазюк відносить до 

персональних даних спеціальним чином впорядковану «персоніфіковану 

інформацію», яка складається з біографічних даних, відомостей про матеріально-

фінансове становище, стан здоров’я, особисті стосунки приватного характеру та 

багатьох інших відомостей в матеріальній формі у різних сферах суспільного життя 

[219, с. 12]. 

У Великобританії персональні дані розглядаються як дані, що включають в 

себе інформацію, яка стосується живої приватної особи, яку можна встановити за 

цією інформацією, включаючи будь-який вираз думки про цю особу, за винятком 

будь-якої вказівки на наміри користувача даних щодо цієї особи [204, с. 15]. 

Фінський законодавчий акт про файли персональних даних 1988 року розуміє 

під персональними даними будь-який опис будь-якої фізичної особи, характеристик 

фізичної особи або життєвих обставин, що може бути визнано як те, яке описує 

визначену фізичну особу або її сім’ю [236, с. 11]. 

Канадський закон «Про прайвесі» визначає персональну інформацію як 

інформацію, що дає змогу ідентифікувати особу, зафіксована у будь-якій формі, у 

тому числі відомості про: а) расу, національне чи етнічне походження, колір шкіри, 

віросповідання, вік чи сімейний стан особи; б) освіту, стан здоров’я, судимість, 

трудовий стаж та фінансові операції особи; в) будь-який ідентифікаційний номер, 
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символ чи інші відмітні позначки, присвоєні особі; г) адресу, відбитки пальців чи 

групу крові особи; д) особисту чи окрему думку, за виключенням випадків, коли 

вони стосуються кредитування або нагородження іншої особи державною 

установою; е) зміст листування особи з державними установами, якщо воно мало 

конфіденційний характер; є) приватну думку чи точку зору іншої особи стосовно 

певної особи; ж) перебування особи на державній службі чи перебування на посаді в 

органі державної влади; з) особу, яка померла понад 20 років тому [317]. 

Водночас, у літературі та у законодавстві мають місце випадки більш вузького 

розуміння поняття персональних даних. 

Так, зокрема, у Законі Чеської Республіки «Про захист персональних даних» 

персональні дані означають будь-яку інформацію, що має відношення до 

ідентифікованого або здатного бути ідентифікованим суб’єкта даних. При цьому, 

суб’єкт вважається таким, якщо його прямо або опосередковано можна 

ідентифікувати, зокрема, на основі номера, коду або однієї чи більше характеристик, 

специфічних для нього чи його фізичної, фізіологічної, психічної, економічної, 

культурної або соціальної індивідуальності [131]. 

У теорії деякі вчені відстоюють необхідність розробки вичерпного або хоча б 

мінімального списку персональних даних як об’єкта захисту [79, с. 222]. В.О. 

Копилов, зокрема, відносить до персональних даних ті відомості, які створюються 

самими громадянами в їх повсякденній діяльності, у тому числі пов’язаній з 

реалізацією прав і свобод і виконанням обов’язків, і надаються як відомості про себе 

різним суб’єктам [154, с. 149-159]. Однак, як слушно вказує О.А. Дмитренко, дане 

визначення базується на свідомому, вольовому началі виникнення персональних 

даних і не враховується те, що деякі відомості про людину виникають незалежно від 

її волі (наприклад, генетичні дані) або отримуються іншими суб’єктами суспільних 

відносин незалежно від того, чи особа цього бажає та усвідомлює (наприклад, лог-

файл рухів у мережі Інтернет). Окрім того, при такому розумінні до кола 

персональних даних не входять так звані «вторинні» дані, тобто результати обробки 

«первинних» даних, одержаних від індивіда (психологічний портрет, результат 

тестування тощо) [118, с. 27]. 
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Законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого 

переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля 

можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, у тому числі 

при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах і 

картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому у зв’язку зі 

зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя 

[48]. 

У літературі висловлюються думки про тотожність «персональних даних» та 

інформації про особисте життя. Однак поняття «персональні дані» та «інформація 

про особисте життя» не ідентичні за своїм обсягом: уся інформація про особисте 

життя фізичної особи персоніфікує її особистість через відображення процесу її 

життєдіяльності у сфері особистого життя, а тому вона зазвичай становить 

персональні дані особи. Поняття «персональні дані» у широкому розумінні включає 

в себе інформацію про особисте життя фізичної особи, при цьому поза цим 

інформаційним масивом залишається досить значний обсяг персональних даних, які, 

хоча й ідентифікують фізичну особу, однак не є інформацією про її особисте життя. 

При звуженому тлумаченні персональних даних, зокрема, як інформації, яка 

стосується особистого життя, значний масив інформації про особу може бути 

необґрунтовано позбавлений правової охорони. При поширенні ж терміна 

«інформація про особисте життя» на весь масив інформації, яка індивідуалізує 

особу, можна створити штучні правові перепони для руху інформації, обіг якої 

необхідний для нормального перебігу низки суспільних відносин, передумовами 

яких є індивідуалізація фізичної особи [118, с. 29]. 

Отже, поняття «персональні дані» у широкому розумінні включає в себе 

«інформацію про особисте життя». При цьому між термінами «персональні дані» та 

«інформація про особу» можна поставити знак рівності. 

На сьогодні як на науковому, так і на законодавчому рівні пропонуються 

різноманітні системи поділу персональних даних за різними критеріями. 

За ступенем потенційної шкідливості неконтрольованого обігу вчені 

поділяють персональні дані на звичайні та вразливі [219, с. 14; 301, с. 66; 57, с. 166]. 

Категорія «вразливих даних» виділяється також у міжнародних актах, зокрема, у ст. 
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6 Конвенції № 108, а також у законодавчих актах європейських та інших країн. 

Загроза неадекватного сприйняття оточуючими, дискримінації за якоюсь ознакою, 

іншого протиправного використання персоніфікованої інформації вимагає 

передбачення її потенційної «вразливості» для людини. Врахування інтересів особи 

і її суб’єктивного ставлення до тієї чи іншої інформації, яке неможливо повною 

мірою охопити в узагальнених нормативних приписах, вимагає законодавчого 

віднесення об’ємного переліку даних до категорії «вразливих даних» (про расове 

або етнічне походження чи національність, політичні погляди, релігійні або 

філософські переконання, членство у профспілках чи громадських організаціях, 

дані, які стосуються стану здоров’я чи надання медико-санітарної допомоги, 

сімейних і особистих стосунків приватного характеру чи статевого життя, відомості 

про кримінальні діяння чи протиправну поведінку), а також надання особі права 

самостійно визначати межі циркуляції персоніфікованої інформації у суспільстві. 

Цим створюється територіальний простір, в якому особа може контролювати межі 

своєї індивідуальності. Для ефективного захисту цього простору особа повинна 

мати право сама окреслювати ці межі, тобто встановлювати, яка персоніфікована 

інформація, для яких цілей, в якому обсязі і яким одержувачам може передаватися. 

Такий підхід зумовлений тим, що тільки особа, якої стосується персоніфікована 

інформація, може оцінити вразливість, тобто ймовірний ризик неправомірного 

використання такої інформації. 

Певним чином поділ персональних даних на «звичайні» та «вразливі» 

проведено і на рівні ЗУ «Про захист персональних даних», оскільки ст. 7 Закону 

визначено перелік даних особи, обробка яких заборонена (дані про расове або 

етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 

політичних партіях та професійних спілках, дані про засудження до кримінального 

покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних 

або генетичних даних). Таким чином, визнається їх особлива важливість для особи, 

а тому запроваджується і більш посилений захист порівняно з іншими категоріями 

даних. 

Серед науковців висловлюються думки про доповнення класифікації 

персональних даних на «звичайні» та «вразливі» також біометричними даними як 
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відомостями, які характеризують фізіологічні особливості людини, та на основі яких 

можна встановити особу: група крові, код ДНК, відбитки пальців, малюнок сітківки 

ока та ін. [226, с. 27]. Проте такий розподіл має, швидше за все, виключно 

теоретичний характер і законом чітко не закріплений. Останнє, як видається, 

пов’язане, перш за все, з такою властивістю персональних даних як їх системність. 

Тобто для ефективної ідентифікації особи, як правило, необхідна сукупність 

персональних даних (а не єдиний інформаційний критерій), які часто належать 

одночасно до різних категорій даних [178, с. 81-82]. 

Також персональні дані можна класифікувати й за іншими критеріями: 

- за співвідношенням із метою використання персональні дані можна поділити 

на повні, неповні та надмірні (виходячи з тлумачення ст. 6 Закону «Про захист 

персональних даних») [118, с. 32]; 

- за ступенем пов’язаності з особою вони можуть бути постійними (колір 

очей) та змінюваними (адреса проживання, місце роботи) [307, с. 155]; 

- за якісними ознаками серед персональних даних виділяють дані-факти, які 

можуть бути істинними чи хибними, достовірними чи недостовірними, поточними 

чи застарілими; або ж дані-судження, які оцінюються не з огляду на істинність чи 

хибність, а з точки зору обґрунтованості чи спекулятивності [301, с. 175]; 

- залежно від того, якими органами чуття сприймаються персональні дані, їх 

можна поділити на звукові і зорові (включаючи символьні (зокрема текст) та образні 

(зокрема фото)); ті, що сприймаються безпосередньо органами чуття (містяться в 

документах, портретах), і ті, для обробки яких потрібна спеціальна апаратура 

(зчитувач скану сітківки ока, комп’ютер тощо) [118, с. 32]; 

- за ступенем «обігоздатності» персональні дані поділяють на персональні 

дані, що перебувають у вільному обігу (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер 

телефону, адреса електронної пошти тощо); персональні дані обмеженого обігу 

(реєстраційні номери, дата народження, освіта, сімейний стан, стан здоров’я тощо); 

дані, що перебувають в обігу для спеціальних цілей (дані про 

всиновлення/удочеріння, біометрична інформація тощо); дані, обіг яких 

заборонений (спеціальні персональні дані) [226, с. 35-36]. 
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Завдання будь-якої класифікації полягає у тому, щоб така класифікація 

допомагала вирішувати ті чи інші практичні завдання. І якщо поділ персональних 

даних на вили залежно від того, якими органами чуття сприймаються персональні 

дані, має суто теоретичне значення, то інші наведені вище підстави для поділу 

персональних даних на види мають переважно практичне значення. Так, поділ 

персональних даних на «звичайні» та «вразливі» дозволяє запровадити різний 

режим обігу таких даних про особу, що відображено у класифікації персональних 

даних за ступенем «обігоздатності»; класифікація за співвідношенням із метою 

використання персональних даних на практиці дозволяє суб’єкту таких даних 

пред’являти вимогу про припинення обробки персональних даних, що є надмірними 

для відповідної мети використання; поділ персональних даних за ступенем 

пов’язаності з особою дозволяє врахувати постійність або тимчасовість тих чи 

інших персональних даних при розробці державними органами систем ідентифікації 

громадян; класифікація персональних даних на дані-факти та дані-судження у 

судовій практиці дозволяє визначитися з можливістю визнати поширені персональні 

дані про особу недостовірними. 

Різні класифікації персональних даних містяться і у національному 

законодавстві європейських країн. Наприклад, Закон Франції «Про інформатику, 

картотеки і свободи» виділяє в окрему категорію медичну інформацію про особу (за 

винятком даних, що накопичуються з метою терапевтичного або медичного 

контролю за пацієнтом і для дослідницьких цілей) і в спеціальному розділі виділяє 

порядок збору та обігу такої інформації. В окрему категорію виділені також дані про 

здоров’я, що накопичуються і обробляються з метою розвитку профілактичної та 

лікувальної діяльності [133, с. 99]. 

Згідно з угорським Законом «Про захист персональних даних та публікацію 

даних, що представляють суспільний інтерес», в окрему категорію публічних 

персональних даних виділені відомості про імена та посади фізичних осіб, котрі 

обрані/призначені до центральних та місцевих органів влади [133, с. 119]. 

У Законі «Про персональні дані» Іспанії особливими положеннями 

регулюється обробка таких категорій персональних даних: а) ті, що визначаються 

законодавством про вибори; б) ті, що мають на меті збереження відомостей, які 
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містяться в особливих звітах про рівень кваліфікації, про які йде мова в законах про 

військову службу; в) картотеки зображень і звуків, отриманих за допомогою 

використання відеокамер органами безпеки, згідно з відповідним законодавством 

[133, с. 109]. 

Таким чином, перелік підстав для класифікації персональних даних на 

сьогодні є відкритим та таким, що постійно поновлюється новими критеріями для 

поділу, що пов’язано з багатоаспектністю самого феномена «персональних даних», 

який перебуває в динамічному розвитку, а також із прогресуючими процесами 

інформатизації та глобалізації сучасного суспільства. 

Підсумовуючи існуючі науково-теоретичні та законодавчі визначення змісту 

поняття «персональні дані», вважаємо за необхідне у теорії цивільного права 

розуміти персональні дані як будь-яку інформацію, яка ідентифікує та 

індивідуалізує особу як учасника суспільних відносин. Поняття «персональні дані» 

за змістом рівнозначне поняттю «інформація про особу», однак включає в себе 

поняття «інформація про особисте життя». Персональні дані класифікуються за 

різноманітними ознаками, перелік яких, зважаючи на невпинний розвиток 

інформаційного суспільства, слід вважати відкритим. 

 

1.3. Розвиток концепції персональних даних фізичної особи в Україні та 

зарубіжних країнах 

 

Незважаючи на порівняно нетривалу історію існування терміна «персональні 

дані», а звідси – і концепції про персональні дані як об’єкта цивільного права, 

інтерес людини контролювати зміст і обсяг поширення інформації про себе в 

суспільстві існував завжди. З іншого боку, будь-яке суспільство зацікавлене в 

накопиченні відомостей про своїх членів для забезпечення ефективності соціального 

управління. Так, іще в ХІ ст. Вільгельм Завойовник розпорядився скласти так звану 

«Книгу Страшного Суду» (Doomsday Book), в якій були зібрані та систематизовані 

відомості про підданих держави з метою впорядкування системи оподаткування; 

ймовірно, це була одна із перших баз персональних даних [223, с. 92].  
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Дослідники цієї проблеми (зокрема, О.А. Дмитренко, В.П. Іванський, А.В. 

Пазюк) загалом виділяють періоди у правовому регулюванні відповідних відносин 

залежно від домінуючих у той чи інший період часу засобів збору та обробки 

інформації. Вони виокремлюють: 1) доіндустріальну (аграрну), 2) індустріальну 

(мас-медійну, модерну) та 3) інформаційну (комп’ютерну, постмодерну) добу [219, 

с. 47; 135, с. 8; 118, с. 34]. Водночас А.В. Пазюк пропонує додатково поділити 

«інформаційну добу» на а) період мейнфреймів та баз даних (комп’ютерна доба) і б) 

період телекомунікаційних мереж (мережева доба), тоді як О.А. Дмитренко об’єднує 

аграрну та індустріальну добу в рамках епохи доінформаційного суспільства. 

Інформаційний обіг аграрної доби, до якої відносять період історії людства від 

неолітичної революції до індустріальної революції кінця XVIII ст. [57, с. 60], 

характеризувався використанням усних та рукописних джерел інформації та 

вимагав особистого контакту між членами суспільства для її передачі. Люди 

практично все своє життя проводили у колективі. Вони змушені були займатися 

різними заняттями пліч-о-пліч з іншими людьми, а тому стародавня людина більше 

переймалася оточуючим світом, аніж власними переживаннями, і уявлення про 

приватність не мало сенсу ані для її власного досвіду, ані тим більше для 

суспільства, в якому вона жила. Тривалий час вона взагалі не мала в соціальному 

просторі свого окремого місця і навіть не мріяла про нього [253, с. 15]. Як зазначав 

Й.О. Покровський, у примітивному житті не було необхідності в самобутності особи 

[231, с. 121]. 

Неспроможність автономного існування, неможливість виокремитися 

призводила до того, що община розпоряджалася практично всім: саме вона 

визначала, коли і з ким одружуватися, коли і що їсти, навіть із ким розмовляти, а з 

ким ні. Система табу регламентувала тією чи іншою мірою майже всі сторони життя 

первісної людини, як суспільного, так і приватного (у сучасному розумінні цього 

слова). У первісному суспільстві людина не могла навіть розмалювати своє тіло на 

власний розсуд чи надіти якісь прикраси без схвалення своїх родичів, оскільки все 

це розглядалося не як прикраси, а як своєрідні знаки розрізнення. Наприклад, суворо 

регламентувалося, скільки ліній має бути на тілі, які пір’я, буси і браслети можуть 

носити одружені і неодружені, мисливці, воїни тощо [253, с. 15]. У багатьох 
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правових пам’ятках того часу існували норми, якими встановлювалися 

«інформаційні» покарання (зокрема, таврування чола, обстриження волосся) [139, с. 

470]. Водночас окремі дослідники зазначають, що вже у цей період окремі 

інформаційні прояви особистості починають отримувати правову охорону. Одним із 

перших праобразів феномена «персональних даних» як об’єкта цивільного права 

стала, на думку О.А. Дмитренко, юридична конструкція «таємниці» [118, с. 35]. 

Науковці (зокрема, О.О. Кулініч, І.В. Смолькова) вважають, що концепція 

таємниці як об’єкта соціального, а згодом і правового захисту зародилася у 

найдавніші часи [177, с. 68; 264, с. 14]. Як обґрунтовано вважає І.В. Смолькова, 

соціальний інститут тілесної недоторканності «табу» поступово трансформувався в 

інститут таємниці [264, с. 14]. О.О. Кулініч зауважує, що з виділенням особи із 

суспільства навколо життя окремого індивіда поступово утворилася «територія», 

закрита від очей роду в цілому. Ця «територія», за визначенням дослідниці, була 

першою формою приховування інформації про приватне життя особи і поступово 

дедалі більше розширювалася, включаючи в себе інформацію про інтимні сторони 

життя, потім про житло осіб тощо, і в остаточному підсумку трансформувалася в 

блок особистих таємниць (персональних даних). Таким чином, таємниця 

супроводжувала людину на всіх етапах розвитку [177, с. 68]. 

Питання про правову охорону особистого життя людини вперше було 

порушене і реалізоване у Стародавньому Римі. При дослідженні римського 

приватного права можна виділити принаймні два незалежні один від одного способи 

(шляхи) встановлення правової охорони проявів особистого життя. Перший, 

пов’язаний з письмово-речовими проявами приватності, визначався римськими 

юристами на засадах інституту права власності. Такий речовий спосіб полягав у 

тому, що певні письмові джерела з відомостями про особисте життя, зокрема, 

особисті листи, замітки, папери тощо, розглядалися римськими юристами не як носії 

інформації, а як речі. Юристи класичної доби римського приватного права (Павел, 

Ульпіан) ставили питання про таємницю змісту цих матеріалізованих носіїв 

інформації у спрощеній формі і вирішували його на засадах приватної власності [70, 

с. 46]. Право власності було вільним від обмежень і абсолютне за своїм захистом, 

що виключало втручання усіх сторонніх осіб у сферу панування власника. 



45 

 

Другий спосіб встановлення правової охорони особистого життя - деліктний, 

пов’язаний з розвитком уявлень про приватноправовий делікт injuria, який у 

найбільш загальному розумінні означав або будь-яку неправомірну дію, або, у 

вужчому значенні, всіляку навмисну неповагу до іншого громадянина чи власне 

образу. Проте зміст даного делікту змінювався із розвитком історії Стародавнього 

Риму [273, с. 36]. У Законах ХІІ таблиць injuria – це посягання виключно на тілесну 

недоторканність римського громадянина, що виражене лише в певних, чітко 

вказаних діях. Відповідальність за injuria встановлювалася спочатку за принципом 

таліону, але пізніше на винну особу покладалося зобов’язання сплатити штраф, 

розмір якого залежав від характеру вчиненого діяння. Під впливом преторського 

права склад делікту injuria істотно розширюється. З посягання суто на фізичну 

недоторканність injuria перетворюється в делікт проти особи взагалі. Таким чином, 

делікт injuria поєднав у собі дві функції: «реалістичну» - за допомогою якої 

встановлювалась тілесна недоторканність особи, і «ідеальну», що слугувала для 

захисту немайнових благ особи, у т.ч. різних проявів особистого життя [70, с. 46-47]. 

Частковий правовий захист надавався і деяким іншим благам, компонентами 

яких була інформація. Так, в окремих контекстах піднімалося питання про охорону 

імені [231, с. 123], обговорювалося питання про захист права на особисті папери 

тощо [70, с. 47]. Однак речово-правові та зобов’язально-правові (деліктні та 

договірні) механізми охорони окремих благ, які містили елементи інформації про 

особу, довгий час залишалися фрагментарними і спрямовувалися на об’єкти, які за 

своєю природою не мали суто інформаційного характеру [118, с. 36]. 

Для епохи середньовіччя характерним було певне плюндрування монархічною 

владою права на особисте життя і недоторканність його проявів. Так, у феодальній 

Франції були створені спеціальні установи, так звані «чорні кабінети», які займалися 

перлюстрацією приватної кореспонденції. Це пояснюється абсолютним характером 

влади монарха і безправністю основної частини середньовічного суспільства. У той 

же час з’являються правові норми, які вперше закріплювали можливість законного 

втручання представників державної влади в сферу особистого життя. Наприклад, за 

законом Кнута, король наділявся прерогативою над всіма іншими вдиратися в житло 

[289, с. 86]. 
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Поряд із цим у Середні віки приватне і публічне життя набувають релігійного 

оформлення. Відкинувши античні уявлення про людську природу, християнство 

запропонувало ідею свободи людської волі, що розглядала людину в якості духу, 

вільної істоти, яка за своїм призначенням не могла допустити, щоб її поведінку 

детермінували природні імпульси. Основним внеском християнства у розвиток 

суспільної свідомості була індивідуалізація людського життя, без якої неможливо 

було б уявити визнання за людиною існування особистої сфери. Уперше вивівши 

особисту сферу (совість) з-під контролю держави («кесарю - кесареве, Богу – 

Богове»), християнство створило передумови для виокремлення людини як 

самоцінності у системі «особистість – суспільство». Однак людина і досі не могла 

почувати себе вільною істотою, оскільки на юридичному та ідеологічному рівні 

влада античної держави була замінена на владу церкви, яка тотально контролювала 

поведінку людини [253, с. 41-42]. 

Буржуазні революції у країнах Західної Європи та гуманізація права у ХVІІ-

ХVІІІ ст. ст. підняли проблему правової охорони особистого життя в цілому на 

якісно новий, конституційний рівень. Значним поштовхом до цього була поява 

доктрини природного права, відповідно до якої основні права і свободи людини є 

природними, не дарованими державою і належать кожному від народження, а тому є 

невід’ємними та невідчужуваними. Наприкінці ХVІІІ ст. вже склалася усталена 

концепція так званого каталогу прав людини, до якого увійшли і права, які містили 

компонент інформації про особу, зокрема, інтимну сферу, індивідуальність, власне 

зображення [231, с. 125]. Так, у європейських країнах в індустріальну добу 

сукупність відомостей про особу ще не визнавалася окремим об’єктом правового 

регулювання, але виникли передумови для надання правового захисту особі від 

посягань на будь-які «інформаційні прояви» її автономної особистості [118, с. 39]. 

В американській правовій науці ідея автономії особистості від втручань 

держави та інших осіб втілилася у концепції так званого «privacy». Найбільш вдалим 

його перекладом українською мовою є «приватність», що походить від слова 

«приватний». Воно позначає таку якість життя, яка визначається реальною 

можливістю людини здійснювати автономію та свободу в тій сфері життя, яка може 

бути названа приватною [279, с. 48]. До того ж, цей термін одразу асоціюється з тим, 
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що належить безпосередньо приватній особі і є недоступним людському загалу, є 

«приватною справою» і протиставляється публічному [219, с. 15]. 

Право на приватність пройшло цікавий з історичної точки зору шлях розвитку. 

Нині загальнопоширеною у спеціальній літературі є думка про те, що воно 

зародилося у США наприкінці ХІХ століття. Після прийняття поправок до 

Конституції США у 1771 році лише окремі прояви особистого життя 

(недоторканність житла і паперів) знайшли свій правовий захист від 

несанкціонованого стороннього втручання. Тому у судовій практиці США аж до 

кінця ХІХ століття включно не визнавалася недоторканність приватного життя. 

Суди не визнавали права на приватність, посилаючись на відсутність належного 

прецеденту, нематеріальний характер заподіяної шкоди, труднощі в розмежуванні 

«приватного» і «публічного» тощо. Переломним моментом у юриспруденції США 

(стосовно права на приватність) стало опублікування у 1890 році журнальної статті 

бостонських адвокатів С. Уоррена і Л. Брандейса, в якій обґрунтовувалася думка 

про те, що в рішеннях судів по справах про дифамацію, порушення умов договорів 

та ін. вже фактично визнається існування права на приватність. Вони писали: 

«Напруженість і складність життя, які притаманні цивілізації, що розвивається, 

приводять до виникнення потреби людини мати схованку від зовнішнього світу, 

тому самота і приватність набувають для людини все більшого значення; однак 

сучасне підприємництво і технічні нововведення, втручаючись у приватне життя 

особи, заподіюють їй значного болю і страждань, що є більш серйозними, ніж ті, 

котрі можуть бути заподіяні простим фізичним насильством» [325, с. 193]. Автори 

зробили першу спробу дати визначення права на приватність. На їхню думку, це 

право «бути залишеним у спокої» («let to be alone»), що несе в собі ідею захисту 

результатів інтелектуальної та емоційної активності особистості у суспільстві. Після 

незначних вагань такого роду норма знайшла своє визнання в судовій практиці [291, 

с. 503]. Названа журнальна стаття стала точкою відліку американського права на 

приватність, адже поступово ця теоретична ідея була сприйнята суддями і 

законодавцем. Однак процес визнання прайвесі як одного з конституційних прав 

особи у США був тривалим і важким. Проблема прайвесі виникала у різному 

контексті, коли уряд намагався обмежити свободу вибору своїх громадян у різних 
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сферах, як то вирішення подружжям питання про контрацепцію чи аборт, про 

виховання й освіту дітей тощо. Окремі прояви прайвесі дискутувалися у зв’язку із 

захистом громадян від свавілля поліції в межах кримінального судочинства, 

наприклад, проблема проведення обшуків і вилучення майна. У 1902 році у штаті 

Нью-Йорк було прийнято закон «Про право на приватність», а суди інших штатів 

керувалися загальними положеннями норм Конституції США. У 1930 році делікт 

«втручання в приватність» був включений у «Звід деліктного права», який є 

неофіційною кодифікацією деліктного права США [70, с. 52-53]. Одним із прикладів 

закріплення права на приватність у прецедентах є рішення Верховного суду США у 

«справі Грисвольд», яким було визнано неконституційність закону штату 

Коннектикут про контроль над народжуваністю саме на підставі його 

невідповідності праву на приватне життя як непорушній основі, що випливає із 

самої конституції. Ключова думка суду в тому, що право на приватне життя, на 

приватну сферу є навіть давнішим, ніж Білль про права, і вже з цієї причини є не 

менш святим. Також, у 1969 році Суд постановив, що володіння матеріалами 

непристойного змісту у власному будинку не є злочином. У 1972 році Суд скасував 

закон штату, що заборонив поширення протизапліднювальних засобів особам, які не 

перебувають у шлюбі [253, с. 201]. 

Основоположники американської доктрини про охорону права на приватне 

життя розглядали його як наслідок трансформації права власності, що в подальшому 

відчутно позначилося на розвитку та застосуванні даного права. Концепція права 

громадян на невтручання у приватне життя, вироблена загальним правом США, 

стала основою для визнання міжнародною практикою таких видів правопорушень як 

порушення права людини залишатися на самоті, оприлюднення фактів, які 

стосуються приватного життя особи, присвоєння імені та зображення особи, 

вторгнення в приватне володіння тощо. Це, безсумнівно, стало революційним 

кроком, оскільки до цього моменту право захищало переважно типові майнові 

інтереси і не схильне було визнавати категорії моральної шкоди та нематеріальних 

благ [178, с. 18]. 

Поширення комп’ютерів і автоматизованої обробки персональних даних 

дозволило сформулювати загальне визначення приватності для «електронного віку» 
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як інтерес індивіда визначати для себе, коли, у який спосіб і якою мірою інформація 

про нього передається іншим особам, як вільне і термінове уникнення загалу у 

фізичному чи психологічному розумінні [219, с. 18]. Також приватність 

характеризується як певний стан навколо людини, який може бути втрачено або за 

вибором самої особи, або через дії інших осіб [69, с. 58]. 

На думку М.Є. Петросян, поява права на приватність – це реакція прогресивно 

мислячих правознавців на зміни, що бурхливо відбувалися у суспільному житті: 

урбанізацію, комерційну експлуатацію імені особи, її зображення і її приватних 

справ з боку преси і реклами, нові можливості спостереження за приватним життям, 

пов’язані з тодішніми технічними нововведеннями – телеграфом, телефоном і 

моментальною фотографією [224, с. 7]. 

Водночас, об’єкт американського «права на приватність» не носив виключно 

інформаційної природи. Так, за матеріалами узагальнення прецедентної практики, 

делікти проти приватності (privacy torts) було поділено на чотири групи: 1) 

втручання в усамітненість, тобто брутальне вторгнення в «особистий простір» 

індивіда; 2) публічне розголошення інтимних фактів; 3) спотворене представлення 

особи перед громадськістю та 4) використання чужого імені або образу в 

корисливих цілях [224, с. 8]. 

Таким чином, у цивільному праві Сполучених Штатів Америки, так само як і в 

Європі, в індустріальну добу розроблялася теорія «приватної», «інтимної» сфери 

фізичної особи або ж «автономії особистості» як об’єкта правової охорони. 

Інформація, яка стосувалася обставин особистого життя, почала охоронятися як 

елемент цієї сфери. Однак так само, як і в доіндустріальні часи, сама по собі 

інформація про особу не набула самостійного значення як об’єкт цивільного права, а 

відносини з приводу «інтимної сфери» носили переважно охоронний, а не 

регулятивний характер [118, с. 40]. 

У другій половині ХХ ст. людство вступило в епоху сучасної науково-

технічної революції, що спричинило зародження так званого інформаційного або 

постіндустріального суспільства [87, с. 315]. Поява та поширення цифрових 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) створило можливості накопичення 

масштабних баз даних інформації (в тому числі інформації про фізичних осіб), 
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суттєво здешевило її зберігання та надало якісно нові засоби зіставлення та аналізу 

розрізнених відомостей. Подальше масове впровадження у побут мікропроцесорних 

персональних комп’ютерів та інших пристроїв, а також електронних мереж - 

Інтернет, стільникової, радіохвильової, супутникової тощо, призвело до створення 

якісно нових можливостей збирання та дистанційної передачі різноманітної 

інформації [118, с. 41]. 

Умови становлення інформаційного суспільства перетворили інформацію на 

національне багатство і одночасно кинули новий і небезпечний виклик людині, 

суспільству і державі. Виникнення комп’ютерів, а потім електронних накопичувачів 

інформації  баз даних поступово трансформувало європейське розуміння поняття 

«privacy» у бік застосування заходів захисту права на інформаційний суверенітет 

особи, зокрема, права людини визначати - ким, коли, з якою метою та яким чином 

інформація про неї буде використовуватися іншими особами. Ця трансформація 

отримала визначення у вигляді терміну «захист персональних даних». Причина 

зазначеного полягає в тому, що від самого початку розрізнена по різних відомчих 

«відсіках» та у багатьох випадках анонімна інформація про наше життя почала 

отримувати електронну персоналізацію. Персональні комп'ютери, складні програми, 

телекомунікації, бази даних перетворили тривалий і трудомісткий процес пошуку 

різних відомостей у високотехнологічну індустрію збирання особистої інформації з 

різних джерел, її обробку і поширення у визначених цілях – політичних, 

економічних, фінансових, кримінальних тощо. Інформація про особисте чи сімейне 

життя, зміст розмов, майновий стан, медичні відомості, зміст файлів на комп’ютерах 

та на автовідповідачах, відомості щодо спілкування за допомогою засобів нового е–

середовища  всі ці та багато інших даних при бажанні можна поєднати, 

проаналізувати та інтерпретувати (створити «портрет» особи) так, що людина, 

модель її поведінки виглядатиме «прозорою», в усіх своїх якостях та проявах [81, с. 

15-16]. 

Таким чином, національне законодавство зарубіжних країн у сфері 

розглянутих правовідносин спочатку ґрунтувалося на бажанні громадян захистити 

інформацію про своє приватне життя від третіх осіб, гарантувати її недоторканність. 
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Подальший розвиток техніки та інформаційних правовідносин в цілому поставив 

перед державою нові завдання – визначити місце інформації персонального 

характеру в системі інформаційних ресурсів, що використовуються у різних сферах 

соціального життя, а також надати громадянам можливість вживати адекватні 

заходи щодо гарантування безпеки такої інформації. 

Феномен «відчуження» людини від її персоніфікованої інформації покладено в 

основу конструкції «цифрова особа» (digital person), моделі публічного прообразу 

особи, яка базується на персональних даних і підтримується під час контактів та 

покликана виступити в ролі представника індивіда. Найпростішим технічним 

засобом, що використовує таку конструкцію, є звичайний телефонний 

автовідповідач [219, с. 13]. 

З моменту своєї появи перші норми про захист персональних даних 

розглядалися у контексті права на недоторканність приватного життя. Реалії часу, 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, активний збір та обробка 

персональних даних як у сфері приватного життя, так і в публічних відносинах 

індивідів з організаціями та владними структурами помітно змінюють зміст 

правової категорії персональних даних. Дане поняття стрімко виривається за межі 

приватного життя. З урахуванням цього у європейському законодавстві починається 

формування самостійного інституту права на захист персональних даних як одного 

із основних прав і свобод людини [89, с. 32-33]. 

Закони про захист персональних даних у європейських країнах почали 

прийматися у 1970–х роках. Головною передумовою їх появи було виникнення 

автоматизованих баз даних, розвиток телекомунікацій та потреба у забезпеченні 

приватного життя людини щодо принципів Європейської Конвенції «Про захист 

прав людини і основних свобод» [5]. Згідно з даними Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) «…до початку 1980-х років закони «про захист 

даних» (французька термінологія) або «про захист приватності» (англо-саксонська 

термінологія) існували в Австрії, Канаді, Данії, Франції, Німеччині, Люксембурзі, 

Норвегії, Швеції, США. Проекти законів було підготовлено у Бельгії, Ісландії, 

Нідерландах, Іспанії, Швейцарії тощо [118, с. 44]. 
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Ці перші закони, як зазначають дослідники (А.В. Пазюк, А.М. Чернобай), були 

прийняті як безпосередня реакція на конкретну проблему накопичення та зберігання 

інформації про індивіда і створення баз персональних даних. Їх автори широко 

застосовували технічні терміни – «дані», «обробка», «банк даних», «файл даних» 

тощо [219, с. 129; 301, с. 29]. Водночас, як зазначають науковці, у пізніших актах 

можна спостерігати поступову втрату поняттям «персональні дані» свого 

безпосереднього зв’язку з комп’ютерними технологіями і його перетворення на 

об’єкт права на інформаційне самовизначення в різноманітних сферах суспільних 

відносин [219, с. 129; 301, с. 30]. 

У грудні 1983 року Федеральний конституційний суд ФРН, розглядаючи 

протест проти прийняття закону про державний перепис населення, офіційно визнав 

право кожного громадянина на «інформаційне самовизначення», що може бути 

обмежене тільки з огляду на «переважаючі суспільні інтереси». Основна думка 

даного рішення зводилася до наступного: той, хто не може з точністю визначити, 

яка частина доступної йому інформації відома тим чи іншим сегментам його 

соціального оточення, і хто не має змоги в тій чи іншій мірі оцінити рівень 

поінформованості своїх потенційних комунікаційних партнерів, може зазнавати 

серйозних ускладнень при складанні планів і прийнятті рішень. Право на 

інформаційне самовизначення протистоїть громадському порядку і відповідному 

йому правопорядку, за якого громадяни можуть у певний момент перестати 

розуміти, хто, що, коли і в яких ситуаціях знає про них самих [253, с. 220]. 

У цілому сенс інформаційного самовизначення особи полягає в тому, що, за 

загальним правилом, вирішення питання про поширення інформації персонального 

характеру є предметом особистої компетенції кожного індивіда. Це право не є 

абсолютним, але можливі його обмеження повинні мати законодавче закріплення і 

суворі адміністративні процедури санкціонування та здійснення [253, с. 220]. 

Потреба у правовому врегулюванні транскордонного обігу інформації 

призвела до прийняття низки міжнародно-правових актів гармонізаційного 

характеру, які заклали підвалини правового регулювання суб’єктивного права 

фізичної особи на власні персональні дані в різних країнах. 
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Так, зокрема, у Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН 10 грудня 

1948 року, а також у ратифікованих Україною Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права (1966 р.), Європейській конвенції про захист прав 

людини та основних свобод (1950 р.), Конвенції СНД про права та свободи людини 

(1995 р.) закріплене право на повагу приватного та сімейного життя, визнані 

незаконними будь-які посягання на честь і гідність людини. 

Загальною декларацією прав людини [6] права на невтручання в особисте 

життя та на володіння майном проголошуються нарівні з правами на свободу мови, 

релігії, мирних зібрань, свободу пересування. У ст. 12 Декларації зазначається, що 

ніхто не може зазнавати довільного або незаконного втручання в його особисте та 

сімейне життя, довільного посягання на недоторканність його житла, таємницю його 

кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист 

законом від такого втручання або від таких посягань. 

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права [4] 

проголошується, що ніхто не може зазнавати довільного чи незаконного втручання в 

його особисте і сімейне життя, довільних чи незаконних посягань на 

недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних 

посягань на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист від такого 

втручання або таких посягань (ст. 17). 

Принципове значення для розширення та поглиблення ідеї безпечного обігу 

персональних даних мають ст. ст. 8, 10 Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод від 4 листопада 1950 року, підписаної у Римі, якими встановлено 

заборону на втручання в особисте та сімейне життя, незаконне посягання на честь і 

репутацію [5]. Кожен має право на захист від такого втручання й таких посягань (ст. 

17). Цією конвенцією, а також протоколами до неї визначено механізм забезпечення 

дотримання конвенції, що включає Європейську комісію з прав людини та 

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі справи, що 

стосуються застосування та тлумачення конвенції. 

Вже до кінця 70-х років захист персональних даних в Раді Європи 

виокремився у самостійний вид діяльності. Комітетом експертів Ради Європи з 

питань захисту персональних даних були сформовані принципи захисту від 
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неправомірного збору, обробки, охорони і поширення свідчень про фізичних осіб. 

Ці принципи 28 січня 1981 року отримали офіційне закріплення у першій і єдиній на 

сьогодні міжнародній угоді – Конвенції № 108 «Про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних». 

Конвенція № 108 виходить з того, що права та інтереси особи в умовах 

застосування новітніх інформаційних технологій, комп’ютерних і 

телекомунікаційних засобів можуть бути порушені в результаті несанкціонованого 

збору, обробки, зберігання і розповсюдження персональних даних на шкоду особі. В 

результаті цього природні, життєві права особи, що є основою її вільного розвитку, 

можуть бути зведені нанівець. Означені права слід захищати владою закону. Метою 

Конвенції № 108 є забезпечення на території кожної Сторони для кожної особи 

незалежно від її національності або помешкання поважання її прав і основних 

свобод, зокрема, її права на недоторканність особистого життя, стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру, що її стосуються [3, ст. 1]. 

З метою забезпечення захисту персональних даних у національному 

інформаційному просторі та взаємодії країн-учасниць Конвенції, кожна країна 

призначає уповноважений орган, назву і адресу якого необхідно вказати в 

повідомленні, яке надсилається до Генерального Секретаря Ради Європи [173]. 

Вперше інститут уповноваженого по захисту персональних даних з’явився у 1970 

році в Німеччині. Передбачалося, що як наглядова, незалежна інстанція він не буде 

нести прямої відповідальності за обробку персональних даних. Жодні органи 

виконавчої влади не могли дати йому вказівки. Інститут уповноваженого по захисту 

персональних даних отримав розвиток у всіх західних країнах. Його основне 

призначення – це здійснення розробки і контролю за реалізацією механізму 

організаційно-правового забезпечення діяльності по захисту персональних даних. 

Отримання і обробка персональних даних повинні здійснюватися законним 

шляхом, з дозволу особи, відомості про яку обробляються. Цій особі надано право 

знати про місце проживання і основну роботу розпорядника персональних даних, 

що обробляються в автоматизованій системі. Під «контролером файлу» в Конвенції 

№ 108 розуміється фізична чи юридична особа, державний орган, установа або будь-

який інший орган, що уповноважений відповідно до внутрішнього законодавства 
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вирішувати, якими повинні бути цілі файлу даних для автоматизованої обробки, які 

категорії персональних даних мають зберігатися та які операції мають 

здійснюватися з ними [3, ст. 2]. 

Принципи Конвенції № 108 уточнюються і конкретизуються в Директиві 

95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Про захист фізичних осіб при 

обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 

1995 року. Згідно з нею зміст європейської моделі захисту персональних даних 

можна визначити як «забезпечення єдиними механізмами виконання». Директива 

складається з констатуючої частини, яка містить 72 принципи-положення захисту 

персональних даних, 7 розділів і заключних положень. Європейський союз прагне 

до того, щоб суб’єкти персональних даних мали чітко визначені права і реальну 

можливість звернутися до посадової особи або органу, що зобов’язаний вжити дії 

для їх захисту. Кожній країні, що є учасником Євросоюзу, рекомендовано створити 

інститут Уповноваженого по захисту персональних даних. Директива також 

зобов’язує держав-учасниць розробляти кодекси поведінки осіб, що здійснюють 

обробку персональних даних [8, ст. 27-28]. 

Запропоновані Директивою правила вимагають, щоб індивіди надавали свою 

«інформовану згоду» на вторинне, в тому числі при зміні мети, використання 

персональних даних. Це положення було включене до тексту документу з метою 

заборонити комерційним структурам продаж та обмін інформацією про осіб без 

повідомлення та згоди суб’єкта даних [301, с. 39]. 

На практиці це означає, що суб’єкт даних має виявити бажання на будь-яке 

подальше використання за так званою формулою «опт-ін» (англ. – opt in). Проте, 

процес проходження Директиви супроводжувався протидією з боку бізнесових кіл, 

як європейських, так і американських. Для комерційних структур більш зручною є 

«пасивна» форма, коли особу повідомляють про можливість вторинного 

використання персональних даних, а їй надається можливість заперечувати проти 

такого використання чи обміну, що відповідає формулі «опт-аут» (англ. – opt out). 

Принципи забезпечення недоторканності обігу персональних даних, що 

містяться у другій частині документу, спираються на принципи ОЕСР та Ради 

Європи і відповідають їм за своєю спрямованістю. Запозичивши національні 
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розробки країн Європейського Союзу, Директива розширила коло прав суб’єктів 

даних. Так, зокрема, стаття 11 встановлює, що у разі отримання персональних даних 

не від самого суб’єкта даних, а з інших джерел, суб’єкт даних має бути 

повідомленим про мету збору і обробки, про їх одержувачів, а також має бути 

забезпечений правом доступу та виправлення своїх даних. Стаття 12 передбачає 

право суб’єкта даних вимагати повідомлення третім особам про зміну, знищення чи 

блокування інформації, повідомленої до цього, а стаття 14 надає особі право 

заперечувати обробку персональних даних за певних обставин та забороняти 

використання даних з метою рекламної діяльності чи ринкових досліджень. 

Крім того, Директива запроваджує нові правила, які до цього не містилися ні в 

Конвенції Ради Європи, ні в Керівних принципах ОЕСР. Ідеться про висновки 

автоматизованих систем під час оцінки якостей людини на основі аналізу 

інформації, що стосується даної особи. Директива надає особам право ознайомитися 

з логічною формулою, що її використовує така система (ст. 12), і право оскаржити 

автоматично прийняте рішення (ст. 15). 

Держави-члени можуть вживати законодавчих заходів для обмеження обсягів 

обов’язків і прав щодо захисту персональних даних, якщо таке обмеження є 

необхідним, щоб гарантувати національну безпеку; оборону; суспільну безпеку; 

запобігання, розслідування, виявлення і судове переслідування кримінальних 

злочинів чи порушень етики визначених професій; важливий економічний чи 

фінансовий інтерес держави-члена чи Європейського Союзу, включаючи монетарні, 

бюджетні і податкові питання; моніторинг, перевірку чи регулятивну функцію, 

пов’язану, навіть зрідка, з виконанням офіційних повноважень; захист суб’єкта 

даних чи прав і свобод інших осіб [8, ст. 13]. 

З метою поглиблення галузевого принципу захисту персональних даних, 

проголошеного Директивою 95/46/ЄС, 15 грудня 1997 року була затверджена 

Директива Європарламенту і Ради Європи 97/66/ЄС «Стосовно обробки 

персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в 

телекомунікаційному секторі» [7]. Вона доповнює і конкретизує правила обробки 

даних в операційних системах, що збираються операторами під час надання 

телекомунікаційних послуг. Це більшою мірою торкається телекомунікаційної 
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мережі Інтернет. Основна особливість Інтернет полягає в тому, що він наділений 

екстериторіальністю, а захист прав людини, зокрема, захист її персональних даних, 

характеризується територіальною юрисдикцією [95, с. 105]. У світі відсутні 

механізми аналізу інформаційних потоків, які циркулюють в Інтернет, та не 

вирішена проблема забезпечення доказів порушення прав. Ст. 4 Директиви вказує, 

що «постачальник загальнодоступної телекомунікаційної послуги повинен вживати 

відповідних технічних та організаційних заходів для гарантування безпеки своїх 

послуг, якщо потрібно, спільно з оператором телекомунікаційної мережі загального 

користування в тому, що стосується безпеки мережі, з урахуванням сучасного стану 

науки і техніки, а також вартості їх реалізації; такі заходи забезпечують рівень 

безпеки, що відповідає представленому ризику» [7]. Забороняється 

прослуховування, перехоплення, зберігання та інші види перехоплення й нагляду за 

зв’язком, окрім того, що здійснюється користувачами, без згоди відповідних 

користувачів, за винятком випадків, коли на це існує законний дозвіл відповідно до 

п. 1 ст. 14. (ст. 5). 

Хартія основних прав Європейського Союзу [2], яка була прийнята у 2000 

році, містить спеціальну статтю 8, присвячену саме праву на захист персональних 

даних. Таке виокремлення обґрунтовується тим, що у своїх висновках і рішеннях 

Європейська Комісія і Європейський Суд розвинули і визначили фундаментальне 

право, що ґрунтується на різних правах людини і стосується захисту персональних 

даних. Стаття 8 Хартії «Захист персональних даних» містить основні принципи 

гарантування безпеки обігу персональних даних: 

- кожен має право на захист персональних даних стосовно своєї особи; 

- такі дані можуть збиратися виключно для спеціально визначених цілей і на 

підставі попередньої згоди зацікавленої особи або на іншій законній підставі, 

передбаченій законодавством. Кожний має право вільного доступу до даних, 

зібраних щодо його особи, та право на виправлення таких даних; 

- дотримання цих правил має контролюватися незалежним органом. 

Загалом, підґрунтя юридичного захисту персональних даних у ЄС складають 

вісім універсальних принципів: а) законності; б) цільової визначеності; в) 

мінімальності; г) якості інформації; д) участі суб’єкта даних та здійснення ним 
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контролю; е) обмеження розкриття персональних даних; є) інформаційної безпеки; 

ж) врахування «чутливості» інформації [253, с. 194]. 

Важливою характеристикою еволюції зазначених актів є поступове 

виокремлення персональних даних в об’єкт самостійного суб’єктивного права 

фізичної особи [118, с. 45]. Так, Конвенція № 108 не виділяла «персональні дані» як 

об’єкт права. Як випливає з тексту статті 1 Конвенції, її мета - «…забезпечення на 

території кожної сторони для кожної особи… поважання її прав і основних свобод, і, 

зокрема, її права на недоторканність особистого життя стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру…» [3, ст. 1]. Конвенція № 108 зобов’язала 

держави-учасниці забезпечити своїм громадянам низку «можливостей» щодо своїх 

персональних даних, зокрема, встановити існування файлу персональних даних, 

отримати інформацію про обробку власних даних, вимагати їх коригування чи 

знищення тощо [3, ст. 8]. На противагу цьому, Директива 95/46/ЄС прямо 

зобов’язала держави-учасниці забезпечити у своєму законодавстві «право» доступу 

фізичної особи до значного масиву інформації стосовно обробки її персональних 

даних [8, ст. 12]; «право» на заперечення проти обробки даних [5, ст. 14, 15] та 

«право» на судовий захист зазначених прав [8, ст. 22]. Нарешті, у Хартії 

фундаментальних прав Європейського Союзу персональні дані безпосередньо визнано 

об’єктом особливого суб’єктивного права у статті 8, поряд із правом на повагу до 

особистого життя (ст. 7). Ця стаття визначає наступне: «Кожен має право на охорону 

персональних даних стосовно своєї особи. Такі дані повинні оброблятися 

справедливо для визначених цілей та на основі згоди особи або будь-якої іншої 

правомірної підстави, визначеної у законі. Кожен має право на доступ до даних, які 

були зібрані стосовно його особи, та право на їх виправлення. Дотримання цих 

правил повинно контролюватися незалежним органом» [2]. 

Якщо порівнювати сучасний стан регулювання відносин щодо обігу 

персональних даних у США та країнах Європи, то американська модель захисту 

персональних даних оперує термінами privacy – особисте життя і privacy data – 

інформація про особисте життя. При цьому privacy включає в себе і елементи 

правового статусу особи, такі як їхні права та свободи. Окрім того, американське 

право в регулюванні відносин щодо обігу персональних даних передбачає галузевий 
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підхід, що спирається на поєднання законодавства, регулювання та саморегуляції. 

Держава мінімально втручається у взаємовідносини між суб’єктами, залишаючи 

право врегулювання взаємовідносин, наприклад, між громадянином і компанією, їм 

самим. Акцент робиться на саморегулювання галузей за відсутності національного 

всезагального закону про захист персональних даних [178, с. 41]. 

На даний час у США на регулювання обігу персональних даних спрямовані 

наступні акти: 

- закон «Про передачу даних медичного страхування та звітності» (Health 

Insurance Portability and Accountability Act), відповідно до положень якого доступ до 

персональної медичної інформації особи мають лише медики, які використовують 

надані відомості для лікування і догляду. До інформації, що підлягає захисту, 

включено записи лікаря, інші записи медичного характеру щодо особи, включаючи 

медичну страховку, платіжні реквізити і записи розмов лікарів про лікування особи 

тощо [321]; 

- закон «Про справедливі і точні операції» (The Fair and Accurate Credit 

Transaction Act), призначений для захисту кредитних користувачів від ризиків, 

пов’язаних із крадіжкою персональних даних. Так, цей закон забороняє друкувати 

на чеку більше ніж п’ять останніх цифр номера картки, хоча це не стосується 

рукописних чеків [319]. Така заборона була прийнята після хвилі численних 

крадіжок коштів з кредитних карток; 

- закон «Про надання кредитної інформації про покупця» (Fair Credit Reporting 

Act), який покладає на організації, що займаються кредитною діяльністю, певні 

обов’язки, зокрема, вести реєстр організацій, які займаються збором кредитної 

інформації про покупця для надання звітів третім особам [320]; 

- закон «Про охорону приватності дітей у мережі «он-лайн» (Children's Online 

Privacy Protection Act), що обмежує можливості збирання персональних даних дітей 

у мережі Інтернет [318]; 

- закон «Про захист приватності відео» (Video Privacy Protection Act) [324], 

який регулює порядок використання відеозаписів громадян і збереження при цьому 

персональних даних, тощо. 
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Зазначені та інші закони США передбачають безумовну заборону на 

комерційне використання персональних даних без дозволу їх суб’єкта, на 

розголошення урядовими відомствами інформації, що стосується приватних осіб, а 

також надають громадянам право знайомитися, знімати копії та вносити 

виправлення у їх особисті справи, що зберігаються в архівах державних установ. 

Європейська модель захисту персональних даних, у свою чергу, передбачає 

використання термінів data protection – захист інформації та personal data – 

персональні дані. Трактування змісту персональних даних більш вузьке і чітке, а для 

правового регулювання характерне директивне, загальне унормування, тобто 

наявність національного законодавства про захист персональних даних і 

спеціального наглядового органу, який контролює його виконання. 

Профільні закони про захист персональних даних діють, наприклад, у 

наступних державах: Великобританія – Закон «Про захист інформації» (1998 р.); 

Угорщина – Закон «Про персональні дані і публікацію даних, що представляють 

суспільний інтерес» (1992 р.); Німеччина - Закон «Про захист персональних даних» 

(1977 р.); Іспанія – органічний Закон «Про інформатику, картотеки та свободи» 

(1978 р.); Швеція – Закон «Про охорону інформації» (1973 р.); Японія – Закон «Про 

захист персональної інформації» (2003 р.) тощо. 

Спеціальні контрольно-наглядові інститути у сфері захисту прав суб’єктів 

персональних даних організовані у багатьох зарубіжних державах і діють уже 

протягом кількох десятиліть. Від інших державних органів їх, як правило, 

відрізняють незалежність і підзвітність уряду країни. 

Водночас, аби знайти компроміс між двома різними моделями захисту 

персональних даних особи та забезпечити належний рівень безпеки при 

транскордонній передачі даних, Міністерство торгівлі США у 2000 році уклало з ЄС 

рамкову угоду про так звану «безпечну гавань» [322]. Ця угода включає в себе сім 

базових принципів, що стосуються обробки персональних даних: 

1. Повідомлення (notice) – організація зобов’язана інформувати людей про 

цілі, для яких вона збирає інформацію про них, як зв’язатися з цією організацією з 

будь-якими питаннями і скаргами. 
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2. Вибір (choice) – організації повинні надавати людям можливість 

погоджуватися чи ні на передачу персональних даних третім особам або на їх 

використання в інших цілях, ніж ті, заради яких ці дані збиралися. 

3. Передача інформації (onward transfer) – організація може розкривати 

персональні дані третім особам тільки згідно з двома попередніми принципами. 

4. Безпека (security) – організація, котра збирає, зберігає, використовує чи 

поширює персональну інформацію, повинна вживати розумні заходи для 

забезпечення надійності використання такої інформації, а також для забезпечення 

від нецільового використання чи втрати даних, від несанкціонованого доступу, 

розкриття, зміни чи знищення даних. 

5. Цілісність даних (data integrity) – організація може обробляти тільки ту 

особисту інформацію, яка стосується декларованої мети, заради якої вона збиралася. 

В обсязі, необхідному для таких цілей, організація повинна вживати розумних 

заходів для того, аби дані були точними, повними та актуальними. 

6. Доступ (access) – фізичні особи повинні мати розумний доступ до своїх 

персональних даних, якими володіє організація, і мати змогу виправити чи змінити 

інформацію, якщо вона виявиться неточною. 

7. Виконання (enforcement) – ефективний захист даних має включати 

механізми для забезпечення дотримання принципів «безпечної гавані», 

правовідновлювальні заходи для постраждалих фізичних осіб, а також жорсткі 

заходи відповідальності до організацій, котрі порушили принципи «безпечної 

гавані». 

В Україні за радянських часів проблема правового регулювання персональних 

даних не виникала. У радянському праві охорона особистого життя тривалий час 

була винесена за межі цивілістики. Для пострадянських країн перший етап розвитку 

інформаційного законодавства припав на початок 90-х років ХХ століття. Радянська 

Україна практично залишалася країною «доінформаційного» суспільства. Як 

зазначає А.М. Чернобай, ситуація в УРСР стосовно захисту персональних даних 

особи розвивалася принципово в іншому напрямку, ніж на Заході. Втручання в 

приватне життя громадян з боку адміністрації підприємств, партійних комітетів, 

спецслужб, різних контрольних органів було надзвичайним, у зв’язку з чим питання 
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про захист персональних даних навіть не виникало. Ленінська вказівка «…мы 

ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-

правовое…» було керівним принципом усюди. Не випадково, що термін «приватне 

життя», який сприймався як антитеза «громадському життю», був підмінений у 

законодавстві терміном «особисте життя», що значною мірою звузило нормативне 

наповнення права на приватність. Обов’язковими були особові листки з відділу 

кадрів, характеристики, анкети та інші документи, які треба було заповнити або 

подати при прийнятті на роботу, виїзді з країни у закордонне відрядження або 

туристичну поїздку і т. ін. Форми листка з відділу кадрів та анкети містили великий 

перелік питань, не пов’язаних з діловими якостями працівників, і стосувалися 

обставин їх особистого життя: про соціальне походження батьків, партійність (якою 

організацією був прийнятий у члени КПРС, чи мав партійні стягнення, чи перебував 

раніше в партії та причина виключення або вибування, чи брав участь в 

антипартійних групуваннях (яких, коли) і чи мав коливання від проведення лінії 

партії), про перебування за кордоном (число, рік, місяць, в якій країні, мета 

перебування), на тимчасово окупованій території під час Великої Вітчизняної війни, 

наявність родичів у зарубіжних країнах, виконувану роботу з початку трудової 

діяльності, сімейний стан з перерахуванням складу родини і т. ін. Ніякими резюме 

для кадрових служб із перерахуванням ділових якостей працівника замінити особові 

листки з обліку кадрів і анкети тоді не можна було. Інформація про громадян, що 

збиралася органами державної влади, у тому числі й органами безпеки, була 

засекреченою та використовувалася як підстава для застосування репресій [301, с. 

38-39]. 

Разом з цим, у ст. 7 Цивільного кодексу УРСР 1963 р. було закріплено право 

фізичної особи вимагати спростування недостовірної інформації, яка порочила її 

честь та гідність. Стаття 384 цього ж Кодексу гарантувала таємницю грошових 

вкладів у кредитних установах, а ст. 511 закріплювала право фізичної особи на її 

зображення [300]. У теорії цивільного права розроблялися положення про низку 

інших особистих немайнових прав («прав особистості»), об’єктами яких були блага, 

що містили інформаційні компоненти, зокрема, право на ім’я, на недоторканність 

особистого життя, на особисті папери, інститут таємниці тощо [267, с. 153–161]. 
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Зі здобуттям Україною незалежності питання про персональні дані як об’єкт 

суб’єктивного права фізичної особи набуло якісно нового значення для вітчизняної 

правової науки в цілому та для цивілістичної науки зокрема. В Україні одночасно 

розпочалися процеси лібералізації інформаційних потоків та зростання приватного 

сектора економіки. Крім цього, на нормативно-правовому рівні було закріплено 

новий політичний курс на інтеграцію до Європейського Союзу та розбудову 

правової держави, заснованої на західноєвропейському розумінні прав людини. 

Вступивши до Ради Європи, 11 вересня 1997 року Україна ратифікувала 

Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод, визнавши на 

своїй території юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Сукупність цих 

технологічних, економічних, соціальних та політичних факторів зумовила термінову 

потребу законодавчого закріплення концепції «персональних даних» за відсутності 

наукової розробки. За таких умов, як зазначають дослідники інформаційного 

законодавства, введення відповідних положень характеризувалося стихійністю, 

колізійністю запропонованих методів регулювання відносин і значною 

термінологічною неузгодженістю [118, с. 49-50]. 

Саме ця проблема, зокрема, стала підставою для розгляду Конституційним 

Судом України справи К.Г. Устименка (1997 р.), який скаржився на відмову йому в 

доступі до своєї медичної інформації. У результаті аналізу відповідного 

законодавства, Конституційний Суд України встановив, що вітчизняним 

законодавством неповністю визначено режим збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації, зокрема, щодо психічного стану людини, її примусового 

огляду та лікування; не створено процедуру захисту прав особи від протизаконного 

втручання в її особисте життя психіатричних служб; належним чином не розроблено 

механізм реалізації права на доступ до персоніфікованої інформації [50]. 

Незважаючи на дещо запізнілий розвиток в Україні концепції персональних 

даних, на сьогодні рівень теоретичного осмислення та законодавчого регулювання 

відносин у цій сфері дають підстави стверджувати, що персональні дані особи 

визнаються об’єктом суб’єктивного цивільного права фізичної особи. 

Конституцією України (1996 рік) гарантовані основні права та свободи 

людини і громадянина [1]. Так, у статтях 31 та 32 Конституції України закріплено, 
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що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, ніхто не може зазнавати втручання в особисте і сімейне 

життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

У ст. 31 ЗУ «Про інформацію», прийнятого ще до Конституції України, у 1992 

році, було передбачено право фізичної особи знати у період збирання, які відомості 

про неї і з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються; 

одержувати доступ до інформації про себе; заперечувати її правильність, повноту, 

доречність тощо. Крім цього, було прямо закріплено право громадян оскаржити до 

суду дії суб’єктів використання інформації, якими було порушено права, закріплені 

у його положеннях [38]. 

1 січня 2004 року набув чинності новий ЦК України, який відіграє важливу 

роль у впорядкуванні відносин щодо інформації про особу. Саме в цьому правовому 

акті інформація вперше в історії вітчизняного законодавства була віднесена до 

об’єктів цивільних прав (ст. 177). Книга 2 ЦК України «Особисті немайнові права 

фізичної особи» є новелою вітчизняного цивільного законодавства та закріплює ряд 

суб’єктивних прав особи інформаційного характеру: право на спростування 

недостовірної інформації та право на відповідь (ст. 277); право на повагу до гідності 

та честі (ст. 297); право на недоторканність ділової репутації (ст. 299); право на 

таємницю особистого життя (ст. 301); право на інформацію (ст. 302); право на 

ознайомлення з особистими паперами, які передано до фонду бібліотек або архівів 

(ст. 305); право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості 

(ст. 309) [10].  

В Україні поступово почала створюватися певна законодавча база для 

упорядкування суспільних відносин саме у сфері обігу персональних даних. До неї 

увійшли: Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 року [32], Закон України «Про 

приєднання України до Статуту Ради Європи» від 31.10.1995 року [30], «Положення 

про технічний захист інформації в Україні», затверджене Указом Президента 

України від 27.09.1999 року [46], Закон України «Про ратифікацію Конвенції про 

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

Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
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обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків 

даних» від 06.07.2010 року [16]. 

І нарешті, у 2010 році було прийнято ЗУ «Про захист персональних даних», 

який, регулюючи відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх 

обробки, у ст. 8 закріпив, що особисті немайнові права на персональні дані, які має 

кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними [17]. 

Таким чином, українським законодавцем було надано пріоритет європейській 

моделі захисту персональних даних перед американською, що підтверджується 

прийняттям ЗУ «Про захист персональних даних», окремі положення якого знайшли 

додаткову регламентацію в інших нормативних актах різної юридичної сили. 

Отже, незважаючи на певні прогалини у правовому регулюванні персональних 

даних у сучасному українському праві, можна стверджувати, що персональні дані на 

сьогодні визнаються об’єктом особистого немайнового інформаційного права 

фізичної особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Висновки до Розділу І 

 

Теоретико-правові дослідження проблем правовідносин у сфері персональних 

даних на території України розрізнені та не мають системного характеру. Переважна 

більшість робіт має публічно-правове спрямування, в той час як приватноправовий 

напрям дослідження відносин у сфері персональних даних представлений лише 

кількома дисертаційними роботами. За останні п’ять років вчені в Україні 

практично не проводили комплексних доктринальних досліджень даної 

проблематики, що дозволяє стверджувати про необхідність проведення 

комплексного аналізу проблем цивільно-правових аспектів права особи на власні 

персональні дані з урахуванням концепції цивільно-правового регулювання 

інформаційних відносин та концепції особистих немайнових прав фізичної особи, а 

також новітніх тенденцій у підходах до вирішення значної кількості проблем у сфері 

цивільно-правового регулювання даних відносин. 

Індивідуалізаційна та ідентифікаційна здатність є визначальними ознаками 

персональних даних як інформації про особу, а самі процеси індивідуалізації та 

ідентифікації є взаємозалежними і взаємодоповнюючими. 

Поняття «персональні дані» та «інформація про особисте життя» не ідентичні 

за своїм обсягом: уся інформація про особисте життя фізичної особи персоніфікує її 

особистість через відображення процесу її життєдіяльності у сфері особистого 

життя, а тому вона зазвичай становить персональні дані особи. Поняття 

«персональні дані» у широкому розумінні включає в себе інформацію про особисте 

життя фізичної особи, при цьому поза цим інформаційним масивом залишається 

досить значний обсяг персональних даних, які, хоча й ідентифікують фізичну особу, 

однак не є інформацією про її особисте життя. 

Персональні дані слід розуміти як будь-яку інформацію, яка ідентифікує та 

індивідуалізує особу як учасника суспільних відносин. Поняття «персональні дані» 

за змістом рівнозначне поняттю «інформація про особу», однак включає в себе 

поняття «інформація про особисте життя». 

Перелік підстав для класифікації персональних даних на сьогодні є відкритим 

та таким, що постійно поновлюється новими критеріями для поділу, що пов’язано з 
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багатоаспектністю самого феномена «персональних даних», який перебуває в 

динамічному розвитку, а також із прогресуючими процесами інформатизації та 

глобалізації сучасного суспільства. 

Ідея автономії особистості від втручань держави та інших осіб в 

американській правовій науці втілилася у концепції так званого «privacy», що 

позначає таку якість життя, яка визначається реальною можливістю людини 

здійснювати автономію та свободу в тій сфері життя, яка може бути названа 

приватною. 

Виникнення комп’ютерів, а потім електронних накопичувачів інформації  баз 

даних поступово трансформувало європейське розуміння поняття «privacy» у бік 

застосування заходів захисту права на інформаційний суверенітет особи, зокрема, 

права людини визначати - ким, коли, з якою метою та яким чином інформація про 

неї буде використовуватися іншими особами. Ця трансформація отримала 

визначення у вигляді терміну «захист персональних даних». 

Потреба у правовому врегулюванні транскордонного обігу інформації 

призвела до прийняття низки міжнародно-правових актів гармонізаційного 

характеру, зокрема, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод, Конвенції № 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних», які заклали підвалини правового регулювання суб’єктивного 

права фізичної особи на власні персональні дані в різних країнах. 

Конституція України 1996 року закріпила право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також на невтручання в 

особисте і сімейне життя. 

У ЦК України (1 січня 2004 р.) інформація вперше в історії вітчизняного 

законодавства була віднесена до об’єктів цивільних прав (ст. 177), а у ст. 201 

закріплено, що інформація може становити особисте немайнове благо. 

Незважаючи на дещо запізнілий розвиток в Україні концепції персональних 

даних, на сьогодні рівень теоретичного осмислення та законодавчого регулювання 

відносин у цій сфері дають підстави стверджувати, що персональні дані особи 

визнаються об’єктом суб’єктивного цивільного права фізичної особи. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

2.1. Доктринальне розуміння суб’єктивного права на власні персональні 

дані фізичної особи, його ознаки і місце в системі особистих немайнових прав в 

Україні 

 

З’ясувавши зміст поняття «персональні дані», прослідкувавши історію його 

виникнення та розвитку, слід також визначити поняття та ознаки суб’єктивного 

права фізичної особи на власні персональні дані. 

У сучасній правовій науці суб’єктивне цивільне право розуміється як «міра 

можливої поведінки особи, забезпечена законом і тим самим відповідною 

поведінкою зобов’язаних осіб» [77, с. 13] або «надана особі нормами права міра 

можливої поведінки, з метою задоволення її законного інтересу, що включає в себе 

правомочності по вчиненню певної поведінки самою управомоченою особою, 

вимогу визначеної поведінки від зобов’язаної особи чи осіб та захист свого 

суб’єктивного цивільного права у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання» [270, с. 5]. Виділяють такі основні ознаки суб’єктивного права: а) 

суб’єктивне право не є абстрактною можливістю, а конкретними межами, точною 

мірою можливої (дозволеної) поведінки; б) суб’єктивне цивільне право як міра 

(межа) можливої поведінки – це зв’язок одиничного суб’єктивного права та права 

об’єктивного; в) суб’єктивне право забезпечене кореспондуючим йому обов’язком; 

г) суб’єктивне право встановлюється стосовно поведінки конкретного 

(індивідуалізованого) суб’єкта, причому стосовно конкретної взаємодії цього 

суб’єкта з іншими особами [272, с. 87]. 

В основі поняття суб’єктивного права лежить категорія «інтерес», тобто 

прагнення до користування конкретним благом з метою задоволення індивідуальних 

і колективних потреб. Ще на початку ХХ ст. Г.Ф. Шершеневич зауважував, що 

оскільки суб’єктивне право являє собою юридичну можливість здійснення інтересу, 
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то воно не може виникнути без справжнього інтересу, майнового або морального 

[306, с. 73]. 

Виходячи з пов’язаності суб’єктивного права та інтересу, для розуміння суті 

та спрямованості суб’єктивного права фізичної особи на власні персональні дані 

необхідно визначити інтерес, на задоволення якого дане право спрямоване. Будучи 

частиною суспільства, людина змушена будувати своє життя відповідно до його 

законів та традицій. У той же час, кожен індивід потребує власної персоніфікації, 

тобто встановлення відмінностей від інших індивідів та дотримання певної 

відособленості своєї особистості. Однак будь-яка людина, що живе у соціумі, не 

може бути єдиним і безумовним володільцем інформації про себе. Інформація про 

людину неминуче циркулює у суспільстві, об’єктивно існуючи як у вигляді 

документів, так і в свідомості інших людей, а її обіг часто відбувається незалежно 

від волі індивіда. У той же час, очевидно, що особа повинна мати право бути 

обізнаною про те, яка інформація про неї накопичується у суспільстві, і мати право 

впливати на процес її накопичення [226, с. 15]. 

Таким чином, в основі права особи на персональні дані лежить її інтерес 

регулювати обіг власних персональних даних у суспільних відносинах. 

Право особи на власні персональні дані за своєю суттю є особистим 

немайновим правом, яке, на думку Р.О. Стефанчука, слід розуміти як суб’єктивне 

цивільне право, що за своїм змістом є тісно та нерозривно пов’язане із особою носія, 

не має економічної природи походження та економічного змісту, а також 

спрямоване на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, 

культурних, соціальних та інших нематеріальних потреб (інтересу) і об’єктом якого 

є особисте немайнове благо, а у визначених законом випадках й інше нематеріальне 

благо [272, с. 105]. 

Виходячи з етичного та філософського розуміння поняття блага, благо – це те, 

що містить у собі певний позитивний зміст; все, що здатне задовольняти 

повсякденні життєві потреби людей, приносити людям користь, задоволення. Отож, 

якщо благо не буде «корисним», тим самим воно втратить характер блага, 

припинить своє існування як благо [186, с. 25]. 
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Особисте нематеріальне благо як об’єкт особистого немайнового права 

наділене такими ознаками: 

- наявність людської потреби в ньому; 

- причинний зв’язок між самим благом і можливістю задовольнити потреби; 

- можливість використання його для задоволення потреби; 

- належність суб’єкту блага за народженням; 

- абсолютний характер нематеріального блага (ідеальний, абстрактний 

характер блага, що, однак, не виключає можливості відображення блага у 

матеріальній формі); 

- корисний («позитивний») зміст блага [186, с. 24]. 

Персональні дані як інформація про особу відповідають усім вказаним вище 

ознакам особистого нематеріального блага і задовольняють потребу людини, з 

одного боку, в ідентифікації у суспільстві як учасника різноманітних відносин, а з 

іншого – у визначенні особою самостійно і на власний розсуд режиму і можливості 

доступу суспільства до інформації про неї. 

Ознаками особистих немайнових прав є: а) особистісність; б) немайновість; в) 

об’єктом цих прав виступає особисте немайнове чи інше нематеріальне благо; г) 

цілеспрямування на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, 

культурних та соціальних потреб. 

Відповідно до ст. 269 ЦК України, особисті немайнові права: 1) належать 

фізичній особі від народження або за законом; 2) не мають економічного змісту; 3) 

тісно пов’язані з фізичною особою, вона не може відмовитися або бути позбавлена 

цих прав; 4) належать фізичній особі довічно [10, ст. 269]. Зміст особистого 

немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд 

визначати свою поведінку у сфері власного приватного життя [10, ст. 271]. 

Підтримуємо думку дослідників [186, с. 31], які вважають, що замість 

відсутності ознаки економічного змісту більш доцільним було б вказати ознаку 

відсутності матеріального (речового) змісту. 

Якщо аналізувати відповідність права на персональні дані ознакам особистого 

немайнового права, то щодо першої ознаки не виникає жодних сумнівів, оскільки 

від самого народження людину супроводжують індивідуалізуючі ознаки (її 
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біометричні показники, ім’я, місце народження та проживання, стан здоров’я тощо), 

які ідентифікують її у суспільстві і становлять сукупність її персональних даних. 

Що стосується наявності чи відсутності у права на персональні дані 

економічного змісту, тут виникають певні труднощі, адже за сучасного рівня 

розвитку суспільства та економіки персональні дані стали цінним ресурсом для 

підприємницької діяльності. У різних державах діють безліч організацій, що 

займаються збиранням та наданням інформації для рекламної індустрії. Такі 

компанії пропонують цілі адресні списки споживачів, що розподілені за різними 

ринковими категоріями, такими як «мистецтво», «діти», «робота» тощо. Подібні 

адресні списки здаються в оренду, причому бази даних можуть бути отримані 

щотижня і послужити основою для створення нових інформаційних продуктів [140, 

с. 62-63]. Однак, така цінність сама по собі не унеможливлює розуміння 

персональних даних як особистого немайнового блага. Так, можливість оціночної 

вартості, яка має значення для економічної діяльності, може бути притаманна 

деяким об’єктам прав, віднесеним до категорії особистих немайнових. Наприклад, 

ділова репутація є досить цінним нематеріальним активом підприємця і може 

становити більше половини загальної вартості всього бізнесу. 

На думку О.А. Дмитренко, та цінність, яку персональні дані можуть мати для 

комерційних та інших приватноправових відносин, не має характеру справжньої 

«товарності», який вимагав би віднесення персональних даних до об’єктів майнових 

прав. Вони є цінністю саме у тому сенсі, у якому цінними є особисті немайнові 

блага, тобто становлять духовну, культурну, моральну цінність [118, с. 87]. На 

відміну від товарів, у виготовлення яких виробник свідомо вкладає трудові та інші 

ресурси, інформація про особу продукується незалежно від її волі, супроводжує всі 

процеси життєдіяльності і є відбитком її фізіологічної та соціальної 

індивідуальності. Особа може свідомо виконувати чи не виконувати якісь дії, проте 

вона не може вплинути на те, що її поведінка відобразиться назовні у вигляді 

інформації. Ця інформація може становити інтерес для інших суб’єктів, який вони 

можуть оцінити у грошовому чи іншому виразі. Таким чином, цінність, яку 

персональні дані мають для суб’єктів цивільних відносин, випливає головним чином 
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не з їхньої товарності, а із соціальної значущості, притаманної особистим 

немайновим благам [118, с. 87-88]. 

Разом з тим, до традиційного розуміння нематеріального характеру 

немайнових прав на сьогодні вносяться корективи. Як зауважує С.О. Сліпченко, це 

зумовлено товаризацією деяких особистих немайнових відносин, тобто входженням 

особистих нематеріальних благ в економічний товарний обіг. Свою позицію 

дослідник обґрунтовує наступним чином. 

1. Саме особисте нематеріальне благо може мати цінність не тільки для свого 

носія (наприклад, як засіб індивідуалізації), а й для інших учасників цивільних 

правовідносин (наприклад, можливість індивідуалізувати певну особу, викликати 

певні асоціативні зв’язки) [257, с. 14-17]. 

2. Завдяки своїй об’єктивації нематеріальні блага можуть бути використані 

певним чином третіми особами. Наприклад, ім’я фізичної особи може бути 

використано автором у літературному чи інших творах в якості персонажу (дійової 

особи) [261, с. 39-41]. 

3. Для того, щоб один учасник цивільних правовідносин міг використати 

певне особисте немайнове благо іншого, останній повинен надати згоду на таке 

використання [258, с. 214-216]. Враховуючи ст. 296 ЦК України, приходимо до 

висновку, що вказане стосується, зокрема, й імені як різновиду персональних даних 

особи. 

4. Надання однією особою згоди на використання свого особистого 

немайнового блага іншій особі є двостороннім правочином, тобто договором [259, с. 

110-114]. 

5. Враховуючи те, що цивільно-правовий договір покликаний регулювати 

головним чином еквівалентно-оплатні майнові відносини між суб’єктами, ЦК 

України визначив презумпцію оплатності договору [259, с. 110-114]. У ч. 5 ст. 626 

ЦК України вказано, що договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, 

законом або не випливає із суті договору. 

6. Договір про надання права на використання особистого немайнового блага 

може бути укладено оплатним, якщо інше не встановлено договором [259, с. 110-

114]. 
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Базуючись на доводах С.О. Сліпченка, можна дійти висновку, що договір про 

надання права на використання тих чи інших персональних даних, наприклад, імені 

однієї особи іншій є відплатним, якщо в самому договорі не встановлено 

протилежне. На думку Р.Ю. Молчанова, це свідчить про те, що право на 

використання імені є майновим. А отже, відносини щодо надання фізичною особою 

згоди на використання своїх персональних даних третім особам можуть носити і 

майновий характер. 

Таким чином, суб’єктивне цивільне право особи на персональні дані є 

особистим немайновим правом, реалізація якого, однак, може відбуватися і в 

майновій сфері. 

Третя та пов’язана з нею четверта ознаки особистого немайнового права (тісна 

пов’язаність з особою та довічність) практично зводяться до невідчужуваності права 

на персональні дані. Оскільки персональні дані тісно пов’язані з особою та її 

життєдіяльністю, вони можуть лише поширюватися, копіюватися, повідомлятися, 

але не відчужуватися від суб’єкта. Водночас персональні дані циркулюють у 

суспільстві і являють собою об’єкт цивільного обігу, який може відбуватися без 

участі суб’єкта даних. Отже, при визначенні права на персональні дані як 

особистого немайнового слід з’ясувати, як невідчужуваність даних співвідноситься 

з їх обігоздатністю [118, с. 88-89]. При цьому слід виходити, перш за все, з того, що 

персональні дані за своєю суттю є інформацією, яка, як відзначає О.В. Кохановська, 

за видом цивільних правовідносин, об’єктом яких вона виступає, може 

кваліфікуватися на: інформацію як особисте немайнове благо, тобто об’єкт 

немайнових відносин; інформацію як результат творчої діяльності, тобто як об’єкт 

виключних прав; інформацію як інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто 

об’єкт, який за певних умов може бути об’єктом майнових відносин, а також 

товаром, або може виступати складовою таких об’єктів як цінні папери, майно, 

послуги тощо [162, с. 169]. 

Таким чином, пояснення одночасного поєднання невідчужуваності та 

відокремлюваності персональних даних випливає з усвідомлення двох основних 

властивостей інформації як об’єкта цивільних правовідносин [162, с. 187-188], до 

яких належать: 



74 

 

1) Фізична невідчужуваність інформації. Комплекс інформації, якою володіє 

людина, в тому числі і її персональні дані, невідчужувані від неї як їхнього носія. 

Персональні дані органічно пов’язані з людиною, тому у разі їх передачі від однієї 

особи до іншої і юридичного закріплення цього факту, відбувається не процедура 

відчуження інформації, а, скоріше, передача прав на її зберігання, використання 

тощо. 

2) Відокремленість інформації. Для того, щоб набути самостійного існування, 

а також для того, щоб інформація була включена в обіг, вона має упредметнитися у 

вигляді символів, знаків, хвиль тощо, у результаті чого вона відокремлюється від її 

творця, виробника чи володільця і набуває незалежного від нього існування. Це 

підтверджує факт оборотоздатності інформації та персональних даних зокрема, як 

самостійного об’єкта правовідносин. У результаті – з’являється можливість передачі 

інформації у відповідній формі від одного суб’єкта до іншого. 

Враховуючи те, що інформація на сьогодні виступає об’єктом цивільно-

правового регулювання, О.В. Кохановська зазначає про існування цивільних 

інформаційних правовідносин, під якими пропонує розуміти особисті немайнові та 

майнові, засновані на нормах цивільного законодавства правовідносини, які 

виникають, змінюються і припиняються з приводу інформації та інших 

інформаційних об’єктів між юридично рівними суб’єктами цих правовідносин та які 

ґрунтуються на принципах цивільного права [162, с. 166]. 

Підсумовуючи викладене, приходимо до висновку, що персональні дані 

відповідають ознакам особистого немайнового блага та є об’єктом особистого 

немайнового інформаційного права фізичної особи на персональні дані. 

Як слушно відзначає О.А. Дмитренко, усвідомлення права на персональні дані 

як особистого немайнового права, як видається, дає змогу усунути суперечності, які 

виникають при застосуванні інших моделей розуміння цього права. Так, на відміну 

від виключно публічно-правового розуміння права на персональні дані, ця модель 

надає можливість врахувати інтереси юридично рівних, не підпорядкованих один 

одному суб’єктів, які вступають у суспільні відносини, пов’язані з персональними 

даними, на засадах автономії волі. При цьому, на відміну від зобов’язально-правової 

моделі, вона забезпечує абсолютність права на персональні дані, а, на відміну від 
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моделі права власності, надає змогу врахувати невідчужуваність персональних 

даних, так само як їх пов’язаність з особистою автономією та недоторканністю 

особи [118, с. 91-92]. 

Із висновку про належність права на персональні дані до особистих 

немайнових прав закономірно постає питання про місце цього права у системі 

особистих немайнових прав, закріплених у ЦК України. 

Особисті немайнові права є досить неоднорідною сукупністю як за об’єктами, 

так і за обсягом та змістом, хоча окремі науковці пропонують сконструювати одне 

комплексне суб’єктивне право, яке б закріпило в загальній формі охорону особистих 

інтересів громадян. Така теорія умовно називається теорією єдиного особистого 

немайнового права або моністичною теорією. Спростовуючи концепцію єдиного 

права, С.М. Братусь зазначав, що радянське право захищає не будь-який, навіть не 

протиправний інтерес даного індивіда, а ті особисті блага, які визнані соціально 

цінними і тому підлягають, з державної точки зору, юридичному захисту [75, с. 85]. 

У науці цивільного права питання про класифікацію особистих немайнових 

прав розроблено недостатньо і вирішується по-різному. Так, Т.А. Фадєєва, 

вважаючи, що «нематеріальне благо» є поняттям збірним, стосовним як самого 

«блага», так і особистих немайнових прав, поділяє особисті блага (права) людини на 

блага першого рівня і блага другого рівня залежно від того, чи регулює цивільне 

право відносини, що виникають з приводу цих благ, чи тільки захищає їх [155, с. 

17]. Блага першого рівня – це права на захист честі, гідності, ділової репутації та ін. 

Ці блага об’єктивно існують незалежно від їх правової регламентації, і тільки у 

випадку посягань на них потребують правового захисту. Блага другого рівня – це 

право на ім’я, деякі інші. Вони є суб’єктивними правами, що утворюють зміст 

конкретного правовідношення і тим самим уже врегульовані нормами права. У разі 

ж порушення цих прав вони користуються правовим захистом. 

Вважаємо, що поєднання в одному терміні і прав, і благ юридично не зовсім 

коректно, і тому слід дотримуватися традиційного підходу. Саме особисте 

немайнове право і його об’єкт тісно пов’язані, але не тотожні. Як зазначав Г.Ф. 

Шершеневич, «суб’єктивне право є засіб для забезпечення користування благами, 
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але останнє також мало належить до поняття прав, як сад до садового паркану» [305, 

с. 613]. 

Власну класифікацію особистих немайнових прав залежно від їх цільової 

установки проводить М.М. Малеїна, яка розрізняє: 

- права, які забезпечують фізичне благополуччя особистості: право на життя, 

здоров’я, на навколишнє середовище; 

- права, які формують індивідуальність особистості: право на ім’я, на 

індивідуальний вигляд, на честь і гідність; 

- права, які забезпечують автономію особистості: право на адвокатську 

таємницю, право на лікарську таємницю, право на недоторканність документів 

особистого характеру; 

- права, спрямовані на охорону наслідків інтелектуальної та іншої діяльності, 

немайнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва, винаходів тощо [190, 

с. 15]. 

Р.О. Стефанчук пропонує комплексну систему особистих немайнових прав 

фізичних осіб [273, с. 258-265]. Насамперед, виділяються два типи особистих 

немайнових прав: а) універсальні (загальні) особисті немайнові права (які носять 

фундаментальний характер та належать усім без винятку фізичним особам); б) 

окремі (спеціальні) особисті немайнові права (якими наділені лише окремі фізичні 

особи внаслідок здійснення ними певної поведінки, наділення певним спеціальним 

правовим статусом, або за інших обставин, що прямо передбачені законом). При 

цьому перший тип універсальних особистих немайнових прав містить у собі дві 

групи. Перша група – універсальні особисті немайнові права, що забезпечують 

фізіологічне (природне) існування фізичної особи – має у своєму складі наступні 

роди: а) права, що забезпечують природну (біопсихічну) цілісність фізичної особи; 

б) права, що забезпечують відтворюваність фізичної особи; в) права, що 

забезпечують природну відособленість фізичної особи. Друга група – універсальні 

особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, 

поділяється на такі роди: а) права, що забезпечують індивідуалізацію фізичної особи 

в суспільстві; б) права, що забезпечують соціальний статус фізичної особи; в) права, 

що забезпечують свободу соціального буття; г) права, що забезпечують особисту 
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інформованість фізичної особи; д) права, що забезпечують приватність фізичної 

особи. Кожен із цих родів особистих немайнових прав має свій додатковий видовий 

поділ. Другий тип особистих немайнових прав фізичної особи поділяється а такі 

групи: а) спеціальні особисті немайнові права фізичної особи у сфері 

інтелектуальної діяльності; б) спеціальні особисті немайнові права фізичної особи у 

сфері сімейних відносин; в) спеціальні особисті немайнові права фізичної особи у 

сфері медичних відносин; г) спеціальні особисті немайнові права дітей та інших 

фізичних осіб, що мають вади у дієздатності; д) посттанативні особисті немайнові 

права фізичних осіб. Кожна із груп має додатково внутрішню родову та видову 

диференціацію [273, с. 258-265]. 

Наведені варіанти класифікацій доводять, що, незважаючи на всю 

різноманітність особистих немайнових прав, між ними існують  генетичні, 

функціональні та структурні зв’язки [286, с. 69], які дають підстави розглядати 

особисті немайнові права як структурно впорядковану цілісну систему. 

Під системою особистих немайнових прав фізичних осіб у теорії цивільного 

права розуміють обумовлене біологічними, соціальними, духовними, культурними, 

економічними, політичними та іншими чинниками поєднання особистих 

немайнових прав фізичної особи у погоджене, впорядковане і єдине ціле та 

одночасний їх поділ на відповідні внутрішньо диференційовані складові, що 

наділені самі по собі відносною самостійністю та автономністю функціонування 

[273, с. 257]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦК УРСР (1963 року) систему особистих немайнових 

прав складали дві групи: особисті немайнові права, які пов’язані з майновими; інші 

особисті немайнові права. Така класифікація була піддана справедливій критиці, 

оскільки одні і ті ж відносини, змістом яких є особисті немайнові права, в одних 

умовах не пов’язані з майновими правами, а в інших умовах можуть проявляти 

досить тісний зв’язок із ними  [273, с. 248]. 

ЦК України поділяє усі особисті немайнові права фізичної особи на такі, що 

забезпечують природне існування фізичної особи, та такі, що забезпечують її 

соціальне буття. Така класифікація особистих немайнових прав була запропонована 

Л.О. Красавчиковою, яка вперше використала критерій поділу особистих 
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немайнових прав залежно від мети, на досягнення якої спрямоване відповідне 

особисте немайнове право [170]. У цій системі право на персональні дані безперечно 

належить до особистих немайнових прав, які забезпечують соціальне буття особи. 

Аналіз сучасного цивільного законодавства, на думку Б.М. Гоголя, дозволяє 

виділити групу немайнових прав, об’єктом яких є той чи інший вид інформації, 

зокрема, право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285 ЦК України); право 

на таємницю стану здоров’я (ст. 286 ЦК України); право на повагу до гідності та 

честі (ст. 297 ЦК України); право на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦК 

України); право на таємницю особистого життя (ч. 3 ст. 301 ЦК України); право на 

інформацію (ст. 302 ЦК України); право на спростування недостовірної інформації 

(ст. 277 ЦК України); право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості (ст. 309 ЦК України) тощо. З наведеного переліку стає очевидним, що 

інформаційні права займають значну питому вагу серед особистих немайнових прав. 

У зв’язку з цим, на думку Б.М. Гоголя, можна з достатньою впевненістю 

стверджувати, що у чинному цивільному законодавстві в складі інституту особистих 

немайнових прав сформувався субінститут цивільних інформаційних прав, до яких 

необхідно відносити лише ті немайнові права, об’єктом яких є інформація. Цей 

субінститут активно розвивається і за умов переходу до інформаційного суспільства 

буде набувати все більшого значення, тому в наукових розробках, присвячених 

дослідженню особистих немайнових прав та їх класифікації, потрібно обов’язково 

враховувати існування групи цивільних інформаційних прав [100, с. 65-66]. 

Враховуючи те, що персональні дані є інформацією про особу, вважаємо 

право особи на персональні дані яскравим прикладом інформаційних особистих 

немайнових прав. 

Для встановлення справжнього змісту права на персональні дані важливо 

дослідити не лише його структурне місце у системі особистих немайнових прав, а й 

визначити зв’язок з окремими правами, які також, забезпечуючи соціальне буття 

фізичної особи, регулюють окремі аспекти використання інформації про фізичну 

особу. 
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Оскільки історично право на персональні дані виокремилося з права на 

особисте (приватне) життя, перш за все, необхідно дослідити співвідношення саме 

між цими правами. 

Згідно зі ст. 301 ЦК України, фізична особа сама визначає своє особисте життя 

і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на 

збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Однак у чинному 

законодавстві відсутнє визначення самої категорії «особисте життя» як об’єкта 

зазначеного права. Більш того, окремі науковці стверджують, що це поняття не є 

юридичним, тому з’ясування його сутності не входить до предмету юридичної 

науки, а належить до компетенції соціології, психології, етики, філософії тощо [69, 

с. 54]. Проте в рамках цих наук на сьогодні ще не сформувалася чітка система знань 

про особисте життя. Тому науковці-правники, які займаються дослідженням 

правової охорони особистого життя, змушені самостійно визначати в інтересах 

юридичної теорії і практики категорію «особисте життя». 

У науковій літературі пропонуються різні підходи до визначення поняття 

«особисте життя». Так, Р.О. Стефанчук розуміє особисте життя як поведінку особи 

поза межами виконання будь-яких суспільних обов’язків, тобто життєдіяльність 

людини у сфері сімейних, побутових, особистих, інтимних та інших стосунків, які 

звільнені від «тягаря суспільних інтересів» [273, с. 474]. Проте автор не називає 

обов’язки, які слід вважати суспільними. Не визначає їх також законодавство і 

юридична наука, а тому, як вбачається, визначати особисте життя на підставі 

вказаної ознаки (виконання суспільних обов’язків) чітко не можна. 

Необхідно мати на увазі, що деякі прояви особистого життя виходять за його 

межі і стосуються суспільної діяльності (роботи, навчання тощо), тобто мають 

елемент публічності, але внаслідок їхнього виключного значення для особистості, 

тісного зв’язку з нею, переважання в них приватного змісту над публічним 

розглядаються законодавцем як частина особистого життя [177, с. 107]. Так, 

спілкування між людьми за допомогою кореспонденції може мати як приватний, так 

і публічний зміст, але, зазвичай, розрізнити це чітко неможливо, оскільки одна і та ж 

розмова може одночасно торкатися як особистої, так і суспільної сфер 

життєдіяльності людини, проте незалежно від змісту підлягає правовій охороні. 
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Окремі науковці відстоюють точку зору про існування так званої «контактної зони», 

яка утворюється на межі поєднання двох сфер життя людини. Відносини, зв’язки, 

що розвиваються в «контактній зоні», мають і особистісні, і суспільні начала [169, с. 

26]. 

На думку Європейського суду з прав людини, було б зайве суворим обмежити 

особисте життя людини інтимним колом, де кожний може жити своїм власним 

особистим життям, як він бажає, і, тим самим, повністю виключити зовнішній світ з 

цього кола. Повага особистого життя має також включати до певної міри право 

встановлювати і розвивати стосунки з іншими людьми. Більше того, здається, немає 

принципових підстав, аби таке розуміння «особистого життя» виключало діяльність 

професійного і ділового характеру, адже саме у своїй роботі більшість людей мають 

значну, якщо не найбільшу, кількість шансів розвивати відносини із зовнішнім 

світом. Ця точка зору підтверджується тим фактом, що не завжди можна чітко 

розмежувати, яка діяльність людини складає її професійне і ділове життя. Таким 

чином, особливо у випадку, коли людина має гуманітарну професію, її робота у 

такому контексті може стати невід’ємною частиною її життя до такої міри, що стає 

неможливим відділити, в якості кого вона діє в даний момент часу [253, с. 187]. 

Г. Лановенко визначає, що приватне (особисте) життя фізичної особи - це 

«сфера її інтересів, які обумовлені індивідуальністю та автономністю існування. 

Іншими словами, це її специфічні інтереси у самовираженні, у самоідентифікації, в 

усамітненні, у тому, щоб мати свій внутрішній світ, у неповторності, у збереженні та 

розвитку власної екзистенції і власного «Я», у комунікаційному самовизначенні, що 

детерміновані індивідуальністю людини та автономністю її існування» [180, с. 115-

116]. Однак усі ці визначення дають поняття особистого життя більше у 

соціологічному, а не в правовому розумінні. Так, існує думка, що поняття «особисте 

життя» взагалі не містить у собі юридичного змісту. За такої позиції, особисте життя 

– це фізична та духовна сфера, яка контролюється самим індивідом і включає в себе 

відносини, які складаються між людьми і переважно визначаються особливостями їх 

психології та існуючими у суспільстві моральними настановами, а не нормами 

права, оскільки такі відносини складно піддаються формалізації, та і людина за 
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своєю природою потребує певної свободи від суспільства і держави [Цит. за 279, с. 

47]. 

Втім, окремі дослідники намагаються дати юридичне визначення поняття 

«особисте життя». Так, В.І. Бобрик вважає, що особисте життя в юридичному сенсі - 

«це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в 

різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і т. ін., що не мають 

публічного значення, визначається і регулюється самою особою на основі 

соціальних умов, гарантується та охороняється правом від неправомірних втручань» 

[70, с. 24]. Співвідносити особисте і суспільне життя людини необхідно як дві чітко 

не розділені частини єдиного цілого – життя людини взагалі. При цьому, на думку 

В.І. Бобрика, чітко розмежувати ці сфери в соціологічному аспекті неможливо, 

оскільки кожна людина на основі загальноприйнятих стереотипів має своє бачення 

власного особистого життя і особистого життя інших людей. Отже, визначити зміст 

особистого життя можна лише для певної людини. Кожний має власне бачення 

особистого життя і це бачення залежить лише від психологічних характеристик 

конкретної людини та від тих норм і традицій, що існують у тому чи іншому 

суспільстві у визначений історичний період, тобто зміст особистого життя 

визначається самою особистістю на основі соціальних детермінант (соціально-

економічного ладу суспільства, його соціально-культурної і побутової основи тощо). 

Тому можна стверджувати, що особисте життя є історичною категорією. Також 

необхідно враховувати, що особисте життя – це така сфера життєдіяльності людини, 

в якій вона має максимум свободи, але при цьому особисту свободу та особисте 

життя не можна ототожнювати, оскільки перше поняття значно ширше за друге [70, 

с. 14]. 

На думку В.О. Серьогіна, приватне життя слід розуміти як систему суспільних 

відносин, що характеризують існування і визначають розвиток людини як приватної 

(пересічної) особи, стосуються тільки її, не пов’язані з виконанням нею публічних 

функцій, вилучені з поля зору громадськості і як такі охороняються і захищаються 

правом [253, с. 168]. При цьому дослідник розглядає поняття «приватне життя» та 

«особисте життя» як синонімічні категорії. 
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Вітчизняний науковець М.Й. Штефан наголошує: «Особисте життя – особиста 

справа громадянина, зміст і форми його визначає він сам» [310, с. 45]. Такий підхід 

до визначення сутності особистого життя можна назвати вольовим. Вольовий підхід 

до визначення поняття особистого життя сприйняли розробники ЦК України, у ст. 

301 якого зазначається: «Фізична особа сама визначає своє особисте життя і 

можливість ознайомлення з ним інших осіб». 

У спеціальній літературі немає одностайності щодо розуміння проявів 

особистого життя. Так, окремі автори лише називають ті явища, відносини, події 

тощо, які, на їх погляд, відносяться до проявів особистого життя, не проводячи їх 

групування. Зокрема, І.Л. Петрухін до сфери особистого життя відносить 

спілкування людей на неформальній основі, сферу сімейного життя, родинні і 

дружні стосунки, домашній устрій, інтимні та інші особисті відносини, симпатії та 

антипатії, спосіб життя, захоплення, творчість, сімейний бюджет, розпорядження 

приватною власністю, стан здоров’я, житло, дії громадян у нотаріальних конторах 

та кредитно-фінансових установах, листування, телефонні розмови, особисті папери 

і документи тощо [225, с. 10-13]. 

Намагаючись окреслити контури такого комплексного поняття як особисте 

життя, О.О. Кулініч визначає компоненти особистого життя, до яких відносить: 

інтимні, побутові, сімейні, майнові, культурні, організаційні, санітарно-гігієнічні, 

оздоровлювальні, компоненти відпочинку і розваг, комунікаційні компоненти тощо 

[177, с. 111-112]. При цьому такі компоненти дають змогу створити контактну зону, 

у якій присутні та взаємопов’язані особисті і соціальні елементи. 

Представники кримінально-правової науки зазначають, що поняття «особисте 

життя» і «приватне життя» відображають одну і ту ж особисту і соціальну цінність, 

при цьому сферу приватного життя особи необхідно розуміти як сферу особистого 

самоврядування (саморегулювання), в якій фізична особа має верховну владу щодо 

визначення свого життя та його регулювання, встановлення правил поведінки. При 

цьому предметом злочину, передбаченого ст. 182 КК України «Порушення 

недоторканності приватного життя», є конфіденційна інформація про особу, до 

складу якої входять різні за своїм змістом відомості про фізичну особу, які можуть 

стосуватися: 1) певної людини як живої істоти, її біологічного життя, тобто її віку, 
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статі, зовнішнього вигляду, відбитків пальців, стану здоров’я тощо; 2) внутрішнього 

світу людини: її психічного і фізичного відчуття, душевного переживання, 

ставлення до певних осіб тощо; 3) зовнішніх проявів життєдіяльності людини, її 

поведінки, спілкування з іншими людьми тощо: а) у сфері її особистого чи 

сімейного життя; б) в інших сферах життя, у тому числі її участі у державних або 

суспільних справах чи процесах [115, с. 46]. 

Суб’єктивне право на особисте життя визначається як особисте немайнове 

право особи на свободу вибору своєї поведінки в індивідуальній життєдіяльності на 

власний розсуд, що виключає будь-який вплив на її приватне життя з боку інших 

осіб, крім випадків, прямо передбачених законодавством. 

В.І. Бобрик пропонує виділяти наступні функції правового регулювання 

особистого життя: 1) право надає особі можливість мати особисте життя і вільно на 

власний розсуд визначати його і свою лінію поведінки в ньому, окрім випадків, коли 

така діяльність створює загрозу для інших осіб чи публічних інтересів; 2) право 

надає можливість особі контролювати інформацію про своє особисте життя та 

встановлює обмеження щодо доступу до відомостей про особисте життя людини та 

їх публічного розповсюдження; 3) правові приписи забороняють свавільно 

втручатися в особисте життя людини і встановлюють юридичну відповідальність за 

такі дії. Водночас правові норми передбачають засади правомірного втручання у 

сферу особистого життя, хоча й у виключних випадках, коли того вимагають 

інтереси держави, суспільства, інших фізичних осіб; 4) право визначає, що 

обставини особистого життя не можуть бути законними підставами для прийняття 

будь-який публічних (управлінських, кадрових або інших) рішень, що стосуються 

особистості, окрім випадків, передбачених законом, коли певні обставини 

особистого життя суттєво впливають на рід занять особи і є несумісними з цією 

діяльністю [70, с. 29]. 

Право особи на власні персональні дані історично виокремилося із права на 

приватне (особисте) життя (privacy в англосаксонській традиції) під впливом 

розвитку інформаційного суспільства. У багатьох нормативних актах та 

дослідженнях персональні дані продовжують визначатися як складова особистого 

життя. Зокрема, Європейський суд з прав людини вирішує справи щодо захисту 
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персональних даних у рамках статті 8 Європейської конвенції з прав людини, яка 

проголошує право «на повагу до приватного та сімейного життя, дому та 

листування» (рішення Суду у справах «Аманн проти Швейцарії» [288], «Пек проти 

Сполученого Королівства» [328] та ін.). Конвенція Ради Європи № 108 визначає за 

мету гарантування «права на недоторканність приватного життя у контексті 

автоматичної обробки персональних даних» [3, cт. 1]. Такої позиції дотримуються і 

окремі представники юридичної науки [177, с. 102]. 

Так, наприклад, О.С. Федосін, О.Ю. Покамєстова, Н.І. Петрикіна 

дотримуються точки зору, відповідно до якої право на захист персональних даних є 

одним із проявів права на недоторканність особистого життя і включає наступний 

комплекс прав: 1) право володіти персональними даними; 2) право на їх захист; 3) 

право користуватися іншими суміжними правами, установленими законодавчо 

(наприклад, правом на сімейну таємницю, на захист доброго імені тощо) [230, с. 43; 

284, с. 45-46; 226, с. 40]. 

Водночас реалії часу, стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, активний збір та обробка персональних даних як у сфері приватного 

життя, так і в публічних відносинах індивідів з організаціями та владними 

структурами помітно змінюють зміст правової категорії «персональні дані». Дана 

категорія стрімко виривається за межі приватного життя. У зв’язку з цим 

з’являються й інші підходи до розуміння поняття та місця права на персональні дані 

у системі суб’єктивних прав особи. 

Так, на сьогодні існує позиція, відповідно до якої право на персональні дані, 

відокремившись від права на особисте життя, розвинулося до рівня нового, 

окремого права. Таку думку висловлюють, наприклад, А.В. Пазюк [219, с. 33], О.А. 

Дмитренко [118, с. 100]. Такий підхід відображено у Хартії фундаментальних прав 

Європейського Союзу, де право на персональні дані виділено як окреме право (ст. 8) 

поряд із правом на повагу до приватного життя (ст. 7) [2]. Такої ж позиції 

дотримується і К.А. Міндрова, яка розрізняє ці права за об’єктом: якщо персональні 

дані – це будь-яка інформація, що стосується визначеної чи такої, що може бути 

визначена, особи, і яка обов’язково повинна бути зафіксована на матеріальному 

носії, то інформація, що становить таємницю особистого життя особи, не потребує 
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такої фіксації, а отже – і механізми захисту такої інформації різні [202, с. 99-100]. 

Інші ж вчені, навпаки, стверджують, що терміни «право на приватність» (англ. - 

right to privacy) та «право на захист даних» (англ. – right to data protection) не можуть 

вживатися відокремлено [156, с. 47]. 

У вітчизняній цивілістичній науці прийнято виділяти комплексний та 

інституційний підходи до розуміння особистого немайнового права. Особисті права 

як комплексні права є сукупністю визначених повноважень, а за інституційного 

підходу особисті права уже розглядаються як окремі повноваження. 

Розмежовуються дані підходи і при з’ясуванні змісту права на особисте життя. 

Прибічники комплексного підходу (зокрема, Л.О. Красавчикова, Л.В. Красицька) 

виділяють право на таємницю особистого життя (інформаційний аспект) та право на 

його недоторканність (автономію визначення своєї поведінки) [170, с. 37; 172, с. 

155]. У разі застосування такого підходу право на таємницю особистого життя за 

своїм обсягом фактично охоплюється правом особи на персональні дані. Адже 

інформація про особисте (приватне) життя є лише частиною всієї інформації про 

особу, яка становить собою зміст персональних даних. До того ж, як уже було 

з’ясовано раніше, серед науковців відсутня єдина думка щодо того, які саме 

відомості становлять таємницю особистого життя. Наприклад, на думку Н.В. 

Устименко, якщо в законі є заборона на розголошення тих чи інших відомостей, 

вони визнаються таємницею особистого життя і не підлягають розголошенню, а 

якщо в законі такої вимоги не міститься – вони правом на таємницю не 

охоплюються [283, с. 72]. Звідси, персональні дані як об’єкт права на персональні 

дані є більш широким поняттям, ніж об’єкт права на таємницю особистого життя. 

На думку Р.О. Стефанчука, право на особисте життя включає в себе такі 

складові: а) право мати особисте життя; б) право визначати своє особисте життя; в) 

право на ознайомлення з обставинами особистого життя; г) право зберігати у 

таємниці обставини свого особистого життя; д) право вимагати захисту права на 

особисте життя [297, с. 159]. За такого підходу інформаційними складовими права 

на особисте життя, які охоплюються змістом права особи на персональні дані, 

виступають можливості особи допускати ознайомлення з обставинами свого 
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особистого життя та зберігати такі обставини у таємниці, що разом стосуються 

визначення режиму доступу до інформації про особисте життя. 

На думку О.А. Дмитренко, право на таємницю особистого життя і право особи 

на персональні дані є абсолютно різними та окремими суб’єктивними правами, 

оскільки інтереси, що лежать в основі цих прав, можуть, за певних обставин, не 

збігатися. Однак, на нашу думку, визначальним у даному розумінні виступатиме 

саме об’єкт цих прав, а тому, враховуючи ту обставину, що об’єкт права на 

персональні дані (інформація про особу або персональні дані) є ширшим за обсягом 

від об’єкта права на таємницю особистого життя (інформація про особисте життя), 

право на персональні дані охоплює собою право особи на таємницю особистого 

життя, враховуючи також і той факт, що останнє становить інформаційний аспект 

комплексного права на особисте життя особи. 

Таким чином, за будь-якого тлумачення змісту права на особисте життя 

інформаційна складова такого права – «право на таємницю особистого життя» - 

включається до складу інформаційного права особи на персональні дані. 

У зв’язку із досліджуваною проблемою також закономірно виникає питання 

про співвідношення права на персональні дані з правами, що входять до «інституту 

таємниць». 

ЦК України закріплює наступні види «таємниць»: право на таємницю про стан 

здоров’я [10, ст. 286], особистого життя [10, ст. 301], кореспонденції [10, ст. 306]. 

Законодавчими актами регулюються особисті немайнові права і на інші види 

таємниць, зокрема, банківську [24, ст. 60-62], адвокатську [13,ст. 9], нотаріальну [37, 

ст. 8] та інші. 

Незважаючи на різноплановість інформації, яка може становити об’єкт права 

на таємницю, таємниця як інститут має певні загальні ознаки. Так, поняття 

«таємниця» виражає неприпустимість протиправного проникнення у приватну 

сферу громадянина всупереч його волі [177, с. 91]. Як слушно зазначає О.О. Кулініч, 

таємниця як така – це не об’єкт права, а правовий режим такого об’єкта права як 

інформація [176, с. 329]. Такої ж думки дотримується і В.І. Бобрик, який, зокрема, 

зазначає, що таємниця особистого життя пов’язана з його інформаційною стороною. 
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Життя людини постійно супроводжується інформаційною діяльністю, 

інформаційними процесами, що відбуваються у суспільстві. 

Ряд вчених вважають, що таємниці, за загальним правилом, виключено з 

цивільного обігу, за винятком хіба що комерційної таємниці [273, с. 77]. Однак така 

позиція суперечить як чинному законодавству, так і суті режиму таємної інформації. 

Так, згідно із ЗУ «Про інформацію» відповідні державні органи визначають порядок 

обігу таємної інформації та її захисту за умови додержання вимог, встановлених 

законом. З цього приводу О.В. Кохановська слушно зазначає, що практично всі види 

таємниць можуть ставати об’єктами цивільних прав [162, с. 207-208]. Обмеження 

обігу секретної інформації, як слушно доводить науковець, є лише ускладненою 

процедурою доступу до неї, що не виключає можливості її визначення як об’єкта 

цивільних прав [162, с. 212]. 

Подібну точку зору висловлює і І.Л. Бачило, яка визначає поняття «особистої 

таємниці» як частину інформаційного ресурсу громадянина (фізичної особи), доступ 

до якого інших суб’єктів він визначає самостійно у рамках діючого законодавства 

[60, с. 89]. 

Зважаючи на сутність особистого немайнового права фізичної особи на 

таємницю тієї чи іншої інформації, можна відзначити спільні риси між ним та 

правом на персональні дані. Так, об’єктом права і в тому, і в іншому випадку 

виступає інформація про особу. В обох випадках зміст права полягає в регулюванні 

режиму обігу зазначеної інформації, необхідність якого пов’язана з можливістю 

нанесення шкоди особистості внаслідок неконтрольованого поширення такої 

інформації. В обох випадках зобов’язаними суб’єктами виступають особи, які 

володіють відповідною інформацією [118, с. 103-104]. Окрім того, зміст інформації, 

що становить ту чи іншу «таємницю», сам по собі не визначає правовий режим, 

оскільки у багатьох випадках охорона однієї і тієї ж за змістом інформації може 

одночасно здійснюватися у різних правових режимах. Наприклад, таємниця 

усиновлення, не будучи самостійним правовим режимом таємної інформації, являє 

собою змістовну характеристику інформації з обмеженим доступом про те, що 

певна особа була усиновлена, і може існувати у рамках різних правових режимів: 
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таємниці особистого і сімейного життя, професійної таємниці, службової таємниці 

тощо. 

Водночас О.А. Дмитренко вважає право на персональні дані та право на різні 

види таємниць окремими правами, що зумовлено, знову-таки, різними інтересами, 

що лежать в основі цих прав, а також різним змістом та обсягом вказаних прав [118, 

с. 104-105]. Дозволимо собі не погодитися з такою позицією, оскільки право на 

таємницю за свої змістом зводиться до визначення правового режиму інформації, 

що становить ту чи іншу таємницю. Так само і право особи на персональні дані у 

найпростішому вигляді становить право особи визначати правовий режим доступу 

до інформації про себе. Звідси, враховуючи подібний зміст цих прав, а також те, що 

обсяг інформації, що входить до режиму «таємниць», є значно вужчим від обсягу 

інформації – персональних даних особи, вважаємо, що право на таємницю тих чи 

інших відомостей про особу охоплюється змістом права особи на власні персональні 

дані як комплексного права. 

Спільні риси існують між правом на персональні дані та правом на ім’я. 

Нормативний зміст права на ім’я, закріплений у ст. 294 – 296 ЦК України [10]. 

Р.Ю. Молчанов пропонує розкривати зміст права на ім’я через наступні 

правомочності: 

- Належність, як юридично забезпечену можливість фізичної особи мати певне 

ім’я, називатися своїм іменем. 

- Використання, як юридично забезпечену можливість фізичної особи 

видобувати корисний ефект з імені в результаті його експлуатації, задовольняти 

потреби завдяки корисним властивостям. 

- Розпорядження, як юридично забезпечену можливість визначити правову 

долю імені, в тому числі, і шляхом його зміни [203, с. 9]. 

Ім’я особи – це інформація [162, с. 315], яка індивідуалізує особу в суспільстві. 

Ім’я дозволяє людині брати участь у соціальних зв’язках і при цьому не бути 

знеособленою. Тому серед ознак, які слугують засобом індивідуалізації фізичних 

осіб, ім’я, безсумнівно, посідає перше місце. Воно найбільше пов’язане з особою, 

суспільна оцінка фізичної особи нерозривно пов’язана з її іменем. Іншими словами, 
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з іменем пов’язується уся сукупність уявлень про зовнішні та внутрішні якості носія 

[203, с. 8]. Таким чином, ім’я, безсумнівно, належить до персональних даних особи. 

О.А. Дмитренко вважає, що право на ім’я не можна вважати складовою права 

на персональні дані, оскільки воно містить правомочності, які не охоплюються 

змістом і призначенням права на персональні дані, наприклад, правомочності 

отримати та змінити ім’я. Персональні ж дані є, в першу чергу, відображенням вже 

існуючих індивідуалізуючи ознак, і виникнення та зміна значної кількості 

персональних даних не лише не мають самі по собі правового значення, а й не 

можуть бути опосередковані вольовими діями суб’єкта [118, с. 107]. Ця позиція не є 

безспірною, оскільки, окрім інформації, яка формується незалежно від волі особи, 

персональні дані включають до свого складу також значну кількість інформації, яку 

особа може генерувати та змінювати шляхом саме своїх власних вольових дій (місце 

проживання, освіта, сімейний стан, місце роботи, громадянство та ін.). До такої 

інформації належить й ім’я особи. І оскільки право на ім’я становить сукупність 

правомочностей особи щодо використання свого імені як різновиду власних 

персональних даних, закономірно приходимо до висновку, що право на ім’я як одна 

із найдавніших індивідуалізуючих ознак особи, також входить у зміст комплексного 

поняття «право особи на персональні дані». 

Також комплексним правом на персональні дані охоплюється і право особи на 

власне зображення, закріплене в ЦК України у ст. ст. 307-308. Відповідно до 

положень Кодексу, виготовлення та використання зображення фізичної особи (на 

фото-, кіно-, теле- чи відеоплівці, у творі образотворчого мистецтва) потребує 

одержання її згоди, і при цьому згода на зйомку є фактично згодою на публічну 

демонстрацію відповідного зображення людини. Отже, в названих статтях знайшли 

своє закріплення «негативні» можливості особи щодо власного зображення, 

пов’язані з попередженням і припиненням її зйомки чи використання зображення 

[70, с. 113]. 

Ряд вчених звертають увагу на те, що ЦК України 2003 року не закріпив 

єдиного права особи на її зображення. Так, зокрема, В.І. Бобрик визначає, що 

розмежування правової охорони інтересів особи при проведенні зйомок і правової 

охорони інтересів особи, яку зображено на фотографіях або в інших художніх 
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творах, не враховує існування єдиного суб’єктивного права на власне зображення 

[92, с. 113], яке передбачає, що уповноважений суб’єкт володіє виключними 

правами щодо свого зображення та визначає можливості його зйомки чи іншої 

фіксації будь-яким способом і подальшого використання, в тому числі шляхом 

публічного показу, відтворення, копіювання тощо. 

Зображення особи слід розглядати як вид її персональних даних, що відіграє 

важливу роль при здійсненні ідентифікації особи. Так, фотографії громадян можуть 

використовуватися при неможливості пред’явлення особи для впізнання та при 

направленні запиту про видачу особи, яка перебуває на території іноземної держави; 

нотаріус вправі засвідчувати тотожність особи громадянина з особою, зображеною 

на поданій громадянином фотокартці; іноземний громадянин, винний у порушенні 

законодавства України, підлягає обліку, у тому числі фотографуванню тощо. Таким 

чином, ідентифікаційне призначення зображення громадянина, у тому числі 

фотографічної копії, є очевидним. 

Враховуючи наведене вище, підтримуємо думку О.А. Дмитренко, яка вказує, 

що інтереси, які охороняються цими правами, подібні і загалом співвідносяться як 

часткове та загальне. Це не виключає, проте, можливості передбачити спеціальні 

законодавчі положення для регулювання обігу творів образотворчого, 

фотографічного, кіномистецтва тощо, які найкраще відображатимуть специфічні 

ознаки відповідних суспільних відносин в межах загальних принципів, 

встановлених для використання будь-яких персональних даних [118, с. 112]. 

Спільні риси мають право на персональні дані та право на індивідуальність. 

Відповідно до ст. 300 ЦК України фізична особа має право на збереження своєї 

національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний 

вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені 

законом та не суперечать моральним засадам суспільства.  

Однією зі складових індивідуальності є індивідуальний образ – зовнішність, 

дані про постань, голос, одяг особи, її внутрішні, духовні властивості. Тобто такі 

дані, які можна отримати без застосування будь-яких спеціальних чи технічних 

засобів. На індивідуальний образ завжди впливали історичні, соціологічні, природні, 

юридичні фактори. Індивідуальний образ трансформувався завдяки звичаям, 
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традиціям, рівню забезпеченості, моді. Протягом всієї історії людства можна 

прослідкувати вплив закону на індивідуальний образ. Ще у Законах Ману (ІІ ст. до 

н.е.) знаходимо норми, відповідно до яких п’яницям робили тавро на чолі у вигляді 

чарки, крадіям – у вигляді собаки. Таким чином, ще із давнини людство мало 

потребу позначати тих чи інших людей, відображаючи це на їх індивідуальному 

вигляді. Інколи закон доходив до абсурду. У середньовіччі католицька церква 

спалювала як відьом жінок, у яких було гарне волосся чи родимки [195, с. 99-100]. 

Р.О. Стефанчук вказує, що індивідуальність проявляється через зовнішній 

вигляд фізичної особи (зовнішність, зріст, фігуру, зачіску, колір очей, фізичні дані, 

одяг, інші елементи, а також сукупність усіх цих елементів), її голос (сукупність 

різних за висотою, силою і тембром звуків, що відтворюються людиною у формі 

слів, мелодій, свисту і т.д.), мову (систему звуків з усіма її особливостями, 

наприклад, невимова деяких звуків, говір, заїкання, слова-паразити, сміх тощо), 

манеру поведінки (відносини з іншими людьми та особливості ставлення до речей, 

наявність моральних принципів, звичок та інших особливостей характеру), 

інтелектуальний, культурний і освітній рівні (вміння спілкуватися, знання правил 

етики, кмітливість, використання спеціальних технологій, знання іноземних мов, 

начитаність тощо) [273, с. 444-445]. 

Об’єкти прав на власні персональні дані та на індивідуальність нерозривно 

пов’язані одне з одним. Індивідуальність особи є внутрішнім змістом її 

персональних даних, які, відповідно, виступають як зовнішній вираз, відображення 

індивідуальності [118, с. 110]. 

В.І. Бобрик до складу права на індивідуальність включає наступні 

правомочності: мати індивідуальність; вільно обирати форми та способи прояву 

своєї індивідуальності (визначати її); надавати дозвіл на використання форм прояву 

своєї індивідуальності іншими особами [70, с. 107]. 

Певні риси людської індивідуальності можуть використовуватися не тільки її 

носієм. Так, нерідко окремі індивідуальні риси (або їх сукупність) тієї чи іншої 

особи, зазвичай загальновідомої, стають культовими і знаходять своє широке 

використання, наприклад, колір і форма зачіски Мерилін Монро, одяг і зачіска 

Елвіса Преслі тощо. Використання таких рис у сторонніх осіб завжди асоціюється з 
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особою, яка первісно була їх носієм. При цьому мета, яка переслідується, може бути 

різною: від наслідування кумира до видачі себе за іншу особу чи отримання 

комерційної вигоди. Звідси, особа повинна мати право сама визначати можливість 

стороннього використання її індивідуальних властивостей, особливо у тих випадках, 

коли використання рис індивідуальності здійснюється з публічною метою, 

наприклад, у рекламі чи публічних виступах, або суттєво впливає на її інтереси, 

тобто тоді, коли таке використання спрямоване на максимально наближене 

відтворення індивідуальності іншої особи [70, с. 108]. Так, у Великобританії 

створена фірма, яка рекламує товари з допомогою «двійників» відомих політичних 

діячів, «зірок» кіно, естради [94, с. 150]. 

Таким чином, право на індивідуальність тісно пов’язане з особистим життям 

та особистою автономією фізичної особи. При цьому О.А. Дмитренко обстоює 

позицію, відповідно до якої право на індивідуальність та право на персональні дані є 

різними правами, які не перетинаються між собою, оскільки право на персональні 

дані є правом на інформаційне самовизначення індивідуальності,тоді як для права 

на індивідуальність як такого інформаційна складова є побічною [118, с. 111]. Однак 

вважаємо, що така позиція не враховує обставину, відповідно до якої 

індивідуальність особи завжди сприймається оточуючими як певна її інформаційна 

характеристика, набір інформації, що включає відомості про зовнішність, звички, 

манеру одягу, ходи, поведінки людини тощо, тобто фактично складає набір її 

персональних даних. Вказаним і обумовлюється входження інформаційного аспекту 

права на індивідуальність до складу права особи на власні персональні дані. 

Окремо постає питання про співвідношення права особи на персональні дані із 

правом на особисті папери. 

Характеристика права на особисті папери традиційно починається із його 

об’єкта, яким виступають особисті папери. У ч. 1 ст. 303 ЦК України надається 

приблизний їх перелік, за яким до особистих паперів належать документи, 

фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо. Логічним 

продовженням цього переліку є блокноти, записники, записні книги, настільні або 

настінні календарі з помітками, особисті письмові плани на певний період часу, 

малюнки, креслення, записки тощо. Підтримуємо позицію, що до особистих паперів 
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необхідно відносити також отримані листи, телеграми, факсові та інші повідомлення 

[70, с. 114]. Особистими паперами можуть бути не лише документи у письмовій 

формі, а й в інших матеріальних формах закріплення інформації: звуко-, кіно-, 

відеозапис, фотографічна, електронна форма тощо. 

У такому розумінні поняття «папір» тісно пов’язане із поняттям «документ», 

що позначає будь-який матеріальний об’єкт, у якому міститься та чи інша 

інформація, призначена для передачі у часі і просторі. Таким чином, під особистими 

паперами необхідно розуміти закріплену у певній об’єктивній формі інформацію 

особистого характеру для її передачі у часі і просторі [70, с. 115]. 

У літературі висловлювалися різні думки щодо юридичної природи права на 

особисті папери. Воно розглядалося у світлі авторського права, речового права 

(права власності) та як особисте немайнове право. З цього приводу підтримуємо 

позицію В.І. Бобрика, який пропонує розглядати право на особисті папери суто в 

його особистому немайновому аспекті. Так, далеко не всі особисті папери 

відповідають тим вимогам, які пред’являються до об’єктів авторського права, тому 

трактування даного права з позицій права інтелектуальної власності є дещо 

обмеженим. Окрім цього, особисті папери для людини в першу чергу є носіями 

інформації, а вже потім об’єктами матеріального світу. Тому для людини 

важливішим є інформаційний зміст, а не їх форма. Це має значення не лише для 

заміток (певного тексту), але і для малюнків, фотографій тощо, оскільки вони несуть 

інформацію про думки, переживання або почуття людини. На основі цього В.І. 

Бобрик приходить до висновку, що право на особисті папери має бути насамперед 

спрямоване на охорону особистого немайнового блага, яким є конфіденційність 

особистих паперів. Звідси право на особисті папери містить наступні правомочності: 

створювати, зберігати, використовувати особисті папери і вирішувати їх подальшу 

долю; вимагати дотримання іншими особами режиму конфіденційності особистих 

паперів; вимагати від сторонніх осіб дотримання недоторканності особистих паперів 

[70, с. 118]. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що інформаційна складова права на 

особисті папери, а саме – забезпечення конфіденційності вміщеної в особистих 

паперах персональної інформації – входить до складу права особи на персональні 
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дані як суб’єктивного права визначати можливість та режим ознайомлення третіх 

осіб із інформацією про особу - суб’єкта персональних даних. 

У тісному зв’язку з правом на особисті папери перебуває право на таємницю 

кореспонденції, закріплене у ст. 306 ЦК України. Об’єктом права на таємницю 

кореспонденції виступає таємниця спілкування за допомогою різноманітних засобів 

зв’язку, які сьогодні внаслідок швидкого темпу наукового-технічного прогресу 

набули широкого розповсюдження і важливого значення у житті людини. Окрім 

традиційного листування, повсякденно використовується телеграфний, факсовий, 

телефонний зв’язок, радіозв’язок тощо. Важливе місце у сучасному житті посідає 

зв’язок за допомогою комп’ютерної техніки, зокрема, електронна пошта. При цьому 

таємниця кореспонденції поширюється не тільки на зміст кореспонденції, 

телефонних розмов, а і на інформацію про факт їх наявності, особливості, тобто 

таємними також є суміжні кореспонденції відомості, зокрема: наявність чи 

відсутність кореспонденції (розмов), тривалість і час телефонної розмови, відомості 

про осіб, між якими відбувалося спілкування, зміст довідок, особистих документів, 

що пред’являлися в установах зв’язку при відправленні чи прийнятті повідомлення 

тощо. 

Варто зазначити, що кореспонденція не завжди стосується особистого життя і 

носить особистий характер. Однак і закон не обмежується лише охороною 

виключно особистого спілкування. Як слушно зазначає Р.О. Стефанчук, «для 

поширення режиму таємниці зовсім не обов’язково, щоб дана кореспонденція 

вміщувала інформацію про обставини особистого життя фізичної особи» [297, с. 

206]. Однак будь-яке спілкування фізичної особи, в тому числі і за допомогою 

послуг зв’язку, завжди має особистісний характер і тому охороняється законом від 

неправомірного втручання [70, с. 122]. 

Виходячи із викладеного, В.І. Бобрик пропонує таке визначення таємниці 

кореспонденції: це інформація про зміст і особливості кореспонденції (листи, 

телеграми, факсові повідомлення, телефонні розмови тощо), що стала відома 

підприємствам зв’язку, їх працівникам у зв’язку з наданням послуг зв’язку, або 

іншим стороннім особам і відповідно до закону не підлягає розголошенню, окрім 

випадків, передбачених законом [70, с. 122]. Зміст права на таємницю 
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кореспонденції складається із таких правомочностей: визначати можливість 

розголошення будь-якої інформації про кореспонденцію (про зміст кореспонденції і 

супутні відомості) та вимагати від сторонніх осіб забезпечувати і додержувати 

таємницю кореспонденції. 

Як бачимо, основний зміст права на таємницю кореспонденції так само 

зводиться до інформаційного аспекту, а саме - права на таємницю інформації про 

зміст і особливості кореспонденції особи, а тому, оскільки така інформація містить 

відомості про особу, вона становить персональні дані особи, а отже, право на 

таємницю кореспонденції з необхідністю входить до складу комплексного права 

особи на власні персональні дані. 

Важливим є питання співвідношення права на персональні дані та права на 

інформацію. Відповідно до ст. 302 ЦК України право на інформацію визначається як 

право фізичної особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію. На відміну від права на власні персональні дані, право на інформацію 

не управомочує суб’єкта суспільних відносин регулювати використання інформації 

іншими особами. Більше того, у багатьох ситуаціях право одного суб’єкта цивільних 

відносин на збирання, зберігання, використання або поширення інформації може 

вступати у «правовий конфлікт» з правом іншого суб’єкта на збереження 

конфіденційності інформації про власну особу. У цих випадках між зазначеними 

правами виникає конкуренція [118, с. 105-106]. Тому в абз. 2 ч. 1 ст. 302 ЦК України 

закріплено: «Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про 

особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини». На думку О.А. Дмитренко, цю конструкцію можна 

вважати обмеженням права на інформацію в інтересах права на персональні дані, які 

становлять інформацію про особисте життя фізичної особи і, так би мовити, 

негативним закріпленням цього права в урізаному вигляді [118, с. 106]. 

Таким чином, вважаємо, що право особи на власні персональні дані є 

особистим немайновим інформаційним правом фізичної особи, що становить 

комплексне утворення у системі особистих немайнових прав фізичної особи, які 

забезпечують її соціальне буття, і об’єднує в собі на сьогодні інформаційну 
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складову права на особисте життя – право на таємницю особистого життя, право на 

інші види таємниць, право на ім’я, право на власне зображення, інформаційні 

складові права на індивідуальність та права на особисті папери, а також право на 

таємницю кореспонденції. 

В окремих випадках право на персональні дані може співпадати із правом на 

інформацію (при розпорядженні особою інформацією про себе), а в інших ситуаціях 

ці права можуть конкурувати, і механізм забезпечення балансу відповідних інтересів 

закріплений у ЦК України. 

 

2.2. Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на 

персональні дані 

 

Як відомо, людина – істота соціальна. Існуючи у суспільстві, вона будує своє 

життя відповідно до його традицій. У той же час, кожен індивід потребує 

можливості відособитися, усамітнитися від суспільства, оскільки така можливість є 

передумовою особистої свободи та автономії людини, вона дозволяє самостійно 

зробити вибір, побудувати позицію, з якою особа виступає у суспільстві. Вона також 

перешкоджає або принаймні ускладнює перетворення індивіда в об’єкт маніпуляції, 

створює для людини певну зону безпеки, яка дозволяє їй адаптуватися до 

суспільства і захиститися від того тиску, який чинить сучасне достатньо інтенсивне 

та мобільне життя [230, с. 76-77]. При цьому людина неминуче повинна певною 

мірою обмежувати свою свободу та виробляти адекватні принципи взаємовідносин з 

іншими людьми і суспільством в цілому. Тобто для добробуту та стабільного 

соціального та особистого життя людині необхідна гармонізація своїх власних 

інтересів з інтересами суспільства [226, с. 25]. 

Викладене має відношення до всіх сфер прояву людської особистості, в тому 

числі й до сфери особистої свободи та інформації. Будь-яка людина, будучи 

частиною соціуму, не може бути єдиним і безумовним володільцем інформації про 

саму себе. Інформація про людину неминуче циркулює в суспільстві, об’єктивно 

існуючи як у вигляді документів, так і у свідомості інших людей, а обіг її часто 

здійснюється незалежно від волі індивіда. Водночас, очевидно, що індивід повинен 
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мати право бути обізнаним про те, яка інформація про нього накопичується в 

суспільстві, і мати право впливати на процес її накопичення. Особливої гостроти цій 

проблемі надає широке застосування засобів комп’ютерної техніки у сфері обробки 

інформаційних ресурсів [226, с. 15]. 

Поряд з цим, не можна заперечувати, що персоніфікація особистості також є 

необхідним та вихідним елементом її соціалізації в державі, найважливішою 

передумовою для включення особистості в соціальні контакти та створює юридичну 

платформу для реалізації її правоздатності [248, с. 48]. 

У світлі зазначених чинників виникає об’єктивна потреба у гармонізації 

інтересів особи та держави – приватних та публічних інтересів – у сфері обігу 

інформації персонального характеру. 

Проблема співвідношення приватного та публічного в правовому регулюванні 

традиційно була предметом особливої уваги юридичної науки, правотворчості та 

правозастосовчої діяльності. Тому не буде перебільшенням говорити про її 

актуальність вже на ранніх етапах функціонування власне права і законодавства. 

Причина не тільки в тому, що повна протилежність згаданих категорій, навіть у 

буденному розумінні, невідкладно переноситься в юридичну площину і, відповідно, 

породжує певну конфліктність у правовій дійсності. Як свідчить багаторічний 

досвід, вирішення проблеми співвідношення приватно- та публічно-правових 

механізмів під час регулювання суспільних відносин органічно пов’язане з 

формуванням та характером як теоретичних поглядів, так і законодавчих приписів, 

які стосуються, зокрема, ролі та місця державної влади в житті суспільства, 

пріоритету одних засобів правового регулювання перед іншими або їх 

удосконалення, характеру економічної та політичної системи держави, прав людини 

та їх захисту, повноважень органів державної влади, нарешті, будь-яких інших 

аспектів взаємодії держави, особистості та різного роду громадських утворень. 

Неважко помітити, що подібні обставини роблять питання про співвідношення 

приватного та публічного, зокрема, у правовій природі персональних даних, 

актуальним незалежно від особливостей політичного та економічного устрою будь-

якого суспільства, в якому саме право покликане функціонувати. Подібні питання, 

нехай навіть під різними кутами зору, розглядалися і породжували значну кількість 



98 

 

дискусій в правовій доктрині як дореволюційної Росії, так і пізніших історичних 

періодів. Разом із тим, на даному етапі суспільного розвитку в правовій дійсності 

сучасної України (як і деяких інших держав) мають місце порівняно нові тенденції, 

які визначають характер взаємодії приватноправового і публічно-правового 

регулювання та надають особливої гостроти зазначеній проблемі. 

По-перше, ключове значення має триваюча протягом останніх років 

трансформація самого приватного права. Цей процес супроводжується не тільки 

оновленням існуючого законодавства (хоча вплив цього чинника також суттєвий; як 

найяскравіші приклади можна зазначити встановлення безпосередньо на 

законодавчому рівні принципів, які за своїм змістом обмежують вплив державної 

влади на учасників приватноправових відносин, надання громадянам та юридичним 

особам достатньо широкої можливості на власний розсуд відступати від вимог актів 

цивільного законодавства тощо), а й різнобічним переосмисленням ролі, 

призначення, функцій та цінності приватного права як специфічного інструменту 

регулювання суспільних відносин [175, с. 68]. 

З іншого боку – ще одна, паралельна тенденція – певних змін зазнає і право 

публічне. Безумовно, характер подібних змін значною мірою визначається 

особливостями публічно-правової сфери і, таким чином, якісно відрізняється від 

схожих процесів у галузі приватного права. Крім того, одним із чинників, які 

визначають співвідношення приватноправових і публічно-правових складових 

нормативного регулювання, виступає привнесена у правову систему України досить 

гостра суперечливість юридичних норм у вирішенні низки аналогічних питань [175, 

с. 65]. 

Не викликає сумніву, що за подібних обставин істотно зростає ймовірність 

впровадження (на рівні законодавчих актів, доктрини, правозастосовної практики, 

нарешті, правосвідомості та правової ідеології) такої моделі співвідношення 

приватноправового та публічно-правового регулювання, яка не відповідає дійсним 

потребам суспільства, держави та особистості, не враховує справжнього 

призначення як приватноправових, так і публічно-правових інститутів. Подібні 

помилки, як правило, дуже негативно позначаються на різних сферах суспільного 

життя – економічному розвитку країни, духовному прогресі суспільства, стані 
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законодавства, функціонуванні правової системи в цілому – і можуть мати 

незворотний характер. Наприклад, політика, спрямована на загальне 

підпорядкування  приватного права принципам публічного регулювання, яка 

послідовно проводилася в колишньому СРСР, призвела до знищення приватного 

права, що, в свою чергу, зумовило виникнення низки небажаних суспільних 

процесів, які зберігають свій вплив і сьогодні. 

Щодо юридичної природи права на персональні дані, то ряд дослідників (А.А. 

Баранов, В.М. Брижко, Ю.К. Базанов [57, с. 213]) пропонують розглядати 

персональні дані з публічно-правових позицій, оскільки їхнє використання 

пов’язане, в першу чергу, із реалізацією державного інтересу щодо збору інформації 

про громадян. Без цього держава не може ефективно виконувати більшість своїх 

управлінських функцій: охорону порядку, збір податків, здійснювати соціальні 

програми та надавати соціальну допомогу. Можна навести безліч сфер діяльності 

держави, де накопичуються, зберігаються та використовуються персональні дані: 

охорона здоров’я, правосуддя та діяльність правоохоронних органів, кредитно-

фінансова сфера, засоби масової інформації, освіта, Інтернет. З появою сучасної 

торгівлі, банків, кредитування та страхування до держави приєднується приватні 

інститути. Вони також активно зацікавлені в інформації про своїх клієнтів та 

потенційних споживачів: від цього залежить їх процвітання та надійність укладених 

ними договорів. 

Дійсно, як зазначає О.В. Кохановська, відносини з приводу інформації як 

персональних даних можуть мати адміністративно-правовий, управлінський 

характер, зокрема, в разі, коли йдеться про імперативну вимогу надати довідку про 

результати медичного огляду психіатричного диспансеру при оформленні допуску 

до державної таємниці, тому в якості об’єкта цивільних прав така інформація не 

виступає [162, с. 212]. 

Значний масив публічно-правових норм у системі регулювання відносин, 

пов’язаних з використанням персональних даних, характерний для європейської 

правової моделі. Так, відповідно до положень Директиви 95/46/ЄС головним для 

європейської системи захисту даних є наявність спеціального державного органу, 

який здійснює нагляд за додержанням законодавства у сфері обігу персональних 
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даних [8, ст. 28-30]. Подібні положення наявні і у ЗУ «Про захист персональних 

даних» [17]. 

Як видається, не варто заперечувати проти запровадження окремих засобів та 

механізмів публічно-правового характеру для забезпечення захисту інтересів 

суб’єктів персональних даних. Однак запроваджувати такі засоби та механізми слід 

обережно, і при цьому їх існування саме по собі не перетворює персональні дані як 

такі на явище публічного характеру. Використання персональних даних особи 

пов’язане з її основоположними правами на захист особистої сфери і становить одну 

з підвалин демократичного правопорядку сучасної правової держави [118, с. 75-76]. 

Одночасно з цим, як вказує А. Кубко, необхідність забезпечення публічного 

інтересу існує під час реалізації всіх без винятку суспільних відносин, і досягнення 

цієї мети уявляється найбільш складним у відносинах приватного права [175, с. 66]. 

Тим більше що у природних правах людини не завжди можна провести чітке 

розмежування між сферами публічного і приватного. Так, до сфери цивільно-

правового регулювання вже віднесено ряд інших суб’єктивних прав, значною мірою 

пов’язаних із публічно-правовими інтересами, зокрема, право на життя (ст. 281); на 

свободу (ст. 288); на мирні зібрання (ст. 315) тощо. З цього приводу Р.О. Стефанчук 

зазначає, що завдання Конституції полягає не стільки в тому, щоб «приписати» ті чи 

інші відносини до сфери свого впливу, скільки в тому, щоб закріпити загальні 

засади національного правопорядку. Основоположні права та свободи громадян, про 

які йдеться в Конституції – це не стільки визначення їх винятково конституційного 

характеру, скільки віднесення самого феномена «непорушності прав людини» до 

загальних та фундаментальних засад правопорядку [272, с. 90]. А це означає, що 

закладені в Конституції України підвалини правового регулювання відносин щодо, 

зокрема, персональних даних, повинні мати комплексне, системне та єдине й 

одноманітне за напрямом правове забезпечення, що здійснюється різними 

правовими галузями. І таке забезпечення на сьогодні здійснюється кримінальним, 

адміністративним та іншими публічними галузями права. Однак у цьому аспекті 

спостерігається певна однобокість законодавчого галузевого розвитку, що 

обумовлюється домінуванням лише охорони приватної сфери, з практично повним 

запереченням можливості регулятивного впливу на вказані відносини. Тому 
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важливу роль у цьому питанні має відіграти цивільне право, яке має стати тим 

основоположним важелем, що унормовуватиме суспільні відносини у сфері 

приватного життя особи [271, с. 69]. 

Як слушно зазначає О.А. Дмитренко, виключно засобами публічного права 

неможливо пояснити природу персональних даних як цінного приватного ресурсу, 

спроможного оптимізувати виробничі, торговельні, управлінські та інші відносини, 

які складаються у приватноправовій сфері. Так само публічне право не може 

врахувати, що персональні дані являють собою засіб індивідуалізації фізичної особи 

у широкому спектрі приватних відносин, і навіть її «особистий актив», завдяки 

якому особа може одержати вигоду від вільного обігу відомостей про себе серед 

господарюючих суб’єктів (наприклад, картка лояльності клієнта супермаркету; 

більш вигідна ставка кредитування на основі інформації, наданої бюро кредитних 

історій, тощо) [118, с. 76]. В умовах господарювання в інформаційному суспільстві 

використання такого виду інформації як персональні дані стає необхідною 

складовою багатьох, якщо не всіх, приватноправових правочинів. Регулювання 

таких відносин за допомогою імперативного методу, притаманного публічному 

праву, безумовно, сприятиме встановленню визначеності і планомірності. Але цей 

метод передбачає передачу вирішення приватних питань державі, централізованому 

органу вирішення проблем, що стримуватиме приватну ініціативу, а за деяких умов, 

можливо, і призведе до певного чи абсолютного нехтування приватними інтересами 

[118, с. 77]. 

Цілком очевидно, що саме цивільне право зі своїми методами та принципами 

правового регулювання, як ніяка інша галузь, здатне забезпечити реалізацію права 

особи на персональні дані. Ще Й.О. Покровський відзначав, що зміст цивільного 

права безпосередньо пов’язаний зі змістом людських інтересів, і внаслідок цього 

розвиток цивільного права відбувається паралельно зі зростанням значення 

людської особистості [231, с. 132]. 

Так, у статті 3 ЦК України закріплено основні принципи цивільного права у 

вигляді неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини; 

неприпустимості позбавлення права власності, крім випадків, установлених 

Конституцією України та законом; свободи договору; свободи підприємницької 
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діяльності, яка не заборонена законом; судового захисту права та інтересу; 

справедливості, добросовісності та розумності. 

Як зазначає О.В. Дзера, наявність законодавчого визначення принципів не є 

перешкодою для виявлення у цивільному праві й інших правових принципів, до 

яких, на думку науковця, слід віднести, зокрема, юридичну рівність учасників 

цивільних правовідносин перед законом, непорушність права власності та рівність 

усіх її форм; свободу не лише договору, а й усіх можливих угод (правочинів); 

здійснення цивільних прав за своєю волею і на власний розсуд; застосування 

цивільно-правової відповідальності за винну і протиправну поведінку 

(бездіяльність), за винятками, передбаченими законом, без приниження честі, 

гідності, інших особистих суб’єктивних прав порушника [293, с. 450]. 

Значення принципів цивільного права полягає у тому, що в них відображено 

найбільш характерні демократичні риси, загальна спрямованість галузі цивільного 

права і її найважливіших інститутів. У зв’язку з цим принцип неприпустимості 

свавільного втручання в сферу особистого життя людини показує соціальну суть і 

характер цивільного права в цілому. Є.О. Харитонов зазначає, що принцип 

неприпустимості свавільного втручання в сферу особистого життя «означає вимогу 

забезпечення свободи особистості, яку інколи іменують «суверенітетом 

особистості», вкладаючи у це поняття можливість індивіда визначати тип і характер 

поведінки, своє місце в суспільстві, у системі цивільних правовідносин тощо на 

власний розсуд» [292, с. 9]. Враховуючи наведене, вважаємо, що саме цивільне 

право як таке, що засноване на принципах неприпустимості свавільного втручання у 

сферу особистого життя людини, свободи договору, судового захисту цивільного 

права та інтересу, а також справедливості, добросовісності та розумності, здатне 

найбільш повно забезпечити особі реалізацію її суб’єктивного права на персональні 

дані. 

У процесі реалізації права на персональні дані неминуче виникають конфлікти 

приватних інтересів особистості з інтересами суспільства, так званим «публічним 

інтересом». У таких конфліктах людина відіграє подвійну роль: по-перше, вона 

може виступати як член суспільства і, відповідно, носій публічного інтересу; по-

друге, як особа, інтереси якої суперечать інтересам більшості. Оскільки виразником 
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суспільних інтересів виступають переважно органи держави і місцевого 

самоврядування, можна стверджувати, що зазначені конфлікти – це конфлікти між 

окремою людиною і державою [70, с. 133]. 

Зважаючи на це, у визначенні правових методів регулювання відносин, 

пов’язаних з персональними даними, як і в інших сферах суспільного життя, 

держава повинна спиратися на принцип пропорційності та субсидіарності. 

Законодавство повинне виходити з того, що межі ознайомлення з персональними 

даними повинні бути максимально вузькими, а порядок доступу до них – чітко 

регламентованим. Разом з тим, при здійсненні захисту персональних даних, який у 

першу чергу забезпечує інтереси фізичних осіб, не повинне допускатися 

заперечення потреб держави у використанні персональних даних [132, с. 79]. 

Європейський Суд з прав людини, даючи тлумачення статті 8 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод, так окреслив це зобов’язання 

держави: «З’ясовуючи, чи існує позитивне зобов’язання, слід враховувати, що між 

загальним інтересом суспільства і інтересами окремої особи повинна бути 

встановлена справедлива рівновага, пошук якої – характерна риса усієї Конвенції» 

[218, с. 16]. Також Європейський Суд, здійснюючи оцінку відповідності 

застосовуваних державою обмежень зазначеним у частині другій статті 8 

Європейської Конвенції вимогам, визначає, що такі обмеження прав повинні: 1) 

запроваджуватися на підставі закону; 2) мати легітимну ціль; 3) бути необхідними у 

демократичному суспільстві [218, с. 16]. 

Аргумент, який часто наводять представники правоохоронних структур під 

час обговорення питань впровадження принципів захисту приватності інформації 

персонального характеру в регулюванні правоохоронної діяльності, що для успішної 

боротьби зі злочинністю необхідно збирати і опрацьовувати якомога більше 

відомостей про осіб і бажано у негласний спосіб – не витримує критики. Це так само 

неправомірно, як суцільне стеження, тотальний обшук житла чи огляд усіх 

транспортних засобів громадян з метою знаходження доказів учинення злочину, що 

суперечило б презумпції невинуватості. Правовий зв’язок між особою і її 

персональними даними не може розриватися свавільно на розсуд державних 
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службовців, у тому числі і тих, на яких за законом покладаються повноваження 

здійснювати правоохоронні заходи. 

Якщо проаналізувати законодавство, що регулює здійснення оперативно-

розшукової діяльності в Україні, можна виявити суттєві недоліки, які мають 

наслідком порушення права людини на захист її персональних даних. Перш за все, 

це стосується питання доступу до інформації, яка збирається про особу під час 

оперативно-розшукової діяльності. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 року № 1169 

затверджено Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово 

обмежують права людини, та використання добутої інформації [45]. Даний Порядок 

визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення таких заходів як 

негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи, застосування аудіо-, відео контролю особи чи місця, здійснення 

спостереження за особою, застосування технічних засобів для зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж. 

Відповідно до п. 2 Порядку, отримання дозволу та використання інформації 

здійснюються відповідно до вимог режиму секретності. 

Водночас, частина 9 статті 9 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» 

надає громадянам України та іншим особам право «у встановленому законом 

порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити 

ці дії» [39]. Тобто одержати можна пояснення щодо застосування передбачених 

Законом заходів, а не самі відомості, що були одержані в ході такої діяльності. Крім 

того, сам факт негласного збирання і використання інформації про особу не 

визнається обмеженням права. Більшість питань обробки персональних даних в 

діяльності правоохоронних органів України регулюються секретними відомчими 

актами. У той же час, стаття 32 Конституції України встановлює, що випадки 

застосування обмежень права на приватність персональних даних повинні 

визначатися законом. Це означає, що підзаконні нормативні акти, а тим більше 

відомчі «для службового користування», не можуть встановлювати будь-яких 

обмежень прав і свобод людини. 
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В контексті даної проблеми варто звернути увагу на положення Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи № 87 (15) «Про захист персональних даних у 

секторі поліції» (1987 р.) [9]. Рекомендацією визначено 8 основоположних 

принципів захисту персональних даних у секторі поліції: 

- перший принцип  стосується контролю за обробкою персональних даних і 

полягає у необхідності мати незалежний наглядовий орган за межами сектора 

поліції, який повинен нести відповідальність за забезпечення дотримання 

викладених у Рекомендації принципів. Окрім цього, не повинно існувати таємних 

файлів персональних даних як таких, про які невідомо громадськості; 

- другий принцип пов’язаний з особливими аспектами збору персональних 

даних. Так, збір персональних даних для поліцейських цілей повинен бути 

обмежений до тієї міри, яка необхідна для запобігання реальній загрозі або для 

припинення конкретного кримінального злочину. Збір персональних даних про осіб 

лише на тій підставі, що вони мають ту чи іншу расову приналежність, релігійні або 

політичні переконання, чи належать до незаборонених законом рухів чи організацій, 

забороняється; 

- третій принцип стосується зберігання персональних даних, який визначає, 

що по мірі можливості зберігання персональних даних для поліцейських цілей 

повинне бути обмежене точністю даних і стосуватися виключно даних, необхідних 

поліції для виконання своїх законних завдань у рамках національного 

законодавства; 

- четвертий принцип говорить про те, що персональні дані, які збираються і 

зберігаються поліцією для поліцейських цілей, повинні використовуватися 

виключно для цих цілей; 

- п’ятий принцип визначає особливості передачі персональних даних органами 

поліції: передача даних між поліцейськими органами, які будуть використовувати їх 

для поліцейських цілей, допустима лише тоді, коли існують законні підстави для 

такої передачі і вона не виходить за рамки правових повноважень цих органів; 

- шостий принцип говорить про право особи – суб’єкта персональних даних на 

ознайомлення з ними і виправлення помилкових даних. Це право може бути 

обмежене лише в тій мірі, в якій обмеження є необхідною передумовою для 



106 

 

виконання безпосередніх завдань поліції, або якщо це необхідно для захисту 

суб’єкта даних або прав і свобод інших осіб. Таким чином, національним правом 

повинен бути знайдений баланс між таємним характером збирання і обробки 

персональних даних з метою боротьби зі злочинністю та правом суб’єкта на доступ 

до своїх даних; 

- сьомий принцип визначає тривалість зберігання персональних даних: 

персональні дані, що збиралися із визначеною метою, після досягнення цієї мети 

повинні знищуватися; 

- восьмий принцип вимагає забезпечення захисту персональних даних від 

незаконної обробки та незаконного доступу до них. 

Таким чином, українське законодавство, що визначає діяльність 

правоохоронних органів, потребує приведення його у відповідність до ЗУ «Про 

захист персональних даних» та європейських принципів правового регулювання у 

цій сфері, перш за все, шляхом вироблення механізму недопущення існування у 

правоохоронних органах таємних баз персональних даних. При цьому сам Закон 

України «Про захист персональних даних» потребує удосконалення у цій частині 

шляхом доповнення статті 7 частиною 3 наступного змісту: «3. Не допускається 

існування таємних файлів та баз персональних даних як таких, про які невідомо 

громадськості, і таких, що не доведені до відома громадськості в законному 

порядку, а також не допускається використання персональних даних фізичних осіб 

із таких файлів і баз». 

В контексті висвітлених питань цікавим є дослідження американської моделі 

правового регулювання відносин у сфері використання персональних даних, яка, на 

противагу європейській, має більше приватноправове спрямування. Так, у 

Сполучених Штатах Америки закон про приватність поширюється на сферу 

виключно публічних відносин. Конгрес прийшов до висновку, що прийняття 

аналогічного законодавчого акту для приватного сектора є неможливим з наступних 

причин: 

- наявність конкуренції та економічних стимулів спонукає організації 

приватного сектора до добровільного дотримання принципів інформаційної 

приватності; 
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- у випадку прийняття закону виникає небезпека державного контролю за 

інформаційними потоками у приватному секторі; 

- розробка єдиного законодавчого стандарту інформаційної приватності, 

придатного для різноманітних варіантів інформаційної практики, втілює в собі 

значні труднощі. Банки, школи, роботодавці, страхові компанії виконують в житті 

споживача різноманітні функції, і зміст накопичуваних персональних даних, так 

само як і їх використання, визначаються цими функціями. Таким чином, міри та 

гарантії, необхідні для захисту приватності банківських вкладників, можуть 

виявитися непридатними для захисту приватності студентів чи споживачів 

страхових послуг [223, с. 100-101]. 

Аналізуючи ситуацію із «вторинним» використанням персональних даних у 

приватному секторі (використанням даних у комерційних цілях різноманітними 

підприємницькими структурами), американські вчені запропонували вирішувати 

проблему шляхом використання конструкції договору. За договором споживач 

погоджується на обмеження своєї інформаційної приватності у тих випадках, коли 

він є ініціатором договору і надає персональну інформацію (або надає дозвіл на її 

передачу) в обмін на майнову вигоду і за умови, що йому відомі правила, які 

застосовуються при прийнятті рішення; коли у нього є право отримати доступ до 

наявної інформації і за необхідності оспорити її; коли користувач інформації 

добровільно або на основі закону приймає на себе зобов’язання не допускати 

несанкціонованого розкриття чи використання інформації – іншими словами, коли 

його відносини з комерційним підприємством засновані на прямій чи такій, що 

передбачається, «чесній інформаційній домовленості» [223, с. 103-104]. 

Сучасна практика ринкових відносин уже напрацювала ряд специфічних 

зобов’язально-правових інструментів забезпечення суб’єктивної можливості особи 

контролювати обіг інформації про себе. Так, комерційні підприємства розуміють, 

що захист приватності клієнтів, зміцнення їх довіри та впевненості у тому, що 

персональні дані є точними та не будуть використовуватися з неправомірною 

метою, відповідають їхнім власним інтересам. У підсумку підприємства 

об’єднуються для розробки саморегулюючих кодексів поведінки, «знаків довіри» і 

міток з метою забезпечення гнучких, але здійсненних «систем довіри». Ці знаки і 
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мітки присуджуються тим роздрібним підприємствам в мережі Інтернет, які 

відповідають високим і таким, що піддаються незалежній перевірці, стандартам 

електронної комерції. Знаки довіри охоплюють усі аспекти їхньої діяльності, 

починаючи від торговельного статусу, політики забезпечення недоторканності 

приватного життя та безпеки і завершуючи політикою обслуговування клієнтів, 

інформаційною цілісністю та інформацією про гарантійні зобов’язання [253, с. 306]. 

Загалом виокремлюють три основні типи добровільних режимів регулювання: 

кодекси, стандарти і програми посилення прайвесі. 

«Добровільний кодекс» є зобов’язанням, взятим на себе однією чи кількома 

фірмами, щодо додержання оголошеного набору принципів діяльності. Так само 

«стандарт» - це формальний добровільний кодекс, в якому викладено зареєстровану 

угоду, що містить технічні специфікації чи інші критерії, яким товар, процес чи 

послуга повинні відповідати. Прикладом стандартів є Платформа для преференцій 

прайвесі (Р3Р) або Керівні принципи Асоціації безпосереднього маркетингу (DMA). 

«Програма посилення прайвесі» гарантує, що на веб-сайті забезпечуються належний 

захист прайвесі та методи безпеки, і що третя особа, якій довіряють, контролює 

відповідність сайтів їх заявленій політиці конфіденційності, наприклад, TRUSTe. 

Крім того, шляхом навчання користувачів та надання допомоги в разі порушення 

політики конфіденційності ці програми прагнуть посилити довіру споживачів до 

електронної комерції [253, с. 307]. 

На думку О.А. Дмитренко, зобов’язально-правові засоби забезпечення права 

на персональні дані пропонують низку переваг. Зокрема, вони: 1) змушують 

суб’єктів використання даних формалізувати та впорядкувати внутрішні процедури 

роботи з даними; 2) порівняно з державними нормативно-правовими актами 

надають можливість максимально пристосувати процедури використання до 

новинок мінливого ринку інформаційних технологій та потреб конкретного виду 

господарської діяльності; 3) сприяють, завдяки законам конкуренції, поширенню 

найкращих стандартів від одного господарюючого суб’єкта до іншого; 4) надають 

можливість суб’єктам даних приймати поінформовані рішення щодо укладання 

правочину з тим суб’єктом, який пропонує найбільш задовільні умови використання 
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даних; 5) створюють підстави для пред’явлення цивільного позову проти суб’єкта 

господарювання, який не дотримується взятих на себе зобов’язань [118, с. 80]. 

Однак світовий досвід доводить, що потенційна загроза «втрати клієнтів» 

внаслідок нерозумної інформаційної діяльності не завжди здатна забезпечити 

добровільне створення господарюючими суб’єктами належних стандартів 

поводження з персональними даними. Яскравим свідченням цього може слугувати 

той факт, що попри декларування американською адміністрацією відданості 

принципам саморегулювання, Конгресом США протягом одного тільки 2001 року 

було прийнято одразу чотири закони щодо захисту прайвесі споживачів [253, с. 

306]. 

На підставі цього окремі вчені (зокрема, М. Ротенберг, А. Кавукян) прийшли 

до висновку, що зобов’язально-правові інститути регулювання відповідних відносин 

здатні забезпечити лише відносне право індивіда контролювати використання 

власних персональних даних, а тому є недостатніми. 

Для гарантування абсолютного контролю індивіда над власними 

персональними даними окремі науковці пропонують регулювати відповідні 

відносини за допомогою інституту права власності, виступаючи з так званими 

пропрієтарними теоріями права на власні персональні дані [118, с. 81]. 

Так, вітчизняні вчені А.А. Баранов, В.М. Брижко, Ю.К. Базанов пропонують 

так звану «нетоварною» теорією права власності, яку було відображено у першому 

проекті ЗУ «Про захист персональних даних» [57, с. 169-176]. На думку цих 

науковців, така постановка питання є правомірною у зв'язку з тим, що персональні 

дані ототожнюють відповідну інформацію, а інформація є об'єктом права власності. 

Джерелом власності фізичної особи на свої персональні дані є право людини на 

унікальні відомості, які не тільки ототожнюють, але і характеризують її як 

особистість. Тому, на їх думку, можна стверджувати, що будь-які відомості про 

фізичну особу є особливим видом її власності [81, с. 67-68]. 

Крім того, автори стверджують, що поєднання негативного і позитивного 

змісту повноважень людини на свої персональні дані дозволяє запровадити нову 

юридичну категорію, створити новий юридичний механізм привласнення саме для 

персональних даних, який стоїть на перетині двох відомих юридичних механізмів – 
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інституту права матеріальної власності та інституту права інтелектуальної 

власності. В основу цього механізму покладена категорія – «виключне право 

власності на персональні дані». «Виключне право» визначає можливість лише 

законодавчого обмеження прав фізичної особи на свої персональні дані, з погляду 

інтересів інших осіб, суспільства і держави, а “право власності” – персоніфікує 

монопольні, природні права фізичної особи по володінню, користуванню і 

розпорядженню своїми персональними даними [215, с. 332]. 

Таким чином, автори пропрієтарних теорій зазначають, що такі теорії надають 

змогу підкреслити виключність та абсолютність права особи на персональні дані, 

оскільки саме власність традиційно вважається основою свободи і найбільш 

священним правом в історії цивілізації [118, с. 83]. Намагаючись усунути парадокс 

між класичною теорією власності та інтересами захисту фундаментальних прав 

людини, пов’язаних з персональними даними, автори теорії запропонували розуміти 

під поняттям «відчуження» перехід іншим суб’єктам лише права на використання 

персональних даних [57, с. 164]. Підтримуючи ідею закріплення права власності на 

персональні дані, з одного боку, і необхідності врахування, що це благо тісно 

пов’язане з особистим життям фізичної особи, з іншого, В.І. Бобрик запропонував 

розробити теорію «первинної власності» (суб’єкта даних) та «вторинної власності» 

(користувачів даних) [68, с. 114-117]. 

Водночас інші вчені, зокрема, В.А. Дозорцев, В.І. Жуков, О.В. Кохановська, 

Є.В. Петров, Р.Б. Шишка [119; 125; 162; 222; 308] доречно вказують на 

неможливість поширення інституту права власності на інформаційні відносини у 

зв’язку із суттєвими відмінностями між інформаційними та речовими відносинами. 

Стосовно цього А.Б. Венгеров слушно застерігав про те, що в сучасних умовах 

небезпеку становить «вульгарний інформаційний матеріалізм», який ігнорує 

принципову відмінність інформації від речових, матеріальних об’єктів [90, с. 40]. 

Поширення тріади правомочностей власника (володіння, користування, 

розпорядження) на інформацію є неможливим і на думку Б.М. Гоголя. Так, як 

слушно зазначає дослідник, до інформації не може бути застосована правомочність 

володіння, оскільки неможливо фізично володіти нематеріальною інформацією. Речі 

(матеріальні об’єкти) мають окреслені просторові межі та визначене місце 



111 

 

знаходження у певний момент часу. Тому володіти певною річчю може одна особа 

або обмежене коло осіб. В силу того, що інформація не концентрована в певних 

просторових межах, має здатність до багаторазового копіювання, володіти однією і 

тією ж інформацією може необмежене коло осіб одночасно [100, с. 60]. 

Не може бути прямо застосовано до інформації і речову правомочність 

користування, оскільки користуватися інформацією може не лише так званий 

«власник», а і будь-яка особа, що отримала доступ до неї. Для використання 

інформації ніякого фізичного володіння не потрібно. Окрім того, в процесі 

використання інформація не зношується і не споживається, на відміну від речей 

[100, с. 60]. 

Невірно вести мову і про розпорядження інформацією, тобто про можливість 

визначати її юридичну долю, оскільки майже неможливо встановити, у кого в даний 

момент часу знаходиться та чи інша інформація.  

Реалізація правомочності розпорядження річчю у формі передачі у власність 

іншій особі призводить до її втрати первинним власником. Здійснити відчуження 

інформації неможливо, вона не втрачається у особи, яка її передає, що пов’язано з 

такою властивістю інформації, як здатність до тиражування [100, с. 60-61]. 

О.Я. Воробчук теж приходить до висновку, що поширення концепції права 

власності на персональні дані з юридичної точки зору є недоречним, оскільки 

gерсональні дані не є майном, а ототожнення права власності і особистих 

немайнових прав суперечить Конституції та ЦК України [95, с. 107]. 

Таким чином, пріоритетами держави є порядок, стабільність та безпека. 

Необмежена свобода часто призводить до духовного деградування людини і 

морального стану суспільства, до правління «сильної руки», що зазвичай спирається 

на брехню та підлість. Обмеження свободи веде суспільство до розширення 

адміністративної влади, до розвитку корупції, застою, байдужості та до 

тоталітаризму, що видається за добро. Характер об’єктивної суперечності і 

необхідність вирішення як одних, так і інших пріоритетів вимагає пошуку 

компромісу, збереження і підтримання балансу інтересів відповідних суб’єктів у 

сфері використання та захисту персональних даних особи. 
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Для встановлення балансу суспільного та приватних інтересів з урахуванням 

принципу пропорційності повинні застосовуватися як публічно-правові, так і 

приватноправові засоби. Однак при цьому право особи на персональні дані має 

яскраво виражений цивільно-правовий характер, оскільки відповідає основним 

принципам цивільного права - юридичній рівності, вільному волевиявленню та 

автономії особистості тощо. 

 

2.3. Особливості змісту та реалізації права на персональні дані фізичної 

особи в Україні 

 

При першій спробі з’ясування змісту можливої поведінки уповноваженої 

особи науковці приходили до висновку, що вона не обмежується лише діями самої 

уповноваженої особи, а й включає можливість вимагати від зобов’язаної особи 

певних дій, чи утримання від них, причому остання відрізняється змістовно від 

можливості діяти самостійно. У такий спосіб було встановлено, що суб’єктивне 

цивільне право включає декілька можливостей, які відрізняються змістовно, що 

зумовило необхідність у їх дослідженні та систематизації. У результаті такої 

діяльності наукою було сформовано юридичну категорію правомочності – 

можливості у складі суб’єктивного права, що відрізняється від інших можливостей у 

його складі змістовно [136, с. 228]. 

Відтак, основною передумовою прийняття наукою цивільного права 

юридичної категорії правомочності стала об’єктивна відмінність можливостей, що 

входять до складу суб’єктивного права. Така відмінність дозволила виокремити їх 

якісні ознаки, визначити кількість та систематизувати можливості у складі 

суб’єктивного цивільного права в його умовні складові частини – правомочності за 

критерієм найбільш істотних ознак таких можливостей. Останні є 

взаємопов’язаними та не можуть існувати окремо одна від одної, або поза межами 

суб’єктивного права. Як зазначається у науковій літературі, суб’єктивне право є 

єдністю, а не сумою правомочностей [92, с. 9], які утворюють суб’єктивне право 

тільки в «органічному зв’язку» [314, с. 177], з чим можна повністю погодитися. 
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Отже, складовою частиною змісту суб’єктивного права є правомочність, що 

становить конкретну юридичну можливість, яка надається правосуб’єктній особі з 

метою задоволення її інтересів [293, с. 595]. 

У літературі існують різні точки зору з приводу структури суб’єктивного 

права, однак більшість юристів розглядають суб’єктивне право як тричленне 

утворення, що складається з таких правомочностей: 

1) правомочність на власні позитивні дії (можливість особи здійснити належне 

їй суб’єктивне право самостійно, без дій третіх осіб); 

2) правомочність на чужі дії (можливість здійснити суб’єктивне право діями 

іншої особи на вимогу носія суб’єктивного права); 

3) правомочність захисту, тобто можливість звернутися у випадках порушення 

суб’єктивного права до апарату держави (правозахист або право на захист). 

На думку більшості науковців, таку ж тричленну структуру можна поширити і 

на склад особистих немайнових прав. Однак спірним питанням у контексті змісту 

особистих немайнових прав фізичної особи слід визнати питання наявності у змісті 

суб’єктивного особистого немайнового права такої його складової як сукупність 

позитивних правомочностей. Справа в тому, що і на сьогодні автори не можуть 

дійти спільної точки зору щодо включення до структури особистого немайнового 

права переліку правомочностей, які складають його позитивний зміст, а також 

визначення переліку цих правомочностей. 

Аналіз існуючих точок зору дозволяє виділити декілька основних концепцій: 

«негативну», «пропрієтарну» та «обмежено пропрієтарну» [272, с. 112-114]. 

Не вдаючись до детального аналізу вказаних концепцій, зазначимо, що 

підтримуємо позицію Р.О. Стефанчука, на думку якого найбільш повною та вірною 

є «умовно пропрієтарна» концепція, яка ґрунтується на твердженні, що позитивний 

зміст особистого немайнового права фізичної особи не включає в себе 

правомочності розпорядження, а містить лише правомочність «володіння» 

особистим немайновим благом та «користування» ним. Однак тут вчений 

наголошує, що стосовно особистих немайнових прав більш доцільно вживати термін 

«використання», а не «користування», оскільки перше поняття є за змістом набагато 

ширшим від другого. Так, якщо поняттям «користування» у праві окреслюється 
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можливість вилучення корисних властивостей із певного об’єкта, то поняття 

«використання» включає в себе всю сукупність дій (бездіяльності), які спрямовані 

на необхідну та достатню експлуатацію вказаного об’єкта. Так, наприклад, фізична 

особа – володілець відповідного особистого немайнового права може покращувати 

особисте немайнове благо (наприклад, вчиняти дії для покращення своєї честі та 

ділової репутації), яке є об’єктом вказаного права, підтримувати його в належному 

стані (наприклад, проводити профілактику здоров’я), змінювати внутрішнє 

наповнення (змінювати прізвище, ім’я або по батькові) [272, с. 115]. 

На думку окремих дослідників, викликає сумніви і можливість вживання щодо 

немайнового права терміну «право володіння» [186, с. 29]. Так, коли у цивільному 

праві мова йде про володіння, то зазвичай під володінням розуміють фізичне 

панування над річчю. У випадку з немайновими правами такого переведення з ряду 

уявних до ряду реальних відбутися не може, хоча немайнові права і мають певний 

зв’язок з майновими відносинами. Видається, що в цьому випадку більш коректно 

говорити не про право володіння, а про право належності певного нематеріального 

блага конкретній особі. 

Новий тлумачний словник української мови слово «належати» визначає як: 1) 

бути чиєю-небудь власністю; 2) перебувати у чиємусь розпорядженні, володінні; 3) 

бути властивим, притаманним кому-, чому-небудь [210]. Тобто оцінка належності 

тієї чи іншої речі (у даному випадку – того чи іншого немайнового права), може 

бути здійснена лише певним колом оточуючих суб’єктів. Право належності 

відрізняється тим, що воно є таким, визнання існування якого залежить від певного 

кола оточуючих осіб.  

Отже, змістом позитивних правомочностей кожного суб’єктивного особистого 

немайнового права є дві основних правомочності: 

а) можливість бути визнаним носієм відповідного особистого немайнового 

блага (належність нематеріального блага конкретній особі); 

б) можливість використовувати це особисте немайнове благо для задоволення 

власних інтересів у порядку, способом та в межах, що не суперечать чинному 

законодавству та призначенню самого блага (використання блага). 
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Загалом підтримуючи позицію О.А. Дмитренко [118, с. 117-118], вважаємо за 

необхідне доповнити перелік правомочностей суб’єкта персональних даних та 

включити до них наступні можливості: 

1. Позитивні правомочності (право на власні дії): 

1.1. погоджувати використання даних перед його початком (право на 

погодження); 

1.2. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних (право на застереження); 

1.3. одержувати доступ до власних персональних даних та інформацію про 

засади їх використання (право на доступ); 

1.4. заперечувати проти використання, яке вже відбувається (право на 

заперечення); 

1.5. пред’являти вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних у 

разі якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними (право на зміну або 

знищення). 

2. Негативні правомочності (право на дії інших осіб): 

2.1. бути повідомленим про зміст та засади використання персональних даних 

(право на повідомлення); 

2.2. отримувати відповідь на запит про те, чи обробляються персональні дані 

особи, а також отримувати зміст таких персональних даних (право на відповідь); 

2.3. гарантування безпеки даних (право на безпеку даних). 

3. Правомочність захисту свого права у випадку його порушення, невизнання 

або оспорювання. 

Для того, щоб право на персональні дані набуло реального змісту, суб’єкт 

даних перш за все повинне мати «право знати» про: 

- джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 

обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних (п. 1 ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про захист персональних 

даних»); 

- умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані (п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону); 
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- мету обробки персональних даних, яка має бути сформульована в законах, 

інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, 

які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та відповідати 

законодавству про захист персональних даних (ч. 1 ст. 6 Закону). 

Протягом тривалого часу в Україні дискутується питання про можливість 

створення єдиної автоматизованої бази даних про громадян, де би під одним 

номером збиралася вся інформація про громадян України, що збирається будь-

якими органами влади та державними установами (Указ Президента України від 

30.04.2004 року № 500/2004 «Про створення Єдиного державного реєстру фізичних 

осіб», проект Закону України «Про Національний демографічний регістр»). На 

сьогодні основним електронним класифікатором, на основі якого відбувається збір 

та обробка персональних даних громадян України, є Державний реєстр фізичних 

осіб - платників податків. Сфера використання ідентифікаційного коду 

(реєстраційного номера облікової картки платника податків), що надається 

податковим органом, постійно розширюється і виходить далеко за межі тієї мети, з 

якою він був запроваджений – податковий облік. За відсутності ідентифікаційного 

коду практично неможливим є легальне працевлаштування, доступ до пенсійного 

забезпечення, реалізація права на освіту, отримання стипендій та допомоги по 

безробіттю, оформлення субсидій, відкриття банківських рахунків, реєстрація 

суб’єктом підприємницької діяльності тощо. Тому на практиці фактично склалася 

адміністративна практика органів державної влади зі свідомого порушення норм ЗУ 

«Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових 

платежів», Податкового кодексу України і використання податкового номера для 

інших цілей, не передбачених цими законодавчими актами. На протиправності 

розширеного використання ідентифікаційного коду неодноразово наголошували 

правозахисні організації, проте ситуація в даній сфері не поліпшується. 

Слід також звернути увагу на те, що сама структура ідентифікаційного номера 

не відповідає мінімальним вимогам щодо захисту приватності, оскільки включає в 

себе персональні дані. Як відомо, ідентифікаційний номер складається з десяти 

цифр. Перші п’ять із них визначають дату народження власника номера – 

п’ятизначне число є кількістю днів від 31 грудня 1899 року до дати народження 
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особи. Передостання цифра визначає стать власника – якщо цифра непарна, стать – 

чоловіча, якщо парна – жіноча. Тому виправлення ситуації в даній сфері вбачається 

не тільки у звуженні сфери застосування ідентифікаційного номера, але й у 

перегляді самих підходів до його структурування [253, с. 265]. 

Окрім цього, 6 грудня 2012 року набув чинності ЗУ «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» [12]. Ухвалення цього закону пов’язане 

з необхідністю виконання умов Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України, зокрема, в частині запровадження біометричних 

паспортів для виїзду за кордон. 

Серед іншого даний закон передбачає створення інтегрованої бази даних під 

назвою «Єдиний державний демографічний реєстр», де зберігатиметься значний 

обсяг персональних даних про всіх громадян України та інших осіб, які 

отримуватимуть документи в Україні. Фактично даний реєстр передбачає 

об’єднання усіх відомчих баз даних, тобто баз даних різних органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до ст. 7 вищезгаданого закону, до Єдиного державного 

демографічного реєстру вноситься наступна інформація про особу: 1) ім’я особи; 2) 

дата народження /смерті; 3) місце народження; 4) стать; 5) дата внесення інформації 

про особу до Реєстру; 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, 

піклувальників та інших представників; 7) відомості про громадянство або його 

відсутність та підстави набуття громадянства України; 8) реквізити документів, 

виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений 

суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); 9) відомості про документи, що 

підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою; 

10) відцифрований зразок підпису особи; 11) відцифрований образ обличчя особи; 

11
1
) за згодою особи – відцифровані відбитки пальців рук; 12) додаткова змінна 

інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу 

приватизаційних паперів); 13) інформація з відомчих інформаційних систем [12]. 
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Прийняття закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» супроводжувалося різкою критикою з боку правозахисників, 

релігійних громад та неурядових організацій. Так, впровадження Єдиного 

державного демографічного реєстру в Україні є неприйнятним із таких причин: 

- дана інтегрована база даних може містити практично необмежений обсяг 

інформації про кожну особу. Тобто «в одних руках» перебуватимуть персональні 

дані усіх без винятку громадян, іноземців та осіб без громадянства, які проживають 

(перебувають) в Україні. Зважаючи на технічну вразливість будь-якої 

автоматизованої бази даних, в Україні є висока загроза використання цієї інформації 

для неправомірних цілей (злочинних, політичних тощо) та потрапляння її до 

сторонніх осіб; 

- закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр …» суперечить 

положенням ст. 32 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод та положенням інших ратифікованих Україною міжнародних угод. 

Так, відповідно до п. «с» ст. 5 Конвенції № 108, персональні дані, що піддаються 

автоматизованій обробці, повинні бути адекватними, відповідними та ненадмірними 

стосовно цілей, для яких вони зберігаються. Однак даний закон передбачає 

накопичення значно більшого обсягу інформації у відповідному Реєстрі, ніж та, що 

необхідна для видачі ідентифікаційних документів особи. Окрім того, первинне 

наповнення Реєстру може відбуватися фактично через об’єднання існуючих 

відомчих баз даних, хоча початково ця інформація збиралася зовсім з іншою метою; 

- видачу документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 

України або спеціальний статус, прив’язано до необхідності внесення даних особи 

до Реєстру. Таким чином, особа ставиться у таке становище, коли вона змушена 

передавати значний обсяг своїх персональних даних до Реєстру (навіть більший ніж 

той, що вноситиметься у документ), інакше не зможе отримати необхідні їй 

документи [242]. 

Станом на сьогодні положення ЗУ «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр …» іще не втілені повністю на практиці, однак з початком функціонування 
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Єдиного державного демографічного реєстру держава отримає практично 

необмежений одночасний контроль над усіма сферами життя людини. 

Так, наприклад, у Франції ідею зі створення централізованої бази даних було 

повністю відхилено. У березні 2012 року до Національної Асамблеї Франції (нижня 

палата парламенту) надійшов до розгляду новий законопроект щодо національних 

ідентифікаційних карток з біометричними даними. Ним, серед іншого, 

передбачалося створення централізованої бази даних, у якій би зберігалась 

інформація щодо приблизно 45 мільйонів громадян Франції, та до якої могли б 

отримувати доступ, за певних обставин, урядові агенти, поліція, публічні службовці 

та навіть суб’єкти підприємницької діяльності. Відповідно до статті 5 даного акту, 

доступ до бази даних міг бути можливим не лише для цілей видачі ідентифікаційних 

карток та паспортів, але і у ході розслідування при крадіжці та використанні 

персональних даних для ідентифікації невідомої особи, яка померла, або жертви 

стихійного лиха чи іншого нещасного випадку. Однак одразу ж після ухвалення 

Закону, 200 парламентарів з Національної Асамблеї та Сенату поставили вимогу про 

розгляд його положень Конституційною радою Франції (Сonseil Constitutionnel) на 

предмет їх конституційності, аргументуючи це тим, що даний Закон не відповідає як 

французькому, так і європейському законодавству у частині захисту прав осіб на 

приватність та презумпції невинуватості. 22 березня 2012 року Конституційна рада 

Франції прийняла рішення щодо неконституційності окремих положень даного 

Закону. Так, не заперечуючи проти впровадження нового типу ідентифікаційних 

карток (як і біометричних паспортів), Рада категорично виступила проти ініціативи 

Уряду щодо накопичення наявної у них інформації у централізованій базі даних. 

У своєму рішенні Конституційна рада визнала неконституційними статті 

цього Закону, якими регламентувалися питання створення та функціонування 

централізованої бази даних, а також ті, які визначали, хто та за яких обставин може 

мати до неї доступ (статті 5, 6, 7, 8, 10). Конституційною радою було встановлено, 

що вищезазначені статті суперечать статті 34 Конституції Франції. Згідно з її 

змістом, парламент Франції має забезпечувати відповідність законів потребі 

балансування між правами і свободами громадян з одного боку, та публічним 

порядком з іншого. На думку Ради, парламент не передбачив правових гарантій 
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проти довільного доступу до централізованої бази даних, що несе ризик порушення 

права на приватність. Крім того, відповідно до статті 2 Декларації прав людини і 

громадянина Франції 1789 року, збирання та використання великого обсягу 

персональних даних є обґрунтованим лише тоді, коли це відповідає загальному 

інтересу. 

Після рішення Конституційної ради, Закон було змінено і він набрав чинності 

28 березня 2012 року. У новій редакції було встановлено, що громадяни Франції 

отримуватимуть ідентифікаційні картки, які міститимуть біометричну інформацію, 

але вона не буде зберігатися у централізованій базі даних [242]. 

У червні 2009 року Палатою представників Нідерландів (нижня палата 

парламенту) було ухвалено Закон, яким передбачалося введення нового типу 

біометричних паспортів відповідно до вимог Європейського Союзу. Крім 

впровадження нового зразка паспорта, даним Законом також передбачалося 

зберігання інформації про громадян, включно із відцифрованим виглядом обличчя 

та відбитками пальців, у централізованій базі даних. Таке рішення зазнало суттєвої 

критики з боку громадськості. Ряд неурядових громадських організацій, таких, як 

«Приватність передусім» (Privacy First) розкритикували обидві новели 

законопроекту, а саме – необхідність здачі біометричних даних як передумову 

отримання паспорта, а також впровадження системи їх зберігання в межах єдиної 

бази даних. Крім того, доступ до такої бази обумовлювався не лише в 

адміністративних цілях, а й у випадках кримінального розслідування, та за деяких 

інших обставин, визначених Законом. Він передбачався необмеженим для 

Генеральної служби розвідки та безпеки Нідерландів у випадках загрози 

національній безпеці. 

Противники введення централізованої бази даних у Нідерландах 

стверджували, що її створення призведе до порушення прав особи, зокрема, права на 

приватність, що захищається Європейською конвенцією з прав людини. Також вони 

заявили, що створення такої бази даних виходить за межі вимог Європейського 

Союзу щодо безпеки паспортів та інших документів для виїзду за кордон. 

У 2011 році уряд Нідерландів вирішив зупинити практику накопичення 

біометричної інформації громадян у централізованій базі даних, водночас 
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залишивши в силі вимогу щодо необхідності її здачі у якості обов’язкової 

передумови отримання документів [242]. 

У Німеччині основними реєстрами, у яких містяться найбільше персональних 

даних, є реєстри місця проживання. Ці реєстри ведуться на основі федерального 

законодавства. При цьому усі реєстри ведуться лише на рівні громади 

(муніципалітету) або адміністративного об’єднання громад. Федерального 

(загальнодержавного) реєстру не існує. Загалом у ФРН існує близько 5200 реєстрів 

місця проживання (за кількістю органів реєстрації). У цьому реєстрі міститься 

наступна інформація: - прізвище та ім’я особи; - дата народження; - адреса 

проживання (актуальна та попередня); - громадянство; - день в’їзду / виїзду; - 

сімейний стан, подружжя, партнер, діти; - орган, що видав посвідчення особи, 

паспорт, дата видачі і термін чинності, номер документа. 

Так само у ФРН не існує зведених (єдиних) паспортних реєстрів (для виїзду за 

кордон). Ця інформація є лише у громадах. У Федеральній друкарні, яка 

централізовано виготовляє усі посвідчення особи та паспорти, є лише інформація 

про номер виготовленого документа та орган влади (громаду), для якого цей 

документ виготовлено. Біометричні дані (зокрема, відбитки пальців) зберігаються в 

органі влади, що приймає заяву на виготовлення посвідчення особи чи паспорта, 

лише до моменту видачі такого документа особі. Надалі такі дані органом влади 

знищуються (видаляються), і містяться лише в документі особи [242]. 

Як бачимо, досвід провідних країн Європи доводить, що існування на 

загальнодержавному рівні зведеної бази персональних даних громадян становить 

серйозну загрозу особистим немайновим правам особи, яка значно перевищує 

потенційну користь для держави від існування такої бази, а тому створення 

інтегрованої бази персональних даних громадян в Україні не повинне бути 

допущене. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 8 Закону суб’єкт персональних даних також має 

право на доступ до своїх персональних даних. Порядок доступу до персональних 

даних регулюється ст. 16 Закону, відповідно до якої суб’єкт відносин, пов’язаних з 

персональними даними, подає запит щодо доступу до персональних даних 

володільцю персональних даних. Вимоги до запиту та його змісту визначаються у ч. 
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4 ст. 16 Закону. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може 

перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку 

володілець персональних даних доводить до відома особи, що запит буде 

задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням 

підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит 

задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо 

інше не передбачено законом. 

Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей 

про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, крім 

випадків, установлених законом. Відстрочення доступу суб’єкта персональних 

даних до своїх персональних даних не допускається. 

Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них 

заборонено згідно із законом. 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону доступ суб’єкта персональних даних до даних 

про себе здійснюється безплатно. 

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 (ч. 6 ст. 6 Закону). 

Відповідно до загальної теорії цивільного права згода на вчинення правочину являє 

собою єдність внутрішньої волі та її зовнішнього прояву (волевиявлення), яке може 

пізнаватися іншими особами. Тобто ця воля має бути об’єктивованою, без чого 

юридичні наслідки не настануть. А тому відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 2 Закону 

згодою суб’єкта персональних даних визнається добровільне волевиявлення 

фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у 

письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. 

Оскільки персональні дані становлять невідчужуване особисте немайнове 

благо, юридичний зв’язок між суб’єктом права та його об’єктом існує протягом 

усього життя і не може вважатися розірваним через те, що індивід дозволив третій 

особі збирати, поширювати чи іншим чином використовувати такі дані. Проблема 

юридичного закріплення такого зв’язку піднімає питання надання суб’єкту даних 
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права на заперечення проти використання, яке вже відбувається, а також на 

коригування змісту даних, які обробляються [118, с. 146]. Тому п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону 

закріплює право суб’єкта даних пред’являти вмотивовану вимогу володільцю 

персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних. 

Задоволення вимоги суб’єкта даних припинити використання може 

відбуватися шляхом знищення відповідних даних (тобто цілковите та безповоротне 

видалення), блокування або без них. 

Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про захист персональних даних» персональні 

дані підлягають видаленню або знищенню у разі: 

- закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта 

персональних даних на обробку цих даних або законом; 

- припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та 

володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 

- видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним 

посадових осіб секретаріату Уповноваженого; 

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення 

персональних даних. 

Поняття «блокування» пов’язується з відокремленням тим чи іншим чином 

певних даних від інформації, що підлягає обробці. Припинення використання 

шляхом блокування може мати місце, коли знищення даних неможливе з фізичних 

або нормативних причин (наприклад, фінансова звітність про анульовані банківські 

перекази), а також коли в контексті певних правовідносин блокування є більш 

доцільним. Наприклад, британські асоціації прямого маркетингу не видаляють, а 

блокують дані громадян, які заявили про своє бажання не отримувати адресних 

рекламних пропозицій. Це пояснюється, зокрема, тим, що в разі видалення таких 

даних вони можуть знову бути помилково внесені до системи, змушуючи як 

громадянина, так і асоціацію вживати додаткових зусиль для їх повторного 

виключення [118, с. 147-148]. 

Інколи суб’єкт даних може заперечувати не проти використання як такого, а 

проти змісту тих чи інших даних, вважаючи, що вони помилкові, неповні, надмірні 
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або застарілі. У такому разі суб’єкт даних може поставити питання про те, щоб вони 

були відредаговані, виправлені. 

І, нарешті, важливою правомочністю є можливість особи вимагати захисту 

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, які є недостовірними чи 

ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи (право на безпеку 

даних). Забезпечення захисту персональних даних покладається на володільців, 

розпорядників персональних даних та третіх осіб (ч. 1 ст. 24 Закону). 

Можливість захисту особою своїх прав щодо персональних даних буде 

детальніше досліджена у наступному розділі. 

Важливим для з’ясування змісту права особи на персональні дані є також 

дослідження правового режиму інформації як об’єкта цивільного права. 

Правовий режим як система юридичних правил, що визначають становище 

досліджуваного явища об’єктивної дійсності як об’єкта цивільних прав у тій чи 

іншій системі законодавства, розкривається через усю сукупність правил і норм, що 

визначають як статику, так і динаміку правового існування розглянутого об’єкта 

[252, с. 109]. 

Д.В. Огородов вважає, що, розглядаючи інформацію в юридичному аспекті, 

варто виділити дві групи правових режимів, якими наділяється інформація: 1) 

правові режими власне інформації (наприклад, природно масова інформація, 

таємниці та ін.), у цих випадках юридична та природничо-наукова характеристики 

інформації збігаються; 2) правові режими, що виражають інші об’єкти, наприклад, 

невідчужувані нематеріальні блага, безготівкові гроші, бездокументні цінні папери 

та ін. У цих випадках для законодавця має значення не сама інформація, а інше 

соціальне благо, що позначає (виражає) інформація. Тут інформація виступає свого 

роду провідною частотою для інших об’єктів правової охорони. З правової точки 

зору це стає можливим завдяки наділенню інформації різними правовими 

режимами. Образно кажучи, інформації притаманна свого роду «юридична 

пластичність», тобто підвищена, у порівнянні з іншими явищами, здатність 

сприймати зовсім різні правові режими [222, с. 95]. 
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Зрозуміло, що особливість змісту інформації персонального характеру 

зумовлює необхідність обмеження доступу до неї, оскільки зазвичай особа не бажає 

розголошення відомостей про деякі обставини її особистого життя. У цьому випадку 

постає питання про правовий режим доступу до інформації, що становить 

персональні дані особи: відкритий, конфіденційний чи таємний. 

Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про інформацію» інформація за режимом доступу 

поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. У свою 

чергу інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, таємну та 

службову. 

Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «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. 

Поняття «конфіденційний» (від лат. «confidentia» - довір’я) означає «який не 

підлягає розголосові, довірчий, таємний» [263, с. 273]. На думку А.Г. Дідук, 

конфіденційна інформація – це повідомлення, яке містить незагальновідомі та 

нелегкодоступні відомості, внаслідок обмеження до нього доступу особою, яка 

фактично контролює таку інформацію [117, с. 82]. Поняття конфіденційності 

інформації міститься у чинному законодавстві України. Так, у Положенні про 

технічний захист інформації в Україні, затвердженому Указом Президента України 

від 27.09.1999 року, конфіденційність визначається як властивість інформації бути 

захищеною від несанкціонованого ознайомлення [46]. Конфіденційною є інформація 

про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна 

інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 

визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших 

випадках, визначених законом [38]. Відповідно, особа, яка фактично контролює таку 

інформацію, може надати до неї доступ або обмежити неправомірний доступ третіх 

осіб. 



126 

 

Наведене визначення вкрай складне для практичного застосування. Єдиний 

критерій віднесення інформації до конфіденційної – поширення її відповідно до 

бажання фізичних та юридичних осіб за передбаченими ними умовами. Ю.М. 

Капіца з цього приводу зазначає, що якщо мати на увазі цей критерій, то, якщо вона 

не поширюється, як знати, що ця інформація є конфіденційною, або при поширенні 

інформації не обговорюється її конфіденційність, наприклад, інформації щодо 

особистого життя [146, с. 188]. 

Можливі шляхи вирішення зазначеної проблеми стосовно персональних даних 

пропонуються окремими авторами. Зокрема, Н. Петрикіна в якості альтернативи 

пропонує легальний розподіл персональних даних залежно від ступеня 

обігоздатності на чотири категорії: 1) персональні дані, що можуть бути у вільному 

обігу (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер телефону, електронна пошта тощо); 

2) персональні дані, що обмежуються в обігу (реєстраційні номери, дата 

народження, освіта, сімейний стан, наявність дітей, стан здоров’я тощо); 3) 

персональні дані, що можуть бути в обігу лише в спеціальних цілях (дані про 

усиновлення (удочеріння), біометрична інформація тощо); 4) заборонені для обігу 

персональні дані [226, с. 35-36]. 

Безумовно, назвати такий підхід універсальним складно з огляду на те, що 

одна і та ж персональна інформація часто в різних ситуаціях може набувати режиму 

такої, що перебуває у вільному обігу, бути забороненою для обігу тощо. Однак, 

беручи до уваги той факт, що головною особою, зацікавленою у збереженні 

обмеженого доступу до персональних даних, є їх суб’єкт, цілком закономірним є 

припущення про наявність у нього права вибору – надати доступ до них будь-яким 

особам, обмеженому колу осіб або взагалі вилучити їх з обігу [248, с. 65]. 

Конфіденційну інформацію про особу необхідно відмежовувати від таємної 

інформації. Однак коли питання ставиться саме таким чином, виникають додаткові 

значні труднощі, пов’язані з наявністю у законодавстві не лише поняття таємної 

інформації, а й різних правових режимів «таємниць», у назві яких є термін 

«таємниця» (банківська, лікарська, адвокатська тощо). На сьогодні основна 

відмінність між конфіденційною та таємною інформацією про особу зводиться до 

того, що регулювання правового режиму конфіденційної інформації базується на 
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принципі диспозитивності (особа за своїм бажанням може встановити такий режим 

для певної інформації або не робити цього), а обмеження доступу до таємної 

інформації імперативне, вимагається законом. Отже, надання інформації статусу 

конфіденційної у конкретних випадках завжди є проявом реалізації права певним 

суб’єктом інформаційних відносин, а при обмеженні доступу до таємної інформації 

– виконанням обов’язку, передбаченого відповідним законом [115, с. 43]. 

У контексті даного питання Н.І. Петрикіна відзначає, що не вся інформація 

має однакове значення для ідентифікації особи. Якщо, наприклад, прізвище, ім’я, по 

батькові дата та місце народження у своїй сукупності, як правило, дозволяють 

ідентифікувати особу, то такі дані як, наприклад, сімейний, соціальний, майновий 

стан, освіта, професія та ін. самі по собі, як правило, не дозволяють цього зробити. 

Для того, щоб з їх допомогою ідентифікувати особу, необхідно «прив’язати» їх до 

номінативної, тобто знакової у цьому розумінні інформації – прізвища, імені, по 

батькові, дати і місця народження. 

Вільний обіг номінативної інформації, як правило, не може спричинити шкоду 

індивіду. У той же час, обіг номінативної інформації разом із, наприклад, 

інформацією про доходи, судимість, перенесені захворювання тощо, може таку 

шкоду завдати. Із цього випливає, що далеко не всяка інформація про особу і її 

вільний обіг можуть становити загрозу для суб’єкта персональних даних, а лише 

певний її набір. Саме такий набір даних про конкретну особу не повинен вводитися 

в обіг [226, с. 25-26]. 

Окремі дослідники пропонують також відносити ті чи інші персональні дані 

до категорії «загальнодоступна інформація». У законодавстві ряду зарубіжних 

держав ідеться про те, що до загальнодоступної інформації відносяться 

загальновідомі відомості та інша інформація, доступ до якої не обмежений. Особою, 

яка має право обмежувати доступ до тієї чи іншої інформації, може виступати сам 

суб’єкт даних (диспозитивне обмеження), а також таке обмеження може 

накладатися нормою закону (імперативне обмеження). 

В ЗУ «Про захист персональних даних» поняття загальнодоступних 

персональних даних не надане. У теорії висловлюється пропозиція ввести у 

законодавство терміни «загальнодоступні персональні дані» та «загальнодоступні 
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джерела персональних даних». У такому разі під загальнодоступними 

персональними даними розуміють персональні дані, доступ необмеженого кола осіб 

до яких надано за згодою суб’єкта персональних даних або на які відповідно до 

законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності. При цьому 

слід наголосити на наступному. По-перше, за згодою суб’єкта будь-які персональні 

дані можуть стати загальнодоступними, у тому числі і спеціальні («вразливі») дані. 

Це служить проявом, серед іншого, і права на свободу слова, оскільки особа може на 

власний розсуд помістити будь-які дані про себе, наприклад, у літературному чи 

іншому творі. По-друге, персональні дані, що вважаються загальнодоступними, 

автоматично стають відкритими для будь-яких видів обробки. 

До загальнодоступних джерел персональних даних можуть належати 

довідники, каталоги, адресні книги, до яких поміщені дані про особу за згодою цієї 

особи. Висловлюється також думка, що до таких джерел повинні належати і 

соціальні мережі та Інтернет-ресурси, які за своєю природою є відкритими 

джерелами. Таким чином, під загальнодоступними джерелами слід розуміти бази 

даних, які здійснюють збір персональної інформації з метою забезпечення їх 

загального доступу [248, с. 66-67]. 

Підсумовуючи усі наведені позиції, вважаємо за необхідне поділяти 

персональні дані фізичної особи за режимом доступу на відкриті (загальнодоступні) 

та з обмеженим доступом. Відкритими є персональні дані, визначені як такі згідно із 

законом (наприклад, дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 

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

посадових або службових повноважень), або які були явно, тобто відкрито, 

очевидно та без приховування, оприлюднені суб’єктом цих даних. Персональні дані 

з обмеженим доступом поділяються на конфіденційні та таємні. Конфіденційними є 

персональні дані, доступ до яких обмежено суб’єктом персональних даних, а 

таємними є дані, на які режим таємниці поширюється відповідно до вимог 

законодавства (таємниця стану здоров’я, таємниця особистого життя, таємниця 

усиновлення та ін.). 

Важливим для розуміння динаміки суб’єктивного цивільного права є процес 

його реалізації. Реалізація суб’єктивного цивільного права – завершальний етап 
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правового регулювання, і саме таким чином абстрактна можливість (правоздатність) 

перетворюється спочатку в конкретну можливість (суб’єктивне право), а потім і в 

реальну дійсність (здійснення права) [273, с. 144]. Кожне суб’єктивне право має 

значення лише тоді, коли забезпечене реальною можливістю його носія щодо 

здійснення цього права. 

Категорія «реалізація права» походить від пізньолатинського «realis», що в 

перекладі означає «речовий, реальний». В юридичній літературі етимології слова 

«реалізація» також приділено значну увагу. Проте єдиної думки з цього питання не 

існує і досі. Уявляється, що реалізація суб’єктивного права здійснюється з метою 

задоволення того інтересу, який закладений у даному суб’єктивному праві. 

Досить часто поняття «реалізація суб’єктивного права» розкривається через 

поняття «здійснення права». Наприклад, О.П. Сергєєв зазначає, що реалізація права 

відбувається шляхом його здійснення. У свою чергу, під здійсненням розуміють 

реалізацію певних можливостей, які надані законом чи договором носію 

суб’єктивного права [107, с. 262-263]. Вказане приводить до висновку, що слово 

«здійснення» є синонімом слова «реалізація». Наведене дає можливість використати 

формулу, запропоновану В.В. Копєйчиковим: «Реализация субъективных прав 

граждан – совокупность различных действий, определенный процесс, в результате 

которого граждане, обладающие конкретным субъективным правом, получают 

реальные, различные по своему характеру желаемые результаты (блага, социальные 

ценности, удовлетворение разнообразных интересов), которые стоят за этим 

субъективным правом» [153, с. 13]. 

Здійснюючи суб’єктивне право, фізична особа вчиняє юридично значущі 

діяння (дії або бездіяльність) безпосередньо або через інших осіб та трансформує 

об’єктивно існуюче право у вигляді норм права в право суб’єктивне у вигляді 

створених для себе прав та обов’язків [205, с. 59-60]. При цьому здійснення 

суб’єктивного цивільного права як добровільне вчинення уповноваженою особою 

активних чи пасивних дій спрямоване на використання можливостей, закладених у 

суб’єктивному праві, для задоволення потреб носія цього права [101, с. 53]. 

Здійснення цивільного права може відбуватися лише за умови наявності в 

особи самого суб’єктивного права. Тобто, об’єктом здійснення суб’єктивного 
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цивільного права фізичної особи може бути лише реальне, уже існуюче в 

уповноваженої особи суб’єктивне цивільне право. 

Здійснення права є добровільним актом волевиявлення уповноваженої особи. 

Цей висновок випливає із аналізу ст. 12 ЦК України, відповідно до якої особа 

здійснює свої права вільно. Добровільність здійснення суб’єктивного права означає, 

що уповноважена особа самостійно і незалежно від волі інших суб’єктів вирішує, 

здійснювати їй чи ні відповідне суб’єктивне право. Жодна особа не може бути 

примушена до здійснення того чи іншого суб’єктивного цивільного права. 

Фізична особа здійснює свої права на власний розсуд. Таке положення також 

знайшло своє відображення у ст. 12 ЦК України. Його зміст означає, що відповідна 

особа самостійно, з урахуванням власних бажань і без будь-якого стороннього 

впливу чи волевиявлення вирішує питання щодо обсягів здійснення, способу 

здійснення, мети, якої вона прагне досягти у результаті здійснення цивільного 

права, форми здійснення тощо. 

Реалізація (здійснення) особистих немайнових цивільних прав має низку 

специфічних рис. 

Так, особа здійснює своє суб’єктивне право у той чи інший спосіб, при цьому 

під способом здійснення суб’єктивного цивільного права пропонується розуміти дію 

або комплекс дій по використанню можливостей, закладених у цивільному 

суб’єктивному праві, що вказують, за допомогою яких засобів, у якому порядку та 

відносно яких матеріальних чи нематеріальних об’єктів здійснюється це право [101, 

с. 58]. За загальним правилом, суб’єктивне право може здійснюватися двома 

основними способами: шляхом багатократних повторюваних дій і однократної дії. В 

результаті такої однократної дії реалізація права тягне за собою припинення прав та 

відповідних обов’язків. Наприклад, право на донорство того чи іншого органу 

припиняється після проведення операції з вилучення цього органу з тіла людини. 

Реалізація більшості особистих немайнових прав передбачає тривалі 

повторювані дії. Наприклад, право на свободу пересування (ст. 313 ЦК України) 

надає можливість управомоченій особі багаторазово змінювати місце перебування. 

Специфіка здійснення особистих немайнових прав проявляється в тому, що 

поряд із двома традиційними наведеними вище способами тут можна виділити ще 
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один. Таке право, як право на життя (ст. 281 ЦК України), знаходиться у стані 

постійної, безперервної реалізації [112, с. 96]. Це стосується і права особи на власні 

персональні дані, так як протягом усього свого життя людина постійно генерує 

інформацію про себе і тому повсякчас перебуває у відносинах стосовно 

використання та розпорядження такою інформацією як особисто, так і іншими 

особами, часто роблячи це навіть несвідомо. 

При реалізації особистих немайнових прав можливі такі варіанти комбінації 

поведінки управомоченої та зобов’язаних осіб: 

а) реалізація права відбувається при активних діях управомоченої особи та 

бездіяльності всіх зобов’язаних осіб. Право на свободу (ст. 288 ЦК України) 

передбачає вільне вчинення управомоченою особою активних не заборонених 

законом дій, а всім іншим – заборону будь-яких форм фізичного чи психічного 

тиску на фізичну особу, втягування її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та 

психотропних засобів, вчинення інших дій, що порушують право на свободу (ч. 2 ст. 

288 ЦК України); 

б) реалізація особистого немайнового права відбувається при бездіяльності 

обох сторін правовідношення. Мається на увазі забезпечення наявного фактичного 

стану суб’єкта. Як приклад можна навести норму ст. 281 ЦК України: «Фізична 

особа має невід’ємне право на життя. Фізична особа не може бути позбавлена 

життя». У правовідносинах, що складаються при реалізації цього права, кожен є 

управомоченим і зобов’язаним одночасно. Право на життя розглядається як 

загальнорегулятивне, немайнове, природне, невід’ємне право, що спрямовано на 

охорону людського життя, встановлення неприпустимості позбавлення життя, 

заборону активної евтаназії. У цьому розумінні від уповноваженого суб’єкта не 

вимагаються жодні активні дії, достатньо наявності лише фактичного стану; 

в) реалізація особистого немайнового права відбувається за активних дій обох 

сторін [114, с. 116-119]. Саме до такого варіанту належить право особи на 

персональні дані, оскільки, наприклад, позитивна правомочність особи на доступ до 

власних персональних даних забезпечується зустрічним обов’язком володільця бази 

персональних даних надати відповідь на отриманий запит та відповідну інформацію. 
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У науці цивільного права загальновизнаним є розмежування фактичних та 

юридичних способів реалізації. Як зазначається у юридичній літературі, рівною 

мірою наведена класифікація може бути застосована і щодо здійснення 

суб’єктивного немайнового права [191, с. 33]. 

Під фактичними способами здійснення суб’єктивного права розуміють дії чи 

систему дій управомоченої особи, що не має ознак правочину чи інших юридично 

значимих дій. Так, відповідно до ст. 28 ЦК України фізична особа набуває права та 

обов’язки і здійснює їх під своїм ім’ям. Таким чином, особа, здійснюючи фактичні 

дії, використовує своє власне ім’я, а також інші персональні дані для набуття 

цивільних прав. 

У результаті здійснення особою права на персональні дані можуть укладатися 

і правочини, які зумовлюють виникнення відносних правовідносин. Так, за умовами 

договору особа може надавати право використовувати свої певні персональні дані, 

наприклад, ім’я, третім особам. Відповідно до ст. 296 ЦК України фізична особа 

може надавати іншій особі згоду на використання свого імені. 

Місце та роль персональних даних особи у цивільно-правових договірних 

відносинах більш детально аналізуватиметься у наступному підрозділі даного 

дослідження. 

У процесі здійснення будь-якого суб’єктивного права неодмінно постає 

питання про межі його реалізації. 

Як зазначає Р.А. Майданик, з метою досягнення рівномірності 

(пропорційності) в праві протилежності юридичних явищ взаємодіють на засадах 

принципу співрозмірності (пропорційності) між обмеженнями прав та цілями. 

Принцип пропорційності передбачає вибір розумних, найбільш ефективних засобів 

для досягнення мети і завжди застосовується в сукупності з принципом 

справедливості, на який покладено функцію вирівнювання нерівності 

«переддоговірних можливостей». Така «пропорційність» дає можливість 

забезпечити націленість права на затвердження в житті принципу еквівалентності, 

рівного несення за рівних умов тягаря відповідальності, усього того, що під дещо 

іншим кутом зору охоплюється поняттям «справедливість» і виявляється через 

адекватні механізми речово- і зобов’язально-правових конструкцій [54, с. 15]. 
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Вважаємо, що встановлення меж здійснення суб’єктивних цивільних прав є 

втіленням у цивільному праві вищезазначених принципів. 

Межі суб’єктивного цивільного права визначають коло тих дій, які може 

вчинити носій цього права, та умови, за яких ці дії можуть вчинятися. При цьому 

саме поняття «межа здійснення суб’єктивного цивільного права особи» розуміється 

в науковій літературі як конкретна, установлена законодавством або договором 

вимога, якої зобов’язана дотримуватися уповноважена особа, здійснюючи це 

суб’єктивне право [101, с. 109]. 

Виходячи з норм законодавства, розрізняють загальні і особливі (спеціальні) 

межі здійснення особистих немайнових прав. Загальні межі стосуються всіх 

суб’єктивних цивільних прав і закріплені в ст. 13 ЦК України. Вони зводяться до 

того, що свої права фізична особа має здійснювати в межах, наданих особі 

законодавством, з дотриманням моральних засад суспільства і утриманням від дій, 

які б заподіювали шкоду довкіллю та культурній спадщині, порушували права 

інших осіб, та дій, що вчиняються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, 

а також зловживання правом в інших формах. 

Особливі межі здійснення цивільних прав притаманні конкретним цивільним 

правам і закріплені в спеціальних нормах законодавства. Особливі межі права на 

персональні дані визначені в законодавстві як обмеження даного права. 

Стаття 32 Конституції України вказує на інтереси національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини як можливу підставу для обмеження 

суб’єктивних прав особи. Ці ж критерії вказані і у ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про захист 

персональних даних»: 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. 

Окрім цього, відповідно до ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про захист персональних даних» 

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 
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забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на 

свободу вираження поглядів. 

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом 

може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом 

суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає 

потенційну шкоду від її поширення. 

У цьому зв’язку А.І. Марущак зазначає, що досить складним є питання 

практичного застосування цієї норми, оскільки у будь-якому випадку лише органи 

судової влади повноважні приймати остаточне рішення стосовно співвідношення 

права громадськості знати інформацію з обмеженим доступом над правом її 

власника на захист такої інформації [198, с. 47]. В умовах відсутності законодавчого 

визначення цього поняття та порядку надання інформації статусу «суспільно 

значимої» застосування цих положень є проблематичним і можливе лише у 

випадках, коли розголошеній інформації з обмеженим доступом цей статус було 

надано незаконно [148, с. 110]. 

Підхід, запроваджений в українському законодавстві, відповідає положенням 

відповідних міжнародних актів. Так, стаття 9 Конвенції № 108 передбачає, що 

відступ від положень, що гарантують права суб’єкта даних, дозволяється в інтересах 

державної безпеки та громадського спокою, грошових інтересів держави або для 

боротьби із кримінальними злочинами та для захисту прав і свобод інших осіб. А 

стаття 13 Директиви 95/46 ЄС встановлює, що обмеження можуть застосовуватися, 

якщо це є необхідним заходом для забезпечення: державної безпеки, оборони, 

громадського порядку, в інтересах слідства, важливого економічного або 

фінансового інтересу, захисту суб’єкта даних або прав і свобод інших осіб. 

Як можна помітити, і критерії, зазначені в українському законі, і критерії, 

закріплені у міжнародних актах, є доволі широкими і сформульовані досить 

розпливчасто. Як слушно зазначає І.О. Вельдер, чисельні винятки із загальних 

правил відкривають суттєві можливості для зловживань [89, с. 108]. Тому 

Європейський суд з прав людини здійснив спробу запровадити додаткові критерії 

для визначення легітимності обмежень прав людини. За його роз’ясненнями, такі 

обмеження повинні: - запроваджуватися на підставі закону («in accordance with the 
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law»); - мати легітимну ціль («legitimate aim»); - бути необхідними у 

демократичному суспільстві («necessary in a democratic society») [218, с. 16]. 

При цьому вимога здійснення втручання у права особи «згідно із законом» 

розуміється Європейським судом наступним чином: «… слова «згідно із законом» у 

значення пункту 2 статті 8 Конвенції, означають, найперше, що цей захід має 

ґрунтуватися на національному законодавстві. З цього приводу Суд зазначає, що він 

завжди розумів термін «закон» у його змістовному, а не формальному значенні; він 

також включає сюди підзаконні акти, видані відповідними органами влади на 

підставі делегованих нормативних повноважень (…). Однак існування законодавчої 

бази не є достатнім; іще потрібно, щоб цей закон був доступний для конкретної 

особи і сформульований з достатньою чіткістю для того, щоб вона могла, з 

допомогою кваліфікованих радників, якщо це необхідно, передбачити в розумних 

межах, виходячи з обставин справи, ті наслідки, які може спричинити означена дія. 

Закон, який передбачає свободу оцінювання, сам по собі не порушує цієї вимоги, 

якщо обсяг і способи здійснення такої свободи визначаються з достатньою чіткістю, 

з урахуванням легітимної мети, що ставиться в даному випадку, для того щоб 

кожному забезпечити належний захист від свавілля» (справа «Лавентс проти Латвії 

[329, с. 298-299]. 

Загальним критерієм для встановлення балансу між конкуруючими інтересами 

є дотримання принципу пропорційності при впровадженні обмежень. Цей принцип 

був сформульований Європейським судом з прав людини у такому вигляді: «… 

фраза «бути необхідним у демократичному суспільстві» означає, що втручання 

повинно, серед іншого, відповідати «нагальній соціальній потребі» і бути 

«пропорційним до законної мети, що переслідується»; і далі «…закон, що надає 

свободу вибору під час здійснення повноважень, повинен передбачати їх обсяги» 

[218, с. 16]. 

Так, у справі «Волохи проти України» Європейський суд з прав людини, 

досліджуючи правомірність накладення арешту на поштово-телеграфну 

кореспонденцію заявників у світлі дотримання принципу пропорційності та «якості» 

правових положень, що були застосовані у справі, та визначаючи, чи достатньо 
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чітко такі правові положення встановлюють обставини, за яких правоохоронні 

органи могли здійснювати перегляд кореспонденції заявників, встановив: 

«У цьому зв’язку Суд зауважує, що вимоги «пропорційності» втручання, його 

винятковий та тимчасовий характер передбачені у статті 31 Конституції та статті 9 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року 

(…). Проте ні стаття 187 Кримінально-процесуального кодексу в редакції, яка була 

чинна під час подій, які розглядаються, ні жодне інше правове положення 

законодавства не передбачали механізм, який міг би гарантувати дотримання 

вищезазначених принципів на практиці. Положення, яке розглядається (…), не 

містить вказівки щодо осіб, до яких застосовуються ці заходи, обставин, за яких 

вони вживаються, та строків, які мають встановлюватись та дотримуватись. Таким 

чином, це положення не може бути визнане таким, що є достатньо чітким та 

детальним, щоб забезпечити відповідний захист від неналежного втручання органів 

державної влади у право заявників на повагу до їх приватного життя та 

кореспонденції» [327, с. 245]. 

У контексті дослідження питання встановлення балансу на особливу увагу 

також заслуговує рішення Європейського суду з прав людини у справі «С. і Марпер 

проти Об’єднаного Королівства», прийняте у грудні 2008 року [326]. Заявники 

скаржилися на порушення статей 8 і 14 Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод, що виявилося у зберіганні органами влади їхніх відбитків пальців, 

зразків клітин і ДНК-профілів після їхнього виправдання та звільнення. У своєму 

рішенні по справі Суд відзначив, що зразки клітин містять багато конфіденційної 

інформації про особу, у т. ч. інформацію про стан її здоров’я. Крім того, зразки 

містять унікальний генетичний код, що має суттєве значення як для зацікавленої 

особи, так і для її родичів. Враховуючи характер і обсяг персональних даних, що 

містяться у зразках клітин, їхнє зберігання саме по собі слід розглядати як 

втручання у право на повагу приватного життя особи, а можливість на основі 

отриманих ДНК-профілів робити висновок про етнічне походження людини робить 

їхнє зберігання ще більш відчутним для особи, принаймні, більш відчутним, ніж 

дактилоскопія. 
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Суд визнав, що збереження інформації (відбитків пальців і ДНК-профілів) 

переслідувало законну мету, а саме – виявлення і, відповідно, попередження 

злочинності, проте водночас ще раз підтвердив свою позицію, що кожна держава 

повинна мати чіткі, докладні правила, що регулюють сфери дії та застосування 

таких заходів, а також мінімальні гарантії прав людини. Суд додав, що потреба в 

таких гарантіях ще збільшується там, де потрібен захист персональних даних, що 

піддаються автоматизованій обробці, у т. ч. коли такі дані використовуються для 

поліцейських цілей. 

Головним питанням, що підлягало розгляду Судом у даному випадку, було те, 

наскільки збереження відбитків пальців і ДНК-даних заявників як осіб, що 

підозрювалися у вчиненні злочину, але не були засуджені, було необхідним у 

демократичному суспільстві, та чи був дотриманий баланс між інтересами 

демократичного суспільства та окремої особи. Суд врахував основні принципи 

відповідних документів Ради Європи і законодавства та практики інших держав-

учасниць, за якими зберігання даних мало бути пропорційним щодо мети збору і 

обмеженим у часі. При цьому з’ясувалося, що Англія, Уельс та Північна Ірландія 

виявилися єдиними юрисдикціями в межах Ради Європи, де допускається 

безстрокове зберігання відбитків пальців і ДНК-матеріалу будь-якої людини будь-

якого віку, підозрюваної у вчиненні будь-якого злочину. У підсумку Суд встановив, 

що загальне й не вибіркове зберігання зразків клітин і ДНК-профілів осіб, що 

підозрювалися у вчиненні злочину, але не були засуджені, яке мало місце у 

досліджуваному випадку, не забезпечує справедливого балансу між конкуруючими 

суспільними і приватними інтересами, і що держава-відповідач вийшла за будь-які 

прийнятні межі розсуду. Відповідно, Суд одностайно дійшов висновку, що у даному 

випадку порушення ст. 8 Конвенції мало місце. 

Принципове значення має висновок Суду про те, що захист, який надається ст. 

8 Конвенції, буде неприйнятно послаблений, якщо використання сучасних наукових 

методів у системі кримінальної юстиції буде дозволено за будь-яку ціну і без 

ретельного балансу між потенційними вигодами від широкого використання таких 

методів та важливими інтересами приватного життя [253, с. 328]. 
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Цікавим для вивчення є досвід європейського регулювання застосування 

обмежень суб’єктивних прав особи та права на персональні дані зокрема. Так, 

відповідно до ст. 10 Конституції Німеччини обмеження прав можуть бути 

встановлені лише на підставі закону. Якщо конкретне обмеження слугує захисту 

основ демократичного устрою чи існування Федерації або однієї із земель, а також 

забезпеченню їх безпеки, то закон може передбачати, що факт обмеження не 

повідомляється заінтересованій особі та що разом із судовим захистом здійснюється 

контроль з боку спеціальних та допоміжних органів, які формуються народним 

представництвом. Таке положення було дещо конкретизоване із введенням 

Федеральним Конституційним Судом у 1983 році «права на інформаційне 

самовизначення», яке могло бути обмежене у випадку наявності «домінуючого 

публічного інтересу», під яким слід розуміти конкретні передбачені законом 

випадки, за наявності яких отримання та використання персональних даних фізичної 

особи може здійснюватися державою чи третіми особами без повідомлення про 

фізичних осіб, персональні дані яких використовувалися. Проте таке втручання не 

повинно порушувати принципу пропорційності, тобто бути за тривалістю не довше, 

ніж визначено законодавцем для досягнення мети, а також не використовуватися з 

іншою, ніж передбачено законом, метою. Відповідно до положень Федерального 

закону Німеччини «Про охорону даних» право суб’єкта даних на доступ до власних 

персональних даних може обмежуватися, якщо це може заподіяти шкоду 

громадській безпеці та громадському порядку, а також благу федерації або будь-якої 

із земель (ч. 4 §19) [135]. 

Закон Франції «Про інформатику, картотеки та свободи» встановлює 

обмеження для доступу особи до персональних даних, якщо вони представляють 

інтерес з точки зору державної безпеки, національної оборони, громадського 

порядку. Більш того, вільний доступ до адміністративних документів, у яких 

міститься інформація не іменного характеру, але яка зачіпає інтереси фізичної 

особи, також допускає винятки із загальних правил (ст. 19) [135]. 

Англійський Акт «Про захист баз даних» закріплює, що з метою забезпечення 

національної безпеки персональні дані можуть бути вилучені із реєстрів та 

комп’ютерних бюро (ст. ст. 27-30). Питання про вилучення вирішується членом 
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Кабінету Міністрів, Генеральним Прокурором або Лорд-Адвокатом за їх письмовою 

санкцією. Персональні дані, які зберігаються для попередження чи розкриття 

злочинів, затримання чи засудження злочинців, збору податків, інших платежів, 

вилучаються із доступу суб’єкта у будь-якому випадку, коли є вірогідність того, що 

застосування загальних умов до цих даних може нанести шкоду запобіганню 

злочину, розкриттю, затриманню, засудженню відповідних фізичних осіб. Міністр 

має право своєю постановою вилучити з умов доступу суб’єкта персональні дані, які 

містять інформацію про фізичне чи душевне здоров’я суб’єкта даних, або змінити 

умови стосовно таких даних. Це положення стосується питань захисту громадян від 

фінансових втрат в результаті безчесної поведінки, некомпетентності чи 

недобросовісних дій з боку осіб, відповідальних за надання банківських, страхових, 

інвестиційних чи інших фінансових послуг. Умовою вилучення будь-яких 

персональних даних є те, що вони в подальшому не повинні використовуватися для 

жодної іншої мети, крім тієї, для якої зберігаються [135]. 

Питання щодо встановлення випадків можливого обмеження права на 

персональні дані особливо гостро постає при визначенні законності дій 

правоохоронних органів під час здійснення ними втручання в особисте життя 

людини з метою розслідування та розкриття правопорушень. 

Станом на сьогодні ФРН – єдина країна, чиї норми про прослуховування 

телефонних розмов при здійсненні оперативно-розшукової діяльності були схвалені 

Європейським судом з прав людини. Так, Європейський суд з прав людини, 

розглянувши справу Класса, визнав, що німецький закон відповідає вимогам ст. 8 (2) 

Конвенції Про захист прав людини і основних свобод [332]. Німецький закон дійсно 

має основу в національному законодавстві, є доступним і зрозумілим, у тому сенсі, 

як цього вимагає Суд. Щодо якості закону, то в ньому чітко визначені склади 

злочинів, при розслідуванні яких дозволяється прослуховування телефонних розмов. 

Правозастосовча практика обмежена збором допоміжної інформації про злочин, 

коли вже відомі інші факти чи коли збір інформації в інший спосіб є неможливим 

або ускладненим. Існують чіткі правила подачі письмового запиту на застосування 

прослуховування, зазначена його максимальна тривалість і чітко описані правила 

знищення таємно зібраних матеріалів. Суд відзначив, що ордер не видається 



140 

 

судовими інстанціями, але визнав, що наявність нагляду Комітету G-10 забезпечує 

надійну заміну судового контролю. Огляд прецедентів Суду щодо норм «якості 

закону» показує, що не вистачає тільки заходів перестороги стосовно обміну 

зібраною інформацією між державними органами і визначення процедури складання 

підсумкових доповідей щодо зібраної інформації [253, с. 216]. 

Проте, відзначаючи безумовні успіхи Німеччини у справі забезпечення 

захисту персональних даних, некоректно говорити про відсутність у цій країні будь-

яких проблем у даній сфері. Так, у квітні 1998 року був прийнятий закон, що 

дозволяє Федеральній кримінальній службі утримувати національний банк 

генетичних даних, що стосуються розслідування кримінальних справ та 

особистостей засуджених правопорушників. Місяць потому Федеральна 

прикордонна служба, яка була створена у вигляді воєнізованих підрозділів поліції 

для охорони державних кордонів, отримала дозвіл перевіряти документи і багаж 

громадян без будь-яких конкретних підозр. Крім того, у ФРН за допомогою 

співробітництва секретних служб і поліції, а також запровадження електронних 

досьє на всіх громадян країни створюється розгалужена мережа органів, що 

здійснюють стеження за населенням. Тим самим відкидається конституційний 

принцип розподілу функцій секретних служб і поліції, створюється реальна 

можливість здійснювати контроль за політичними поглядами громадян [253, с. 229]. 

У 2001 році у США було прийнято Закон «Про об’єднання і зміцнення 

Америки та забезпечення відповідних інструментів, необхідних для попередження й 

унеможливлення тероризму» (скорочено – Патріотичний Акт або USAPA) [323]. 

Акт розширює можливості правоохоронних органів встановлювати реєстратори, 

підслуховуючі пристрої, які фіксують телефонні номери на певній телефонній лінії, 

роблять записи вхідної та вихідної інформації тощо. Наприклад, законодавці 

дозволили спецслужбам використовувати в мережі Інтернет так звані «реєструючі 

пристрої». За названим законом для цього навіть не потрібна санкція суду – за 

умови, що відслідковується лише «адресна інформація», а не зміст листів. Крім того, 

цей документ розширює можливості уряду отримувати доступ до персональної 

фінансової інформації та досліджувати її без будь-якої підозри особи у вчиненні 
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злочину, а лише для того, щоб підтвердити достовірність цієї інформації та 

доцільність для використання у подальшому розслідуванні кримінальної справи. 

Таким чином, на сьогодні практика таємного стеження і збору інформації є 

досить поширеною, незважаючи на висловлення з цього приводу офіційної позиції 

Європейського суду з прав людини, який у рішенні по справі «Волохи проти 

України» зазначив:  

«Суд завжди дотримувався думки, що словосполучення «згідно із законом» не 

просто відсилає до національного законодавства, а й пов’язане з вимогою «якості» 

закону, тобто вимогою дотримання принципу «верховенства права», про що прямо 

говориться у преамбулі Конвенції. Отже, цей вислів означає – і це випливає з 

предмета і мети статті 8, - що в національному законодавстві має існувати засіб 

правового захисту від свавільного втручання державних органів у права, гарантовані 

пунктом 1 … . Ризик такої свавільності є особливо очевидним в умовах, коли 

повноваження виконавчої влади здійснюються таємно … 

… Оскільки здійснювані на практиці заходи таємного спостереження за 

обміном інформації є закритими для їх ретельного аналізу з боку осіб, яких це 

стосується, або з боку громадськості загалом, надання правової дискреції органам 

виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень було б несумісним з 

принципом верховенства права. Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати 

межі такої дискреції, наданої компетентним органам, і порядок її здійснення, з 

урахуванням законної мети даного заходу, щоб забезпечити особі належний захист 

від свавільного втручання» [327, с. 244-245]. 

Показовою в контексті досліджуваного питання є справа, розглянута 

Конституційним Судом Російської Федерації, що стосується перевірки 

конституційності окремих положень федерального закону «Про оперативно-

розшукову діяльність» [218, с. 19-21]. Громадянка Російської Федерації І.Г. Чернова 

звернулася до Конституційного Суду РФ зі скаргою на порушення її конституційних 

прав положеннями вказаного закону. У червні 1995 року у зв’язку з підготовкою 

критичних публікацій про роботу волгоградської міліції, журналістка І.Г. Чернова 

була піддана шантажу з боку посадових осіб УВС Волгоградської області, які 

погрожували публічно поширити відомості про її приватне життя, здобуті 
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оперативним шляхом. Згідно зі статтею 5 закону РФ «Про оперативно-розшукову 

діяльність» вона звернулася зі скаргою для захисту своїх прав до органів 

прокуратури та суду. У цей час їй стало відомо, що на підставі «агентурного 

повідомлення» (ч. 1 ст. 7 федерального закону) про незаконну підприємницьку 

діяльність на неї було заведено справу оперативного обліку (ст.10 федерального 

закону), здійснювалось спостереження (ст. 6 федерального закону) з використанням 

технічних засобів, з ініціативи правоохоронних органів було одержано судове 

рішення на прослуховування квартирного телефону «для встановлення і 

документування злочинних зв’язків» (ст. 9 федерального закону). 

Після втручання Генеральної прокуратури РФ їй було повідомлено, що 

оперативно-розшукові заходи щодо неї були припинені в січні 1996 року, при цьому 

жодних порушень закону встановлено не було, однак при цьому не було 

встановлено і самого факту правопорушення з боку І.Г. Чернової або інших осіб. 

Незважаючи на вимоги заявниці, щодо неї не було прийнято жодних процесуальних 

рішень ні про порушення, ні про відмову в порушенні кримінальної справи, що 

стало причиною відмови в наданні їй для ознайомлення зібраної про неї інформації 

(ч. 3 ст. 5 федерального закону). Після тривалих і неодноразових вимог певна 

оперативна інформація була направлена у секретному порядку до Волгоградського 

обласного суду, де розглядалася скарга заявниці, однак Управління внутрішніх 

справ віднесло цю інформацію до відомостей, що містять «державну таємницю» (ст. 

12 федерального закону), і з цих підстав заявниці було відмовлено в ознайомленні з 

ними. Після чого, за «непотребом» оперативні матеріали були повернуті до УВС і 

знищені у вересні 1997 року на підставі «відомчих інструкцій», що стало причиною 

припинення розгляду справи за скаргою заявниці. 

Конституційний Суд РФ не розглядав справу по суті, а визнав її 

неприйнятною, мотивуючи це тим, що права заявниці були порушені невірним 

застосуванням положень федерального закону «Про оперативно-розшукову 

діяльність», а не його невідповідністю Конституції. 

Разом з тим, чотири судді із 15, що становили склад суду, не погодилися із 

прийнятою ухвалою і висловили окремі думки, серед яких привертає увагу позиція 

судді А.Л. Кононова, який піддав справедливій критиці висновки Конституційного 
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Суду РФ по цій справі, а також відповідні положення федерального закону «Про 

оперативно-розшукову діяльність», посилаючись на принципи, які виробив 

Європейський суд з прав людини під час розгляду численних справ щодо 

правомірності застосування обмежень певних прав людини. Вказані принципи суддя 

застосував до обставин конкретної справи. Йдеться про підстави, а також про межі 

для втручання в права людини під час оперативно-розшукової діяльності. Серед 

підстав правомірного застосування обмежень він зазначив, що такі обмеження 

повинні: 

- запроваджуватися на підставі закону: «Подібні обмеження можуть бути 

встановлені тільки в федеральному законі (ст. 55, ч. 3 Конституції РФ). Це означає, 

що нормативні акти іншого рівня, включаючи відомчі, а тим більше не оприлюднені 

або закриті, не тільки не можуть встановлювати будь-яких обмежень прав і свобод 

людини, але і регулювати порядок і підстави їх застосування, умови, межі, строки та 

інші суттєві ознаки цих обмежень»; 

- мати легітимну ціль: «…обмеження прав і свобод людини в оперативно-

розшуковій діяльності можуть бути виправданими і допустимими, якщо вони 

встановлені в цілях захисту не від будь-якого правопорушення, а лише від найбільш 

небезпечних злочинних порушень закону, принаймні тих, які вимагають 

попереднього слідства». 

Рамки правомірного обмеження права на персональні дані під час оперативно-

розшукової діяльності повинні, на думку судді Конституційного Суду РФ А.Л. 

Кононова, встановлюватися зважаючи на характер, суб’єктний склад, часовий 

період можливих обмежень і повинні гарантувати їх підконтрольність [218, с. 19-

21]. 

Таємний характер обробки інформації про особу в цілях боротьби зі 

злочинністю входить у протиріччя з принципом прозорості, який є суттєвим для 

ефективної реалізації права людини на персональні дані. Не знаючи про збирання 

персональних даних, особа не може захистити свої права. Отже, необхідним є 

вироблення правового механізму, який дозволить врахувати інтереси особи, чиї 

права обмежуються. Зокрема, у міжнародних актах щодо захисту персональних 

даних йдеться про контроль з боку громадськості (суспільства) через орган нагляду 
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за обробкою персональних даних, яка здійснюється правоохоронними органами. 

Тобто не повинно існувати таємних файлів або баз даних, які невідомі 

громадськості. Усі вони повинні бути легалізованими і їх використання повинно 

врегульовуватися у законодавстві, доступному для громадськості. 

Право на доступ до персональних даних, що містяться у поліцейських файлах, 

повинно гарантуватися. Однак, на думку А.В. Пазюка, межі здійснення цього права 

залежатимуть від наслідків, які буде мати розголошення тієї чи іншої інформації, 

одержаної як гласними, так і негласними засобами. Якщо таке розголошення може 

зашкодити слідству, ця інформація не повинна повідомлятися. В інших випадках - 

як в інтересах громадян, так і в інтересах правоохоронних органів надати 

зацікавленій особі доступ до відомостей з правом їх виправлення або додавання 

додаткових достовірних даних. При цьому персональні дані, які були зібрані з 

порушенням законодавства, повинні бути знищені на вимогу суб’єкта даних. 

Відповідно до ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про міліцію» міліція не розголошує відомостей, 

що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо 

виконання обов’язків не вимагає іншого [42]. 

Розголошення отриманих у ході розслідування справи або проведення 

оперативно-розшукових заходів персональних даних особи створює підстави для 

цивільно-правової відповідальності відповідних державних органів або службових 

осіб правоохоронних органів згідно зі ст. 1176 ЦК України, ЗУ «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» [31] та Положення про застосування Закону України «Про 

порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженого спільним 

наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, 

Міністерства фінансів України від 04.03.1996 року [47]. 

Національне законодавство повинно передбачати процедуру контролю за 

додержанням законності у випадку відмови у доступі до поліцейських файлів. Цю 

функцію повинен виконувати незалежний орган держави, будь-яка наглядова 

інстанція чи суд [218, с. 27]. Очевидно, для виконання саме таких завдань в Україні 
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спочатку було створено Державну службу з питань захисту персональних даних, а 

згодом перекладено функції цієї служби на Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

Однією з новітніх загроз праву на персональні дані особи стало 

запровадження електронних або біометричних паспортів. Так, у Німеччині 

електронні паспорти для виїзду за кордон були запроваджені восени 2005 року. Ще 

через три роки, з метою більш ретельного захисту паспортів від підробок, до чипа 

такого паспорта, окрім цифрової фотографії володаря, почали вносити й відбитки 

пальців. Таким чином, ФРН стала першою серед країн ЄС, де почали 

використовувати виїзні документи з повними біометричними даними своїх 

громадян. Перехід на біометричні документи у ФРН відбувався поступово і в 

основному був завершений у 2008 році [253, с. 231-232]. 

Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації 189 

держав – членів цієї організації (серед яких і України) – взяли на себе зобов’язання 

до 1 квітня 2010 року приступити до видачі своїм громадянам так званих 

біометричних закордонних паспортів. Це – електронні ID-документи, котрі 

читаються машинами і в які імплантований RFID-чип (RFID – радіочастотна 

ідентифікація). На чип записуються біометричні характеристики власника 

закордонного паспорта – оцифровані дані відбитків пальців, райдужної оболонки 

ока, геометрії руки та ін. 

З 23 червня 2015 року в Україні та інших країнах Східного партнерства країни 

Шенгенської зони розпочали запровадження Візової інформаційної системи (ВІС). 

Головна зміна для громадян України, починаючи з 23 червня 2015 року, полягає в 

тому, що для отримання права на в’їзд до Шенгенської зони кожен заявник повинен 

з’витися особисто у консульство та надати свої біометричні дані – відбитки пальців 

та цифрову фотографію. Від зобов’язання надавати відбитки пальців звільняються 

лише: - діти віком до 12 років; - особи, у яких фізично неможливо взяти відбитки 

пальців; - голови держав та члени національних урядів (а також члени їхніх 

офіційних делегацій та їхні чоловіки/дружини), якщо вони подорожують з 

офіційними цілями [134]. 
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Щодо біометричних паспортів, то в Україні вони запроваджені уже 

згадуваним ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Даний Закон передбачає наявність мікро-чипа у всіх документах, що посвідчують 

особу. Відповідно до ст. 19 Закону, до безконтактного електронного носія вноситься 

інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні дані, 

параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що 

знаходиться на безконтактному електронному носії, відповідно до документів ІСАО. 

Позитивною є норма Закону про те, що відцифровані відбитки пальців рук 

вносяться до безконтактного електронного носія за згодою особи у разі оформлення 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта 

України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення 

члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного 

документа біженця [12]. При цьому під біометричними даними Закон розуміє 

сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають 

достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших 

осіб (біометричні дані, параметри – відцифрований підпис особи, відцифрований 

вигляд обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук); біометричні параметри 

відповідно до норм Закону – це вимірювальні фізичні характеристики або 

особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) 

особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу [12]. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про електронний цифровий підпис» електронний 

цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманого за результатом 

криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього 

набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за 

допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

Що стосується відцифрованого підпису особи, то хоча підписи і є стійкими 

графічними зображеннями, які відображають динамічний стереотип рухів, кожний 

наступний підпис однак відрізняється від попереднього в межах варіативності 

рухової навички, а тому надійність захисту документів таким відцифрованим 
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підписом може бути недостатньою саме через варіативність підписів. Такий підпис 

у конкретному статичному варіанті його фіксації цифровою камерою, як і 

електронний цифровий підпис, є своєрідною електронною печаткою підпису. У 

звичному варіанті – це факсиміле, печатка-підпис, якою може скористатися будь-

хто. Більш ефективною може бути електронна фіксація параметрів підпису (темп, 

натиск, розміри елементів підпису та їх взаємне розміщення тощо) в процесі 

реалізації динамічного стереотипу рухів. Середньостатистична величина цих 

параметрів могла би стати основою для ототожнення особи за параметрами 

динамічного стереотипу рухів при виконанні власноручного підпису. Лише у цьому 

разі такий біометричний захист може бути дійсно ефективним. В іншому випадку 

відцифроване зображення статичного підпису можна зробити з будь-якого 

справжнього підпису і навіть якщо цей підпис не буде відповідати всім параметрам 

попереднього, який внесений у документ, це не значить, що цей підпис несправжній. 

Крім того, просте статичне зображення відцифрованого підпису можна отримати 

будь-яким способом: шляхом технічної підробки, електрофотографічного 

копіювання чи комп’ютерного монтажу тощо. Лише фіксація динамічних 

параметрів рухової навички при виконанні власноручних підписів може надійно 

захистити документ від підробки та несанкціонованого доступу до персональної 

інформації, оскільки інша людина такі властивості рухової навички практично 

нездатна відтворити [184, с. 39-40]. 

З 1 січня 2015 року уже здійснюється оформлення біометричних паспортів 

громадянина України для виїзду за кордон. 

Варто звернути увагу на те, що з електронного носія інформації – чипа 

радіочастотної ідентифікації інформація може бути зчитана не лише картрідером 

(засобом зчитування інформації з чипа), але і дистанційно – з літака чи супутника. 

Такі технічні можливості є в державах Європейського Союзу, є вони і в України. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 року № 834 [44] в 

Україні створюється Державна інтегрована інформаційна система забезпечення 

управління рухомими об’єктами, складовою частиною якої є інтегрована 

радіолокаційна система контролю повітряного простору України. Відповідно, з 

використанням цих систем можливий безконтактний доступ до інформації, яка 
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зберігається на електронному чипі, та фіксація пересування документа разом з його 

власником у часі та просторі. Слід зазначити, що Великобританія, яка мала надійну 

систему захисту інформації у своїх базах даних, на даний час відмовилася від 

безконтактного способу доступу і перейшла лише на контактний спосіб доступу до 

інформації за допомогою картрідера [184, с. 39]. 

Ще один випадок застосування особливих меж права на персональні дані 

пов’язаний із запровадженням спеціального правового модусу фізичної особи 

публічного права, суть якого полягає в тому, що в окремих фізичних осіб внаслідок 

зазначеного статусу межі захисту права на персональні дані стають вужчими. У 

цьому ключі слід виділити дві основні взаємопов’язані проблеми: перша – 

визначення підстави виникнення такого правового модусу; друга – встановлення 

категорій осіб, які зазначеним модусом володіють. Вітчизняна наука допоки не 

виробила єдиного підходу щодо підстав виникнення правового модусу фізичної 

особи публічного права, зокрема, пропонується: вважати такими виконання особою 

публічних обов’язків чи участь у суспільно важливих подіях [67, с. 155]; 

враховувати сферу діяльності (публічна чи приватна) та інтерес, на задоволення 

якого спрямована така діяльність (публічний чи приватний) [273, с. 155]. 

Досліджуючи зазначену проблему, О.О. Посикалюк приходить до висновку, що 

критерієм виділення фізичної особи публічного права слід обрати наявність 

суспільного інтересу в інформуванні про діяльність такої особи. При цьому, на 

думку вченого, поняття «суспільний інтерес» характеризується як таке, що не може 

мати чітко окреслених рамок та бути наперед визначеним. Тому потрібно визнати за 

доцільне закріпити на нормативному рівні лише примірний перелік обставин, що 

можуть слугувати предметом такого інтересу. Зміст та межі суспільного інтересу 

потребують встановлення судом у кожному конкретному випадку. У цьому 

контексті корисним буде встановити презумпцію суспільного інтересу щодо 

отримання інформації про діяльність осіб, які обіймають державні посади і (або) 

користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у 

суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті 

чи в будь-якій іншій галузі) [233, с. 22]. 
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Так, американське право при визначенні модусу фізичних осіб публічного 

права поділяє останніх на три групи. Перша – публічні особи, до яких традиційно 

відносять голову держави, членів парламенту та уряду, інших представників 

державної влади та органів місцевого самоврядування, політиків. Друга група – 

квазіпублічні особи, до них належать кінозірки, бізнесмени, загальновідомі 

особистості. Третя група – відносно публічні особи, які привертають до себе увагу 

незалежно від власної волі в результаті якоїсь несподіваної події, що має суспільне 

значення (наприклад, жертва ДТП, потерпілий внаслідок катастрофи). За загальним 

правилом в американському праві презюмується, що публічна особа погоджується 

на втручання третіх осіб у її приватне життя [111, с. 549]. 

У такому випадку закономірно постає питання: яким чином такі положення 

узгоджуються із принципом рівності, адже так звана «публічна особа» у такому разі 

зазнає більшого обмеження права на персональні дані, ніж пересічний громадянин? 

Між тим, легітимне обмежування права не свідчить про дискримінацію. До того ж, 

обираючи для себе життя публічної особи, пересічний громадянин свідомо йде на 

те, що стає предметом уваги громадськості. Остання, у свою чергу, хоче одержати 

якомога більше інформації про особу, якій вона довіряє публічну владу. 

Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Кроне Ферлаґ ҐмбХ і К°КҐ» 

проти Австрії» таким чином сформулював це положення: «Межі допустимої 

критики ширші, коли йдеться про політика, що діє у своєму публічному статусі, ніж 

коли йдеться про приватну особу, оскільки перший неминуче й свідомо йде на те, 

щоб усі його слова і вчинки були об’єктом пильної уваги з боку журналістів та 

широкого загалу, і мусить виявляти більшу толерантність. Звичайно, політик має 

право на захист своєї репутації, і навіть тоді, коли він не перебуває у статусі 

приватної особи, - але умови такого захисту треба розглядати в порівнянні з 

користю від одвертого обговорення політичних проблем» [330, с. 193]. 

Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що публічний діяч має 

право на захист свого приватного життя від неправомірних втручань, однак цей 

захист слід співвідносити із суспільними інтересами [70, с. 144]. 

Комісія з прав людини теж сформулювала зв’язок між обмеженням права на 

приватність і добровільними вчинками особи: «Вимога до поваги особистого життя 
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автоматично обмежується в тій мірі, в якій окрема особа сама ставить своє приватне 

життя у залежність від громадського життя або інших інтересів, що перебувають під 

захистом» [219, с. 37]. 

В українському законодавстві аналогічного правила прямо не закріплено, 

однак, враховуючи положення деяких нормативних актів, можна говорити про 

перші кроки у цьому напрямі. Так, у разі розгляду судом спору щодо завданої 

моральної шкоди між журналістом або засобом масової інформації як відповідачем 

та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою як позивачем суд 

вправі призначити компенсацію моральної шкоди лише за наявності умислу 

журналіста чи службових осіб засобу масової інформації (ст. 17 ЗУ «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» [27]). 

Виникає закономірне питання: які особи повинні вважатися «публічними»? 

В.І. Бобрик пропонує визначати публічних осіб через публічний характер їх 

обов’язків і способу життя. Таким чином, на його думку, публічними необхідно 

вважати насамперед тих осіб, які внаслідок виконання суспільно важливих 

обов’язків ставлять своє приватне життя у залежність від них. Такими особами слід 

вважати Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, 

керівників центральних і місцевих органів державного управління [70, с. 144]. 

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про інформацію» право на інформацію забезпечується 

обов’язком суб’єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби 

масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення [38]. 

Однією з основних гарантій відкритості відомостей персонального характеру 

вищих посадових осіб України є пряма заборона засекречування даних про стан 

здоров’я населення, його життєвий рівень, наприклад, харчування, одяг, житло, 

медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-

демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення, 

встановлена ст. 8 ЗУ «Про державну таємницю» [33]. 

Окрім того, відкритість персональних даних кандидатів на вищі державні 

посади гарантується низкою норм виборчого законодавства. Так, відповідно до ст. 

56
4
 ЗУ «Про вибори Президента України», Центральна виборча комісія за рахунок 

коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення 
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виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів 

інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих 

Центральною виборчою комісією, із розрахунку по два примірники на кожну 

виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів 

на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при 

реєстрації кандидатів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, 

посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, а також 

фотографію кандидата [26]. 

Аналогічним є підхід законодавця і щодо персональних даних кандидатів у 

депутати Верховної Ради України (ст. 63 ЗУ «Про вибори народних депутатів 

України» [ВВР]). Законодавством про місцеві вибори передбачено також обов’язок 

для кандидатів у депутати, а також на посаду сільського, селищного, міського 

голови, старости подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу  (ст. 45 

ЗУ «Про місцеві вибори» [11]). 

У Рішенні, прийнятому за конституційним поданням Жашківської районної 

ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, 

другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України [49], 

Конституційний Суд України дав роз’яснення, що саме слід розуміти під 

інформацією про особисте і сімейне життя посадової особи. Вирішуючи питання 

щодо конфіденційності інформації про особу, яка займає посаду, пов’язану зі 

здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, та членів її 

сім’ї, Конституційний Суд України виходив з того, що належність інформації про 

особу до конфіденційної визначається у кожному конкретному випадку. 

Перебування особи на посаді, пов’язаній зі 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. 



152 

 

Системний аналіз положень частин першої, другої статті 24, частини першої 

статті 32 Конституції України дав Конституційному Суду України підстави вважати, 

що реалізація права на недоторканність особистого та сімейного життя гарантується 

кожній особі незалежно від статі, політичних, майнових, соціальних, мовних та 

інших ознак, а також статусу публічної особи, зокрема, державного службовця, 

державного чи громадського діяча, який відіграє певну роль у політичній, 

економічній, соціальній, культурній або іншій сфері державного та суспільного 

життя. 

Водночас, згідно із законодавством України, не належать до інформації з 

обмеженим доступом персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка 

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

самоврядування, посадових або службових повноважень (ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про захист 

персональних даних»); персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, 

встановленими ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» (ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про 

захист персональних даних»); інформація про отримання у будь-якій формі 

фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна (ч. 3 ст. 5 

ЗУ «Про захист персональних даних» [17]); відомості про незаконні дії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб 

(п. 5 ч. 4 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» [38]). 

На противагу цьому суди у переважній більшості не звертають належної уваги 

на наведені вище положення та здебільшого застосовують положення ЗУ «Про 

захист персональних даних» у справах про звернення громадян та організацій з 

інформаційними запитами до державних органів для обґрунтування правомірності 

відмов тих чи інших державних органів та установ у наданні інформації, зокрема, 

щодо розмірів службових окладів, сум надбавок, премій та інших виплат відповідно 

до штатних посад певних державних органів (наприклад, обласних державних 

адміністрацій, міського голови, прокуратури) [216, с. 111]. 

На думку А.І. Марущака, у будь-якому випадку перелік відомостей, що мають 

оприлюднюватися про осіб, які виконують публічні функції, повинен бути 

передбачений законодавством (наприклад, у законах «Про державну службу», «Про 
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судоустрій і статус суддів» тощо). Більше того, на сьогодні існують пропозиції 

шляхом прийняття Закону «Про інформаційну відкритість органів державної влади 

та вищих посадових осіб» закріпити, що у разі прийняття чи обрання особи на 

посаду, передбачену відповідним законом, проводитиметься оприлюднення 

біографічних відомостей про цю особу (до таких відомостей пропонується 

включити інформацію про рік і місце народження, освіту, попередню трудову 

діяльність із зазначенням займаних раніше посад, партійність, наукові ступені та 

звання, факти засудження за вчинення злочинів тощо) [197, с. 265-266]. 

Таким чином, у зв’язку з тим, що до «публічних» фізичних осіб та до їх 

особистого життя прослідковується більш високий рівень уваги та інтересу, ніж до 

життя пересічних українців, необхідно на законодавчому рівні чітко визначити 

перелік публічних осіб, до яких необхідно включити, перш за все, осіб, що займають 

посади, пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень. Необхідно також 

встановити на рівні закону обсяг персональних даних таких публічних осіб, 

ознайомлення з якими є допустимим у зв’язку зі здійсненням публічної діяльності. 

 

2.4. Персональні дані фізичної особи як об’єкт цивільного обороту 

 

Як слушно зауважує О.В. Кохановська, інформація в українській доктрині 

цивільного права досліджується на сьогодні так само інтенсивно і з різних позицій, 

як і в інших галузях науки, а для ЦК України інформація – це окремий об’єкт 

цивільних прав: у ст. 200 ЦК України вона отримала своє закріплення і визначення; 

у Книзі ІІ ЦК України розглядається як об’єкт особистих немайнових прав фізичної 

особи; у Книзі ІV – як об’єкт, який характеризується ще й додатковим творчим 

елементом; окрім того, уся сфера договірних відносин фактично пронизана 

інформаційною складовою, включаючи і найбільш досліджений у вітчизняній науці 

договір про надання різного роду інформаційних послуг – у правовідносинах за 

участю ЗМІ, архівній, бібліотечній, довідковій діяльності, рекламі тощо [164, с. 85]. 

Персональна інформація особи поступово набуває усіх класичних рис товару та все 

більше включається у вільний ринковий оборот. На різних ринках уже має місце 
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торгівля лазерними дисками, що містять персональні дані. Для будь-якого бізнесу 

персональні дані – зручне, а зараз і необхідне доповнення у всьому тому, що 

надається через Інтернет. 

Саме у зв’язку з наведеними обставинами питання про здатність персональних 

даних на законних підставах бути об’єктом цивільного обороту та виступати 

предметом цивільно-правових договорів сьогодні є актуальним як ніколи раніше. 

Виникає питання – чи немає протиріччя у регулюванні інформаційних 

відносин у сфері особистих немайнових відносин і у майновій сфері, де йдеться про 

послугу надання інформації, яка найчастіше напряму пов’язана з її матеріальними 

носіями, можливістю не лише надавати інформацію, а й створювати, отримувати її, 

зберігати, поширювати тощо. З цього приводу О.В. Кохановська зазначає, що 

інформація «поводить себе» у праві так само багатоаспектно і часто 

непередбачувано, як і в житті в цілому. Якщо цей об’єкт є складним для вивчення і 

пояснення у кібернетиці та фізиці, то чому правознавці мають бути настільки 

самовпевненими, аби вважати, що у праві вдасться підвести інформацію під певний 

єдиний стандарт – і таким чином уникнути проблем? Навпаки, так проблеми можуть 

лише примножитися [164, с. 85-86], тому варто підходити до дослідження 

інформації, зокрема, персональних даних, у цивільному праві з різних позицій. 

Відповідно до ч. 1 ст. 178 ЦК України об’єкти цивільних прав можуть вільно 

відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку 

правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з 

цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної 

чи юридичної особи. 

Сфера цивільного обороту – це сфера обороту, перш за все, суб’єктивних 

цивільних (приватних) прав, а не їх об’єктів майнового походження. Для цивільного 

обороту має значення не тільки і не стільки сам рух благ (це важливо для 

економічного обороту), скільки перехід (відчуження чи допуск) прав на них [255, с. 

92]. При цьому перехід прав не завжди означає відчуження, і навіть не завжди - 

передання. Стосовно предметів матеріального світу допуск проходить через 

передання, так як отримання вигоди можливе шляхом безпосереднього впливу на 

річ, стосовно ж нематеріальних об’єктів, які не мають просторових меж, - шляхом 
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допуску до них третіх осіб. При цьому, якщо відчуження робить благо чужим для 

відчужувача, то допуск до використання – ні. У такому випадку відчуження 

немайнового права просто не відбувається. Так, наприклад, об’єкти інтелектуальної 

власності не відчужуються, але за допомогою авторських договорів, договорів про 

надання прав на використання уповноважена особа здійснює допуск до свого блага 

третіх осіб і таким чином вводить благо як цінність в економічний оборот [255, с. 

97]. 

Для того, щоб брати участь у цивільному обороті, об’єкт повинен бути 

наділений такими властивостями, як об’єктивованість (визначеність), 

відособленість, віддільність та здатність бути оціненим у грошах [260, с. 100-137]. 

Проаналізуємо наявність вказаних вище ознак цивільної оборотоздатності у 

нематеріального об’єкта – персональних даних на прикладі однієї з найважливіших 

складових такої інформації – імені фізичної особи. 

Об’єктивованість блага, що бере участь у цивільному обороті, розглядається у 

двох аспектах. У першому вона вказує на межі об’єкта цивільних прав, тобто 

формує його визначеність. У другому ж аспекті об’єктивованість означає 

відособленість об’єкта, тобто відділення одного блага від іншого, близького, 

суміжного або навіть аналогічного. Іншими словами, мова йде про вирізняльну 

здатність кожного із кількох подібних об’єктів, яка дозволяє індивідуалізувати 

кожен із таких об’єктів [255, с. 99]. 

Як відзначається у правовій літературі, ім’я особи – це інформація [162, с. 

315], яка індивідуалізує особу в суспільстві. Таким чином, ім’я є різновидом 

персональних даних. 

З позицій, напрацьованих у логіці, ім’я – це наділений певним змістом мовний 

вираз у вигляді окремого слова або словосполучення, що позначає або іменує будь-

який предмет (об’єкт). При цьому під об’єктом (предметом) розуміється все, що ми 

можемо назвати. У свою чергу, мова – це знакова інформаційна система, яка 

виконує функцію формування, зберігання та передачі інформації у процесі пізнання 

дійсності та спілкування між людьми. Таким чином, ім’я як мовна категорія має дві 

обов’язкові характеристики: предметну (об’єктну) характеристику та смислову 

характеристику [255, с. 107-108]. 
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Предметне значення (денотат) імені – це один або множина певних об’єктів, 

які цим іменем позначаються [260, с. 150]. Наприклад, денотатом імені «Тарас 

Шевченко» буде конкретна людина, яка цим іменем позначається, а «вантажний 

автомобіль» - множина певних речей. 

Смислове значення (смисл або концепт) імені – це відомості про об’єкти, 

тобто притаманні їм властивості, якості, за допомогою яких виділяють множинність 

предметів або один, конкретний предмет із певної сукупності [260, с. 150]. У 

наведеному прикладі смислом імені «Тарас Шевченко» можуть бути наступні 

характеристики: українець, видатний письменний, художник. 

Виходячи із наведених категорій логіки, отримуємо наступну характеристику 

імені як блага. По-перше, ім’я людини – це певний мовний вираз, певний знак, що 

позначає позамовний об’єкт – людину (денотат). По-друге, за допомогою імені як 

мовного виразу відбувається персоніфікація конкретної людини. По-третє, оскільки 

ім’я – це мовний вираз, а мова є знаковою інформаційною системою, що виконує 

функцію формування, зберігання та передачі інформації, то ім’я людини виконує 

функцію формування, зберігання та передачі відомостей про неї, про її якості, 

вчинки, навики тощо [260, с. 151-152]. 

Відомості про фізичну особу також дозволяють відособити її ім’я від імені 

іншої людини. 

Таким чином, ім’я особи – це не тільки певний розпізнавальний знак (набір 

звуків, букв або слів), мовна форма позначення людини, тобто зовнішній прояв 

(зовнішня сторона) даного блага, але і позначення певної сукупності відомостей про 

носія, які дозволяють його індивідуалізувати, персоніфікувати, тобто внутрішній 

прояв (внутрішня сторона), прояв функціонального призначення [260, с. 153]. 

Очевидно, що саме завдяки мовній формі виразу ім’я як особистий та 

нематеріальний об’єкт, створений свідомістю людини, здатне проявлятися назовні, 

тобто існувати як об’єктивоване «духовне» благо. 

Способи об’єктивації можуть бути різними. Наприклад, реєстрація в актах 

цивільного стану імені новонародженої дитини вказує на те, що певні слова 

(прізвище, ім’я, по батькові), вибрані в якості мовного виразу, персоніфікують певну 

людину, навколо якої будуть формуватися відомості про їх носія. Об’єктивація імені 
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може здійснюватися також шляхом означення людиною себе у творах науки, 

літератури, мистецтва під тим чи іншим псевдонімом [255, с. 112]. 

Таким чином, через реєстраційну процедуру легальне ім’я (ім’я, прізвище, по 

батькові) або псевдонім – через об’єктивну форму виразу (наприклад, підписаний 

твір, сценічне ім’я) формалізується, об’єктивується та набуває свою визначеність та 

відособленість. 

Якщо говорити про можливість віддільності особистих немайнових благ, 

потрібно визначитися з поняттями «відчуження» та «відділення» об’єкта. Так, 

відчуження – це таке відділення об’єкта від суб’єкта, в результаті якого він стає для 

нього чужим, а для іншої особи – своїм, здійснюється цілеспрямованими на такі 

наслідки діями. У свою чергу, відділення блага може відбуватися незалежно від 

цілеспрямованості чи правомірності дій, а іноді і в результаті подій. При цьому 

об’єкт не стає чужим для початкового володільця. Вказане свідчить про те, що 

віддільність та відчужуваність співвідносяться між собою як родова та видова 

категорії [255, с. 178]. 

Оскільки ім’я характеризується як певний мовний вираз, знак, що означає 

позамовний об’єкт – людину, уже сама мовна форма, а саме, прояв назовні 

елементів її системи, дозволяє імені як розпізнавальному знаку (набір звуків, букв 

або слів), що позначає людину, існувати автономно, продовжуючи персоніфікувати 

останню. 

Якщо припустити, що ім’я невіддільне від свого носія, то, наприклад, смерть 

фізичної особи повинна призвести до зникнення корисних властивостей імені цієї 

людини, до його нездатності задовольняти потреби інших, до зникнення імені як 

мовного виразу, атрибута, що позначає померлу особу. І навпаки, якщо після смерті 

носія ім’я зберігає корисні властивості і буде здатне задовольняти потреби інших, то 

це свідчить про те, що воно продовжує існувати як благо (об’єкт), а значить, може 

існувати автономно, тобто є віддільним. 

Як мовний вираз у вигляді слова (набору слів), як розпізнавальний знак ім’я, 

отримавши об’єктивацію за життя свого носія, наприклад, шляхом реєстрації або 

через матеріальний носій, не зникає одночасно зі смертю людини, а продовжує 

існувати. Так, імена відомих письменників, композиторів, художників, а також 
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звичайних людей продовжують існувати, незважаючи на те, що їх носії давно 

померли [260, с. 237]. 

Ім’я як благо задовольняє такі потреби як персоніфікація людини у 

суспільстві, об’єктивне відображення її у суспільстві. З іменем людини у людей 

асоціюються певні події, спогади, предмети, вчинки та ін. Це, у свою чергу, може 

впливати на поведінку інших осіб. Так, наприклад, використання виробником 

годинників у своїй торговій марці імені відомого футболіста може суттєво 

збільшити обсяги реалізації таких годинників. При цьому очевидно, що ім’я 

фізичної особи може викликати відповідні асоціації, спогади, емоції, прагнення, 

настрої і після смерті цієї особи [260, с. 239-240]. 

А тому наведене вище констатує той факт, що ім’я як благо, причому не 

тільки як деякий розпізнавальний знак, але і як засіб персоніфікації певних обставин 

із конкретною особою після смерті останньої, може існувати автономно, а значить, 

відділяється від свого носія. Відокремлення у даному випадку не вказує на те, що 

ім’я стане чужим, буде індивідуалізувати іншого суб’єкта. Відокремленість імені 

вказує на те, що після смерті людини воно як благо збереже свої об’єктивні корисні 

властивості, буде здатне задовольняти потреби людей, тобто зможе існувати 

автономно [203, с. 44]. 

Серед характерних ознак особистих немайнових благ дослідники традиційно 

називають їх нетоварність. Причому в якості однієї із суттєвих причин їх 

нетоварності називають нездатність до грошової оцінки таких об’єктів [105, с. 167]. 

Разом з тим, у таке традиційне розуміння нематеріальних благ сьогодні 

вносяться певні корективи. Міру цінності блага у грошовому еквіваленті дають 

економічні та грошові відносини. Між різними суб’єктами, які володіють різними 

благами, виникають економічні відносини, що характеризуються самостійною, 

ініціативною поведінкою їх учасників, які діють у своїх інтересах. Таким чином, 

зміст блага (інформації) визначає його зв’язок з категорією вартості, яка відображає 

товарно-грошовий характер цих відносин. Ринок за допомогою категорії вартості, а 

значить – надання інформації властивості бути товаром, дає суспільству механізм 

координування та поєднання економічних інтересів суб’єктів майнових відносин 

[222, с. 74]. 
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Для західних фахівців кваліфікація інформації як товару та її ліквідність давно 

не викликають сумнівів. Для вітчизняного законодавства вказане положення тільки 

зараз починає отримувати розробку і розвиток. Так, у попередній редакції ЗУ «Про 

інформацію» стаття 39 містила визначення інформації як товару і вказувала на те, 

що інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян і юридичних осіб, які 

займаються інформаційною діяльністю, можуть бути об’єктами товарних відносин, 

що регулюються чинним цивільним та іншим законодавством; ціни і ціноутворення 

на інформаційну продукцію та інформаційні послуги встановлюються договорами, 

за винятком випадків, передбачених Законом. Чинна редакція ЗУ «Про інформацію» 

у ст. 23 містить вказівку на те, що інформаційна продукція та інформаційні послуги 

є об’єктами цивільно-правових відносин, що регулюються цивільним 

законодавством України. 

У науковій літературі також висловлюються думки, що «торгівля інформацією 

стала рівноправною, як і торгівля книгами або журналами», інформація може 

отримувати форму товару і що «інформація – це специфічний товар» [282, с. 235]. 

Ч.Н. Азімов погоджується з О.В. Кедровським у тому, що «…есть все основания 

рассматривать продукцию информационных центров как товар с вытекающими 

отсюда общественными отношениями» [51, с. 88]. О.А. Підопригора та О.О. 

Підопригора підкреслюють той факт, що інформація в умовах ринкової економіки 

уже давно стала досить цінним товаром, за який треба платити, і досить високою 

ціною [227, с. 196]. 

Тому сьогодні відбувається товаризація ряду відносин, які виникають з 

приводу інформаційних об’єктів особистих немайнових прав, тобто входження 

деяких інформаційних немайнових благ в економічний товарооборот, де все 

спрямовано на отримання прибутку. Так, наприклад, ділова репутація сьогодні може 

розглядатися як вклад за договором простого товариства, а це означає, що вона 

повинна бути оцінена в грошах, як і будь-який інший вид вкладу (ст. 1133 ЦК 

України). Більше того, уже існують методики її розрахунку. Наприклад, в економіці 

існує таке поняття, як «гудвіл», яке тлумачиться як престиж, ділова репутація, 

контакти, клієнти і кадри компанії, як її актив, який може бути оцінений і занесений 

на спеціальний рахунок. Таким чином, з точки зору економіки гудвіл має досить 
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окреслену вартість, яка визначається як різниця між балансовою вартістю активів 

організації та звичайною вартістю її підприємства як цілісного майнового 

комплексу. 

Окрім цього, теорія неможливості грошової оцінки нематеріальних благ – 

об’єктів особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичних 

осіб, ставиться під сумнів і відносинами, які реально складаються у суспільстві. Так, 

відома тенісистка Анна Курнікова у 2001-2003 роках була обличчям фірми 

«Adidas», тобто її ім’я та зображення використовувалися на всіх рекламних щитах, у 

буклетах, на презентаціях нової продукції, тобто скрізь, де була присутня нова 

продукція. За це від компанії вона щорічно отримувала 3,3 млн. євро [255, с. 204]. 

Таким чином, нематеріальні блага (ділова репутація, зображення фізичної 

особи, її ім’я, інші персональні дані особи) розглядаються учасниками відносин як 

товар, вартість якого виражена у грошах, а реалізація управомоченою особою 

суб’єктивних прав на такі об’єкти супроводжується майновим еквівалентом з боку 

інших осіб [260, с. 268]. 

Грошова оцінка нематеріальних благ з очевидністю свідчить про те, що деякі з 

них наділені міновою (ринковою) цінністю та можуть набувати ринкову форму 

товару, що дає можливість розглядати їх в якості об’єктів майнового обороту. 

Поряд із категоричним запереченням наявності мінової цінності у 

нематеріальних об’єктів, права на які закріплені у главі 22 ЦК України, у сучасній 

вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі все частіше зустрічаються 

висловлювання про можливість їх грошової оцінки. Наприклад, М.М. Малеїна 

вважає, що немайновий характер особистих немайнових прав іще не свідчить про те, 

що вони, а відповідно і їх об’єкти, взагалі не мають цінності. Неможливою є лише 

їхня точна оцінка [191, с. 13]. Іншими словами, автор не заперечує можливості 

приблизної їх оцінки. 

Так, сьогодні відсутні підстави заперечувати, що інформація здатна 

перебувати в еквівалентно-оплатних відносинах. Як відзначає А.О. Самохвалов, її 

цінність визначається як характеристиками змісту інформації (знань, смислу), так і 

параметрами знакової форми. Серед них він виділяє зміст інформації (смислову 

складову), своєчасність отримання, актуальність її для отримувача, прийнятність 
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знакової форми, транспортабельність (можливість «упакувати» інформацію у певну 

систему знаків, доступну для сприйняття, та передати ці знаки від однієї особи до 

іншої), оптимальність співвідношення самої інформації (смислу) та знакової форми, 

поширеність (непоширеність), достовірність (міра відповідності інформації, яка 

відображає дійсність, самій дійсності) [251]. 

Твердження про наявність мінової цінності окремих немайнових благ 

призводить до необхідності визначити механізм формування їх ціни. Відповідно до 

одного з підходів, ціна визначається кількістю праці, яку необхідно затратити для 

виробництва товару. Таким чином, ціна, виведена через вартість, має витратний 

характер, тобто вказує на те, скільки витрачено на виготовлення того чи іншого 

товару. Очевидно однак, що в такому (майново-вартісному, витратному) розумінні 

нематеріальні блага не можуть мати ціни, оскільки вони не мають вартості. 

Поряд з тим існує інша теорія визначення ціни – теорія ціни-цінності. 

Відповідно до цього підходу ціна у ринкових відносинах визначається на основі 

співвідношення попиту та пропозиції та є грошовим виразом того, наскільки певне 

благо є корисним для споживача, наскільки «попит» зацікавлений у ньому, а 

«пропозиція», з урахуванням зацікавленості «попиту», готова його надати. Розмір 

ціни засновується на взаємній оцінці учасниками відносин певних об’єктів без 

урахування затрат. Як видається, саме такий підхід дає можливість зрозуміти 

механізм формування ціни нематеріального блага і пояснює його здатність 

перебувати в обороті. Більш того, взаємооціночний характер відносин, що 

виникають з приводу нематеріальних благ, випливає також із взаємооціночного 

характеру цивільних правовідносин, на який вказував у своїх дослідженнях М.Д. 

Єгоров [121, с. 16-17]. Це, у свою чергу, дозволяє сторонам не лише дати оцінку 

індивідуальним якостям фізичної або юридичної особи, а також інформації про неї, 

але і визначити певну ціну особистому нематеріальному об’єкту як самостійному 

благу [255, с. 216]. 

Наведене дає можливість погодитися із думкою, висловленою у правовій 

літературі, про те, що нематеріальний характер особистих немайнових благ ще не 

свідчить про те, що вони взагалі не мають цінності. Як свідчать реалії нашого 
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сьогодення, окремі персональні дані особи, наприклад, її ім’я, можуть виступати 

товаром, хоча і специфічним, і бути оціненим у грошах [203, с. 41]. 

У контексті даного питання важливе значення має зауваження О.В. 

Кохановської про те, що в усіх випадках, коли йдеться про інформацію поза будь-

яким матеріальним носієм, або про інформацію, яка пов’язана жорстко зі своїм 

носієм, ми говоримо про об’єкт, який не має ціни, вартості, а лише може бути 

оцінений за його важливістю, вчасністю тощо, тобто бути оцінений, а не набути 

ціну, як майно. Це товар особливого роду, який піддається оцінці, але не 

встановленню його вартості [162, с. 180]. 

Таким чином, на підставі усього вищевикладеного з необхідністю приходимо 

до висновку, що персональні дані фізичної особи, як інформація про особу, наділені 

усіма необхідними ознаками для здатності їх виступати об’єктом цивільного 

обороту: об’єктивованістю, відособленістю, віддільністю та здатністю до грошової 

оцінки. 

Окрім цього, специфіка персональних даних у цьому відношенні полягає саме 

в тому, що вони, по суті, призначені для надання третім особам, перш за все – з 

метою ідентифікації [248, с. 54]. 

Теоретичну можливість договірного регулювання особистих немайнових 

відносин обґрунтовує і Р.О. Стефанчук, зазначаючи, що з точки зору об’єктивного 

права особисті немайнові відносини в силу їх приватноправового характеру, тобто 

того, що вони ґрунтуються на юридичній рівності та автономії волі і вільному 

волевиявленні їх учасників, складають невід’ємну частину предмета цивільного 

права. А тому особисті немайнові відносини підпадають під дію методу цивільного 

права – методу юридичної децентралізації, який включає в себе і договірне 

регулювання, а також – загальних принципів цивільного права, серед яких одним із 

основних є свобода договору. Через це можливість укладати договір повинна бути 

відображена у статиці та динаміці особистого немайнового права. З точки зору 

права суб’єктивного, способи здійснення особистих немайнових прав можуть бути 

як фактичні, так і юридичні, при цьому під останніми слід розуміти юридично 

значимі діяння, наслідком яких є виникнення, зміна чи припинення правовідносин. 
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Це, зокрема, вчинення різноманітних правочинів. Звідси, укладення договору може 

бути одним зі способів здійснення особистого немайнового права [276, с. 186]. 

Прикладом надання прав на використання інформації, що становить 

персональні дані особи, за умовами договору можуть служити договори, що 

останнім часом набули популярності у рекламній сфері – договори про 

використання імені, зображення фізичної особи, які укладаються між фізичною 

особою, ім’я та/або фотографічне або інше зображення якої використовується в 

рекламних або інших цілях, та виробником та/або розповсюджувачем такої реклами. 

Укладення договорів, що містять умову про можливість використання імені, 

зображення фізичної особи дозволяє, з одного боку, закріпити згоду фізичної особи 

на фіксацію та використання її імені та зображення, а з іншого – визначити порядок, 

мету та умови такої фіксації та використання. При цьому в укладенні такого 

договору зацікавлені як виробники (розповсюджувачі) реклами, так і особи, ім’я та 

зображення яких використовується в рекламі, так як це дозволяє чітко визначити їх 

взаємні права та обов’язки щодо використання таких персональних даних особи.  

Економічна цінність від використання таких особистісних даних особи 

загалом заснована на особистій популярності та репутації в суспільстві – 

здебільшого в силу особливих досягнень, наприклад, у спорті або мистецтві. 

Загальновідома особа може експлуатувати свою популярність і зображення з 

комерційним ефектом, дозволяючи за плату третім особам використовувати своє 

зображення або ім’я при рекламуванні товарів, робіт або послуг для полегшення їх 

впізнання. При цьому перелік персональних даних, які можуть використовуватися з 

комерційними цілями, визначається досить широко. Так, відповідно до 

американської доктрини обсяг таких даних особи обмежується тільки такою 

властивістю, як чітка ідентифікація особи-носія. Тому захист надається не тільки від 

неправомірного використання імені чи зображення, а й охоплює інші риси 

особистості, такі як голос, манери поведінки, зачіску, стиль одягу, зовнішній вигляд, 

позу, добре відому та часто вживану фразу, яка асоціюється  з особою-носієм, та 

навіть речі, тісно з нею пов’язані. Наприклад, порушенням права відомого 

автогонщика було визнано використання зображення його автомобіля для перегонів, 

який упізнавався за унікальними відмінними рисами [233, с. 134]. 
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Можливість комерційного використання імені, зображення та інших 

персональних даних особи обумовлена, по-перше, сучасним рівнем розвитку 

інформаційних технологій, які надають змогу миттєво зафіксувати відображення 

ознак особистості, зберігати таке відображення фактично необмежено у часі, 

відтворювати безліч разів та у різноманітних формах, а також поширювати на 

територію та по колу осіб, обмежених лише наявністю відповідних технічних 

пристроїв. По-друге, потреба комерційного використання персональних даних особи 

спричинена масовим характером виробництва та споживання, при якому виробник 

зацікавлений у привертанні до своїх товарів, робіт та послуг уваги якнайбільшої 

кількості споживачів задля найширшого представлення на ринку. По-третє, 

каталізатором комерційного  використання персоніфікованої інформації особи 

виступає небачений за все існування людства ступінь глобалізації матеріальної та 

духовної культури, що має свої тенденції до посилення [233, с. 16-17]. 

Досить поширеними є також договори про надання права на використання 

імені фізичної особи у торгових марках на товари або послуги. Відповідно до 

положень ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згода носія 

імені вимагається для реєстрації знаків для товарів і послуг (торгових марок), які 

відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле 

відомих в Україні осіб [35]. Так, російський винахідник зброї М. Калашніков надав 

німецькій компанії ММІ із Золінгена право на використання свого імені у торговій 

марці при виробництві напоїв та інших товарів. Це право було оцінене у 30% 

доходів від реалізації німецькою компанією товарів під ім’ям винахідника [268]. 

Вказаний різновид договорів Р.О. Стефанчук пропонує називати «договорами 

про комерційне використання ознак індивідуальності». Під таким договором 

науковець розуміє договір, відповідно до якого одна сторона дозволяє іншій 

використовувати ознаки індивідуальності в комерційних цілях на умовах, в порядку 

та у спосіб, що визначені за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог 

цивільного законодавства. При цьому використання рис (ознак) індивідуальності 

фізичної особи включає, але не обмежується використанням імені, голосу, підпису, 

зображення фізичної особи, її оригінального зовнішнього вигляду, манери 

поведінки, жестикуляції. А комерційним слід вважати використання ознак 
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індивідуальності особи в цілях торгівлі та реклами, зокрема, для продажу чи 

пропозиції продажу товарів, робіт чи послуг; для рекламування чи іншого 

просування товару; при зборі коштів для благодійних організацій, політичних 

партій, інших об’єднань громадян чи здійснення конкретного соціально значимого 

проекту тощо [276, с. 188]. Вказаний договір створює обов’язок особи-носія ознак 

індивідуальності, які використовуються в комерційних цілях, не перешкоджати 

такому використанню, та, можливо, обо’язок особи, що їх використовує, сплатити 

обумовлену договором винагороду. Договором може бути встановлена заборона 

особі-носію ознак індивідуальності, що використовуються в комерційних цілях, 

надавати згоду на таке використання іншим суб’єктам чи самостійно здійснювати 

таке використання щодо зазначених у договорі ознак індивідуальності, сфер 

підприємницької діяльності, території та строку дії договору, а також способу 

комерційного використання. За особою-носієм, яка надала згоду на використання 

ознак індивідуальності в комерційних цілях, слід закріпити право на відкликання 

такої згоди [276, с. 189]. 

Від описаних вище договорів слід відрізняти договори, в яких як істотна 

умова передбачається надання прав на використання певної персональної інформації 

у процесі здійснення того чи іншого договору, що дало можливість окремим 

правникам розглядати інформацію як супроводжуючий об’єкт правовідносин, 

наприклад, у договорах купівлі-продажу, підряду, про надання послуг та ін. Значний 

обсяг інформації, що становить персональні дані особи, надається як 

супроводжуючий об’єкт за різноманітними договорами у сферах реклами, надання 

послуг зв’язку, платних медичних послуг, юридичних послуг, кіно-, теле- та відео 

індустрії, шоу-бізнесу, професійного спорту. При цьому у таких договорах містяться 

умови про конфіденційність чи таємність інформації, яка надається, виникає або 

створюється відповідно до таких договорів [66, с. 240]. 

Так, загальнопоширеною практикою при наданні платної медичної допомоги 

стало укладення з пацієнтом відповідного письмового договору з умовами, що 

визначають право пацієнта на таємність інформації, яка надається при укладенні та 

в ході виконання такого договору, зокрема, інформації про стан його здоров`я, 

історію хвороби, діагноз, результати медичного обстеження тощо. У сучасних 
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закладах охорони здоров’я, згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я 

України, ведеться велика кількість облікових форм, які супроводжують лікувально-

діагностичний процес. Усі інструкції щодо заповнення медичних форм первинної 

облікової документації вимагають ідентифікації пацієнта шляхом фіксації його 

прізвища, імені, по батькові, статі, дати і місця народження, групи крові, місця 

роботи, серії і номера документа, що посвідчує особу тощо. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» [17] 

забороняється обробка персональних даних, що стосуються здоров’я. Водночас ця 

заборона не застосовується, якщо обробка персональних даних проводиться в цілях 

охорони здоров`я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування 

чи лікування або надання медичних послуг за умови, що такі дані обробляються 

медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я, на якого 

покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних. 

Попри те, що відповідно до норм ЦК України [10] на вказану інформацію 

поширюється інститут лікарської та медичної таємниць, законодавчого визначення 

цих понять не існує. З огляду на це, в умовах розвитку сучасного інформаційного 

суспільства видається доцільним захист такої інформації особи саме як її 

персональних даних з правом особи – суб’єкта даних самостійно визначати 

можливість та умови доступу до такої інформації інших осіб. 

У договірній практиці спеціалізованих медичних організацій зустрічаються 

договори, які регулюють дещо специфічні особисті немайнові відносини, і тому 

передбачають надання особливих персональних даних особи при їх укладенні. Це 

договори про проведення медично-біологічних експериментів на людях, зміну 

(коригування) статі, донорство, штучне запліднення та імплантацію ембріону, 

виношування плоду тощо. 

Досить часто положення про конфіденційність інформації (адвокатську 

таємницю) містять договори про надання юридичних (адвокатських) послуг. Вимога 

про конфіденційність стосується саме тієї інформації, яку отримують юристи 

(адвокати) при виконанні таких договорів та наданні юридичної допомоги. При 

цьому такі положення деталізують, яка саме інформація є конфіденційною чи 

складає адвокатську таємницю, умови її використання, збереження конфіденційних 



167 

 

документів тощо. Окрім цього, досить часто встановлюється конкретна 

відповідальність у вигляді штрафу за порушення юристом (адвокатом) режиму 

конфіденційності такої інформації. 

При створенні теле-, кіно- та відеофільмів нині нормальною практикою стало 

укладення відповідними студіями (теле-, кіно-, відеокомпаніями) з акторами 

договорів, які містять положення щодо надання останніми прав на використання 

їхнього голосу, зображення, а також щодо умов та обсягів такого використання. 

Такими договорами можуть ставитися особливі вимоги до зовнішнього вигляду, 

режиму дня, необхідності відвідування тренувань, а також встановлюватися 

обмеження щодо перебування відповідної особи у публічних місцях тощо [66, с. 

242-243]. 

Україна не залишається осторонь описаних вище процесів. Зокрема, 

загальновідомими є факти використання персональних даних особи в цілях 

рекламування виробників або їх продукції, використання зображення фізичної особи 

на виробах, реєстрація імені особи як знака для товарів, робіт та послуг, як 

комерційного найменування, при ексклюзивному інтерв’ю тощо. Одночасно 

національне законодавство уже містить окремі норми, які охоплюють можливість 

використання ознак особистості в комерційних цілях. Серед них можна назвати ст. 

23 Конституції України [1], яка закріплює право кожної людини на вільний розвиток 

своєї особистості. На рівні ЦК України слід відзначити загальні засади цивільного 

законодавства (ст. 3); можливість укладати договір, який не передбачений актами 

цивільного законодавства, але відповідає його загальним засадам (ст. 6); право 

фізичної особи, особисте немайнове право якої порушене, на відшкодування шкоди, 

як майнової, так і моральної (ст. 280); право на використання імені (ст. 296); право 

на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності (ст. 300); захист 

інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- і відеозйомок та 

інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах 

(ст. ст. 307, 308). Окрім того, є спеціальні норми, які передбачають окремі випадки 

комерційного використання окремих персональних даних особи: у рекламі 

забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без 

письмової згоди цієї особи (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу» [29]); не 
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реєструються  як знаки позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та 

похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (ч. 4 ст. 6 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [36]). Разом з тим 

такого рівня нормативного регулювання явно недостатньо, що підтверджується 

фактами неправомочного комерційного використання персональних даних особи та 

кількістю судових справ, що зростає, щодо захисту фізичних осіб від такого 

використання. У зв’язку з цим суб’єкту персональних даних у кожному випадку 

використання його персональних даних у рекламних цілях варто укладати договір 

про надання прав на використання імені та/або зображення особи. При укладенні 

такого договору у письмовій формі доцільно вказати наступні істотні умови: - 

територія використання імені та/або зображення особи (уся територія України, 

територія адміністративної одиниці, приміщення торгового центру тощо); - способи 

використання імені та/або зображення особи (на рекламних носіях (банери, плакати, 

листівки), мережа Інтернет (можливо вказати конкретні ресурси), телевізійні канали 

тощо); - мета використання імені та/або зображення особи (рекламування 

товарів/послуг правонабувача, підвищення уваги до конкретного заходу тощо). 

У цьому контексті цікаво звернутися до французької правової доктрини, 

відповідно до положень якої правочин, за яким фізична особа дозволяє комерційне 

використання своїх персональних даних (ознак особистості), не породжує передачу 

права чи надання ліцензії на використання виключного права на відповідні ознаки 

особистості, натомість за своєю природою такий правочин є непоіменованим 

договором, який створює обов’язок носія певних ознак особистості не 

перешкоджати їх комерційному використанню та обов’язок уповноваженої на таке 

використання особи заплатити узгоджену плату. Захист від використання ознак 

особистості в комерційних цілях без дозволу особи-носія цих ознак може бути 

достатньо ефективно здійснений за допомогою норм деліктного права. Так, у 

Франції можливими є позови з безпідставного збагачення внаслідок неправомірного 

використання зображення, коли деяка комерційна цінність виступає атрибутом 

зображення потерпілої особи і можливо визначити у поточних ринкових цінах 

вартість використання зображення особи, яка б сплачувалася за наявності договору 

між сторонами [233, с. 106]. 
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Нарешті, навіть при укладенні звичних для кожної особи договорів про 

надання послуги доступу до мережі Інтернет передбачається можливість передачі 

провайдеру широкого кола персональної інформації абонента, до якої окрім 

прізвища, імені та по батькові, статі, місця роботи, місця проживання особи тощо 

входить також інформація про відвідувані абонентом сторінки в мережі, дані про 

його пошукові запити, відомості про завантажені та відправлені файли та ін. Так 

само значна кількість відомостей про особу обробляється у межах системи 

електронних розрахунків: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я та по батькові, 

паспортні дані, ідентифікаційний номер тощо); контактні дані (вік, стать тощо); 

особисті дані (вік, стать тощо); професійні дані (освіта, професія, місце роботи 

тощо); фінансово-майнова інформація (розмір заподіяних збитків тощо); інформація 

щодо стану та динаміки заборгованості за кредитно-розрахунковими операціями; 

оперативно-розшукова інформація у разі порушення кримінальних справ за фактом 

таких подій та ін. 

Можливість комерційного використання персональних даних особи не змінює 

визначальних ознак права особи на власні персональні дані. Ні персональні дані, ні 

право особи на персональні дані не відчужуються від особи, надається лише допуск 

(дозвіл) до використання окремих персональних даних особи у комерційних цілях. 

Право особи на персональні дані є особистим, оскільки використання однією 

особою персональних даних іншої особи не спростовує нерозривного зв’язку між 

останньою та відповідним особистим немайновим благом. Пояснюється це тим, що 

у згаданому випадку використовується не благо саме по собі, а лише його 

відтворення, проекція на матеріальному носії. Особисте немайнове право особи на 

персональні дані характеризується також немайновістю, тому що використання 

персональних даних особи в комерційних цілях не змінює немайнову природу 

відповідних благ (особисті немайнові блага не створюються в процесі економічного 

виробництва та не можуть мати майново-грошової цінності, на відміну від своїх 

проекцій). Персональні дані особи у цьому контексті слід тлумачити широко та 

охоплювати не тільки зображення, ім’я, а й голос та інші індивідуальні дані за 

умови їх однозначної асоціації з фізичною особою-носієм та комерційною цінністю 

їх використання [233, с. 20]. 
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Висновки до Розділу ІІ 

 

У сучасній правовій науці суб’єктивне цивільне право розуміється як міра 

можливої поведінки особи, забезпечена законом і, тим самим, відповідною 

поведінкою зобов’язаних осіб. 

Основу права особи на персональні дані становить її інтерес регулювати обіг 

власних персональних даних у суспільних відносинах. 

Під особистим немайновим правом на персональні дані мається на увазі право, 

яке 1) належить фізичній особі від народження або за законом; 2) не має 

економічного змісту; 3) тісно пов’язане з фізичною особою, вона не може 

відмовитися або бути позбавлена цього права; 4) належить фізичній особі довічно. 

Відносини щодо надання фізичною особою згоди на використання своїх 

персональних даних третім особам можуть носити і майновий характер. 

Суб’єктивне цивільне право особи на персональні дані є особистим 

немайновим інформаційним правом, реалізація якого може відбуватися і в майновій 

сфері. 

Право особи на власні персональні дані є особистим немайновим 

інформаційним правом фізичної особи, що становить комплексне утворення у 

системі особистих немайнових прав фізичної особи, які забезпечують її соціальне 

буття, і об’єднує в собі на сьогодні інформаційну складову права на особисте життя 

– право на таємницю особистого життя, право на інші види таємниць, право на ім’я, 

право на власне зображення, інформаційні складові права на індивідуальність та 

права на особисті папери, а також право на таємницю кореспонденції. 

В окремих випадках право на персональні дані може співпадати із правом на 

інформацію (при розпорядженні особою інформацією про себе), а в інших ситуаціях 

ці права можуть конкурувати, і механізм забезпечення балансу відповідних інтересів 

закріплений у ЦК України. 

Очевидно, що індивід повинен мати право бути обізнаним про те, яка 

інформація про нього накопичується в суспільстві, і мати право впливати на процес 

її накопичення. Поряд з цим, персоніфікація особистості також є необхідним та 

вихідним елементом її соціалізації в державі, найважливішою передумовою для 
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включення особистості в соціальні контакти та створює юридичну платформу для 

реалізації її правоздатності. У світлі зазначених чинників виникає об’єктивна 

потреба у гармонізації інтересів особи та держави – приватних та публічних 

інтересів – у сфері обігу інформації персонального характеру. 

Цивільне право як таке, що засноване на принципах неприпустимості 

свавільного втручання у сферу особистого життя людини, свободи договору, 

судового захисту цивільного права та інтересу, а також справедливості, 

добросовісності та розумності, здатне найбільш повно забезпечити особі реалізацію 

її суб’єктивного права на персональні дані. 

Українське законодавство, що визначає діяльність правоохоронних органів, 

потребує приведення його у відповідність до ЗУ «Про захист персональних даних» 

та європейських принципів правового регулювання у цій сфері, перш за все, шляхом 

вироблення механізму недопущення існування у правоохоронних органах таємних 

баз персональних даних. При цьому сам Закон України «Про захист персональних 

даних» потребує удосконалення у цій частині шляхом доповнення статті 7 частиною 

3 наступного змісту: «3. Не допускається існування таємних файлів та баз 

персональних даних як таких, про які невідомо громадськості, і таких, що не 

доведені до відома громадськості в законному порядку, а також не допускається 

використання персональних даних фізичних осіб із таких файлів і баз». 

Для встановлення балансу суспільного та приватних інтересів з урахуванням 

принципу пропорційності повинні застосовуватися як публічно-правові, так і 

приватноправові засоби. Однак при цьому право особи на персональні дані має 

яскраво виражений цивільно-правовий характер, оскільки відповідає основним 

принципам цивільного права - юридичній рівності, вільному волевиявленню та 

автономії особистості тощо. 

Право особи на персональні дані включає наступні правомочності: 

1. Позитивні правомочності (право на власні дії): 

1.1. погоджувати використання даних перед його початком (право на 

погодження); 

1.2. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних (право на застереження); 
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1.3. одержувати доступ до власних персональних даних та інформацію про 

засади їх використання (право на доступ); 

1.4. заперечувати проти використання, яке вже відбувається (право на 

заперечення); 

1.5. пред’являти вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних у 

разі якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними (право на зміну або 

знищення). 

2. Негативні правомочності (право на дії інших осіб): 

2.1. бути повідомленим про зміст та засади використання персональних даних 

(право на повідомлення); 

2.2. отримувати відповідь на запит про те, чи обробляються персональні дані 

особи, а також отримувати зміст таких персональних даних (право на відповідь); 

2.3. гарантування безпеки даних (право на безпеку даних). 

3. Правомочність захисту свого права у випадку його порушення, невизнання 

або оспорювання. 

Персональні дані за режимом доступу поділяються на відкриті 

(загальнодоступні) та з обмеженим доступом. Відкритими є персональні дані, 

визначені як такі згідно із законом (наприклад, дані, що стосуються здійснення 

особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень), або які були 

явно, тобто відкрито, очевидно та без приховування, оприлюднені самим суб’єктом 

цих даних. Персональні дані з обмеженим доступом поділяються на конфіденційні 

та таємні. Конфіденційними є персональні дані, доступ до яких обмежено суб’єктом 

персональних даних, а таємними є дані, на які режим таємниці поширюється 

відповідно до вимог законодавства (таємниця стану здоров’я, таємниця особистого 

життя, таємниця усиновлення та ін.). 

Обмеження права особи на персональні дані, в тому числі і під час 

оперативно-розшукової діяльності, повинні запроваджуватися на підставі закону, 

мати легітимну ціль та бути необхідними у демократичному суспільстві. 

Загальним критерієм для встановлення балансу між конкуруючими інтересами 

є дотримання принципу пропорційності при впровадженні обмежень. 
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У зв’язку з тим, що до «публічних» фізичних осіб та до їх особистого життя 

прослідковується більш високий рівень уваги та інтересу, ніж до життя пересічних 

українців, необхідно на законодавчому рівні чітко визначити перелік публічних 

осіб, до яких необхідно включити, перш за все, осіб, що займають посади, пов’язані 

з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових 

або службових повноважень. Необхідно також встановити на рівні закону обсяг 

персональних даних таких публічних осіб, ознайомлення з якими є допустимим у 

зв’язку зі здійсненням публічної діяльності. 

Персональні дані фізичної особи, як інформація про особу, наділені усіма 

необхідними ознаками для здатності їх виступати об’єктом цивільного обороту: 

об’єктивованістю, відособленістю, віддільністю та здатністю до грошової оцінки. 

Можливість комерційного використання персональних даних особи не змінює 

визначальних ознак права особи на власні персональні дані: його особистісності, 

нерозривного зв’язку з особою – суб’єктом персональних даних, та немайновості. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СУБ’ЄКТИВНОГО 

ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

 

3.1. Форми та види цивільно-правової відповідальності за порушення 

права фізичної особи на персональні дані, умови та підстави її застосування 

 

Як уже було відзначено раніше, під охороною права на персональні дані у 

широкому розумінні слід розуміти сукупність засобів, які забезпечують нормальний 

хід реалізації цього суб’єктивного права, попереджають його порушення та 

усувають причини, що їх породжують. Саме такому поняттю охорони права на 

персональні дані присвячено дане дисертаційне дослідження в цілому. 

Поряд із таким універсальним (загальним) поняттям в науці та законодавстві 

використовується і інше поняття охорони – у вузькому значенні цього слова. У 

цьому разі до нього включаються лише ті передбачені законом засоби, які 

направлені на поновлення або визнання цивільних прав і захист інтересів при їх 

порушенні чи оспорюванні [195, с. 143]. 

Таким чином, даний розділ дослідження присвячено особливостям цивільно-

правової охорони суб’єктивного права фізичної особи на персональні дані, а саме: 

цивільно-правовій відповідальності за порушення права особи на персональні дані 

та захисту права фізичної особи на персональні дані. 

З точки зору С.С. Алексєєва, «і юридична відповідальність, і захист права – 

особливі правові явища, які виражають зміст охоронного правовідношення, взятого 

у певному аспекті на відомому етапі його розвитку, розгортання, обумовленого, 

зокрема, вчиненням особливих правозастосовних актів» [53, с. 284]. 

Захист права зазвичай відмежовують від юридичної відповідальності. Якщо 

підставою для юридичної відповідальності є правопорушення, за наявності усіх його 

елементів (протиправність, шкода, причинний зв’язок, вина), то для застосування 

захисту достатньо лише об’єктивно протиправної поведінки. 

У цивілістичній літературі можна зустріти різні підходи до співвідношення 

категорій захисту та відповідальності. Наприклад, Ю.Г. Басін дійшов до висновку, 
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що цивільно-правова відповідальність є формою захисту. Тобто поняттям «захист 

прав» охоплюються як заходи відповідальності, так і заходи, що традиційно 

визнаються як заходи захисту [59, с. 36-37]. 

У той же час, існування самостійної категорії «заходів захисту» іноді 

заперечується, оскільки, на думку прибічників цього підходу, будь-який засіб 

впливу на правопорушника є одночасно і заходом відповідальності [186, с. 108]. 

Ці дві наведені думки фактично є протилежними за містом і вносять певну 

плутанину до розуміння названих понять. Ці два поняття неможливо змішувати, 

включаючи їх одне до одного, адже сутність правового захисту та відповідальності є 

різною. Різними є і підстави їх застосування: для захисту – протиправна поведінка, 

тоді як для відповідальності – цивільне правопорушення. Втім, захист права та 

юридична відповідальність за порушення права є тісно пов’язаними. Так, окремі 

способи захисту цивільних прав одночасно виступають і заходами цивільно-

правової відповідальності. 

Поняття цивільно-правової відповідальності є одним із найдискусійніших 

понять цивілістики. На сьогодні в юридичній літературі існує значна кількість 

підходів щодо відповіді на питання, що ж слід розуміти під відповідальністю. 

Незважаючи на те, що різноманітні точки зору досить широко репрезентовані 

дослідженнями фахівців, вважаємо за необхідне на підставі аналізу наукових 

позицій прийти до власного розуміння цивільно-правової відповідальності, що може 

наставати за порушення суб’єктивного права особи на персональні дані. 

На підставі аналізу теоретичних досліджень поняття цивільно-правової 

відповідальності можна прийти до висновку, що науковці визначають дане поняття 

переважно через категорії «санкція», «обов’язок», «правовідношення». Відповідні 

підходи дослідників можна умовно назвати концепціями відповідальності як санкції, 

як обов’язку, як правовідношення. 

Так, наприклад, О.С. Іоффе вважає, що «цивільно-правова відповідальність є 

санкцією за правопорушення, що тягне для порушника негативні наслідки у вигляді 

позбавлення суб’єктивних цивільних прав, або покладення на нього нових чи 

додаткових цивільно-правових обов’язків» [137, с. 97]. 
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Варто зазначити, що у зв’язку з тим, що поняття санкції у правовій науці є 

досить багатозначним, щодо взаємозв’язку понять відповідальності та санкції в 

юридичній літературі можна виділити три основні точки зору. Згідно з однією із них 

(її називають концепцією «пріоритету відповідальності»), цивільно-правова санкція 

є різновидом цивільно-правової відповідальності, згідно з іншою, яка є антиподом 

першої (її називають концепцією «пріоритету санкції»), цивільно-правова 

відповідальність є різновидом санкції. Нарешті, існує третя точка зору, яка ставить 

знак рівності між досліджуваними категоріями (її називають «концепцією 

тотожності») [144, с. 257-260]. 

Такий стан не випадковий у науці цивільного права, оскільки і поняття 

санкції, і поняття відповідальності багатозначні. Приєднуємось до позиції, згідно з 

якою поняття санкції є ширшим від поняття заходів відповідальності, так як санкції 

не є самі по собі (за своєю природою та сутністю) заходами відповідальності [171, с. 

10-11]. 

О.О. Красавчиков вважає, що під цивільно-правовою санкцією слід розуміти 

встановлену законом міру майнових або інших правових невигідних для особи 

наслідків, котра застосовується до неї у випадку недотримання приписів закону, 

невиконання прийнятих зобов’язань, завдання шкоди або наявності інших, 

передбачених законом, підстав, і визначає наступні характерні риси санкції: по-

перше, санкція застосовується тільки до особи, яка порушила право – закон і 

суб’єктивне право іншої особи. Вона є реакцією держави на допущене суб’єктом 

правопорушення і виражається у певних правових наслідках; по-друге, санкцією є 

не будь-який правовий наслідок, а саме той, який невигідний для правопорушника. 

У протилежному випадку мало б місце заохочення правопорушника до 

протиправної діяльності. Отже, санкція – це виникнення, зміна або припинення 

цивільних правовідносин, котрі є явно небажаними для правопорушника; по-третє, 

санкція – це певні розмиті юридично аморфні правові наслідки, однак насамперед 

міра (юридична) тієї поведінки, до якої примушується правопорушник і на яку 

уповноважується кредитор або потерпілий [171, с. 13]. 

Щодо розуміння відповідальності через категорію «обов’язок», то, наприклад, 

О.В. Барінова вважає, що цивільно-правова відповідальність – це «передбачений 
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законом або договором і забезпечений силою державного примусу обов’язок сторін 

цивільно-правових відносин зазнати майнові позбавлення за допущені ними 

правопорушення в цілях поновлення чи компенсації порушеного права потерпілого і 

який виражається у покладенні на правопорушника додаткових обов’язків або 

позбавлення його суб`єктивних прав [58, с. 288]. 

На думку І.С. Канзафарової, дане визначення є достатньо інформативно 

насиченим, але не достатньо вдало сформульованим, оскільки автор говорить про 

«обов`язок»… який виражається у покладенні… додаткових обов`язків…» [145, с. 

93]. 

С.М. Братусь визначає юридичну відповідальність як стан державного 

примусу до виконання порушеного обов`язку, як виконання юридичного обов`язку 

під впливом державного примусу, «якщо особа… не виконує його добровільно», 

тобто під юридичну відповідальність підводиться будь-який обов`язок, що 

добровільно не виконується суб`єктом, в тому числі договірні обов`язки, які 

виникають у результаті правомірних дій (укладення договору), заохочуваних 

суспільством і державою, які опосередковують нормальні економічні відносини, 

спрямовані на задоволення інтересів осіб і які, як правило, покладаються на себе 

суб`єктами добровільно в межах, допустимих законом. Виконання таких юридичних 

обов`язків може бути здійснено і у примусовому порядку, якщо вони не 

виконуються їх носіями добровільно, оскільки одним із елементів змісту 

юридичного обов`язку є забезпеченість його виконання мірами державного 

примусу. Однак виконання договірного обов`язку на підставі рішення суду – один з 

можливих засобів виконання договірного зобов`язання, але не захід договірної 

відповідальності, оскільки договірна відповідальність – це не будь-який договірний 

обов`язок, який не виконується добровільно, а новий, додатковий обов`язок 

боржника, незалежно від засобу його виконання (у добровільному чи примусовому 

порядку). 

Окрім цього, якщо юридична відповідальність – це будь-який цивільний 

обов`язок, що виконується у примусовому порядку, то добровільне виконання будь-

якого цивільного обов`язку, у тому числі позадоговірної відповідальності з 

відшкодуванням збитків, за теорією С.М. Братуся, не є заходом цивільно-правової 
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відповідальності [71, с. 148-149]. Також, як слушно зазначає В.В. Луць, у такому 

разі не визнаватиметься відповідальністю добровільна сплата боржником сум 

неустойки та збитків, і навпаки, відповідальністю вважатиметься примусове 

виконання добровільно не виконаного обов`язку [188, с. 67]. 

Таким чином, С.М. Братусь асоціює державно-правовий примус з юридичною 

відповідальністю та юридичними стягненнями. 

Критикуючи таку позицію, Т. Коломоєць зазначає, що «аналіз нормативних 

засад державно-правового примусу свідчить, що фактичне підґрунтя останнього є 

набагато ширшим у порівнянні із юридичною відповідальністю і включає не тільки 

правопорушення, а й діяння, які не мають ознак протиправності, екстремальні 

умови. Державно-правовий примус відрізняється від юридичної відповідальності й 

іншими властивостями – суб`єктом, щодо якого здійснюється відповідне 

застосування, метою, процесуальним режимом та ін., що у сукупності дає підстави 

сформулювати висновок, що юридична відповідальність є лише складовою 

державно-правового примусу» [150, с. 93]. 

Поряд із визначенням відповідальності через категорію обов`язку значна 

кількість робіт про юридичну відповідальність містить трактування відповідальності 

як правовідношення. Юридична відповідальність розглядається як 

правовідношення, що виникає між правопорушником і державою, а на думку 

окремих авторів, – між порушником та компетентним органом. Така кваліфікація 

ґрунтується на розумінні її як негативних наслідків, позбавлень, обмежень, 

додаткових обов`язків, які покладаються на правопорушника. А таке обтяження 

означає, що правопорушник повинен виконати покладений на нього обов`язок або 

зазнати тих особистих чи майнових втрат штрафного, карного характеру, які 

незалежно від його волі будуть щодо нього застосовані [78, с. 3-120]. 

Б.Т. Базилєв вважає, що відносини юридичної відповідальності як особливий 

вид охоронних відносин характеризуються такими ознаками: 1) вони виникають 

тільки із правопорушень; 2) ці відносини є конфліктними, небажаними для 

суспільства; 3) суспільні відносини, що регулюються нормами відповідальності, 

носять владний характер, оскільки виникають між державою та правопорушником; 

4) ці відносини, будучи врегульованими нормами права, стають правовідносинами, 
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в рамках яких здійснюється покарання правопорушників; 5) зазначені відносини 

мають єдиний об`єкт, який поєднує в собі правовий та моральний статус 

правопорушника; 6) відносини відповідальності зовнішньо виражаються у 

комплексі процесуальних відносин; 7) дані відносини регулюються методом 

покарання, який передбачає застосування державного примусу [56, с. 110-115].  

М.С. Малеїн, досліджуючи поняття майнової відповідальності, визначає 

останню як «правовідношення, яке виникає із порушення обов`язку, встановленого 

законом або договором, що виражається у формі невигідних для правопорушника, 

через осуд його винної поведінки, майнових наслідків, настання яких забезпечується 

можливістю державного примусу» [194, с. 19]. 

В.О. Тархов, досліджуючи поняття цивільно-правової відповідальності М.С. 

Малеїна, зауважує, що «у цьому визначенні поняття, що досліджується, поставлено 

з ніг на голову: «правовідношення… у формі… майнових наслідків». Але майнові 

наслідки – це явище економічного характеру, і вже тому воно не може бути формою 

правовідношення. Навпаки, економічні явища за певних умов втілюються у правову 

форму. Майнові наслідки можуть служити обставиною, з якою право пов`язує 

виникнення або припинення правових відносин, однак правовідносини ніколи не 

складають змісту майнових наслідків» [280, с. 6]. 

Сам же В.О. Тархов вважає, що відповідальність – це «обов`язок надати звіт у 

своїх діях, що регулюється правом» [280, с. 11]. Його наукова позиція посідає 

окреме місце в теорії цивільно-правової відповідальності та оцінюється фахівцями 

як найширше трактування останньої. Так, Г.М. Бєлякова, оцінюючи позицію В.О. 

Тархова, зазначає, що він підкреслив психологічний і філософський аспекти 

відповідальності. Але при цьому знищив межу між моральною та юридичною 

відповідальністю [64, с. 7]. 

Окрім наведених вище позицій, у юридичній літературі зустрічається також 

визначення цивільно-правової відповідальності як «покладення невигідних 

майнових наслідків на особу, що допустила протиправну поведінку» [265, с. 432], як 

«однієї із форм державного примусу, пов`язаної із застосуванням санкцій майнового 

характеру» [266, с. 510] та ін. 
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Значна кількість позицій щодо поняття цивільно-правової відповідальності 

свідчить про складність відповідальності як явища правової дійсності. На думку І.С. 

Канзафарової, розгляд цивільно-правової відповідальності лише як санкції, лише як 

обов`язку або лише як правовідношення не дозволяє осягнути весь її феномен. Тому 

дослідник пропонує визначати цивільно-правову відповідальність з точки зору 

системного підходу – як обумовлену особливостями предмета і методу цивільно-

правового регулювання систему цивільно-правових засобів, за допомогою яких, з 

одного боку, забезпечується і гарантується захист цивільних прав та інтересів 

суб`єктів цивільного права, з другого – здійснюється штрафний і виховний вплив на 

правопорушників [145, с. 99, 115]. 

Не маючи за мету поставити остаточну крапку в означеній вище дискусії, 

вважаємо за необхідне розуміти цивільно-правову відповідальність за порушення 

права фізичної особи на персональні дані як покладення на правопорушника 

заснованих на законі невигідних майнових наслідків, які виявляються у позбавленні 

його певних прав, у заміні невиконаного обов’язку новим або у приєднанні до 

невиконаного обов’язку нового додаткового, відмінного від порушеного [293, с. 

216]. 

На думку О.О. Городова, юридична відповідальність за порушення 

законодавства, що регулює відносини в інформаційній сфері, має низку специфічних 

особливостей. Ці особливості полягають у наступному: 

- правопорушення, які підпадають під застосування тих чи інших заходів 

впливу на суб’єкта, який їх здійснив, завжди пов’язані з інформацією; 

- правопорушення можна розглядати в якості інформаційно-правових, якщо їх 

зв’язок з інформацією є не лише безпосереднім, але й опосередкованим наявністю її 

матеріального носія [103, с. 289]. 

Враховуючи той факт, що персональні дані особи за своєю суттю є 

інформацією, вважаємо, що вказані О.О. Городовим ознаки повною мірою можуть 

бути застосовані і для характеристики порушень права особи на власні персональні 

дані. 

С.В. Ясечко, досліджуючи особливості цивільно-правової відповідальності за 

порушення права на інформацію, пропонує наступне визначення: цивільно-правова 
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відповідальність за порушення права на інформацію – це майнові санкції, які 

спричиняють негативні наслідки для суб’єкта цивільних правовідносин в 

інформаційній сфері, чия винна, протиправна поведінка порушила права та інтереси 

іншої особи, закріплені в законі чи в договорі, і які підлягають захисту в судовому 

або позасудовому порядку, з метою встановлення порушеного права, компенсації 

завданої шкоди та збитків. 

Варто також зазначити, що науковці застосовують два підходи до визначення 

поняття цивільно-правової відповідальності: при першому (моністичному) цивільно-

правова відповідальність розглядається як єдине ціле і, відповідно, визначається її 

єдине поняття; при другому (дуалістичному) договірна та недоговірна 

відповідальність розглядаються окремо та, відповідно, визначаються їх поняття. 

Перший підхід традиційно характерний для країн романо-германської правової сім`ї 

(за окремими винятками), другий – для країн англосаксонського права. 

Серед вітчизняних науковців прибічником дуалістичного підходу є, зокрема, 

А.Л. Ткачук, який вважає, що норми про відповідальність, закріплені у чинному 

цивільному законодавстві, не утворюють якоїсь цілісної єдиної системи, оскільки 

фактично належать до різних видів (режимів) відповідальності. Зокрема, до різних 

видів відповідальності належать договірна та позадоговірна відповідальність, чим 

зумовлена наявність численних розбіжностей між ними [281, с. 12-13]. 

Як зазначає І.С. Канзафарова, незважаючи на відмінності та особливості 

договірної та недоговірної відповідальності, що зумовлюють суб`єкт 

відповідальності, її обсяг, підстави звільнення від відповідальності тощо, зазначені 

види відповідальності мають і загальні риси. Так, недоговірна відповідальність, як і 

договірна, завжди передбачає покладення обов`язку примусового характеру, 

реалізація якого викликає у правопорушника негативні майнові наслідки. І 

договірна, і недоговірна відповідальність спрямовані не безпосередньо на 

особистість правопорушника, а здійснюють вплив через його майнову сферу. 

Покладення на правопорушника будь-якого із зазначених видів цивільно-правової 

відповідальності означає виникнення у нього обов`язку майнового характеру, якого 

не було до вчинення правопорушення. При цьому зазначений обов`язок не 

забезпечується зустрічним наданням блага. Крім того, як договірна, так і 
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недоговірна відповідальність є відповідальністю одного контрагента перед іншим, 

правопорушника перед потерпілим. Загальним для обох видів відповідальності є 

також ініціативний характер застосування: обидві можуть бути реалізовані 

виключно на підставі волевиявлення учасників цивільних правовідносин [145, с. 88-

89]. 

Загальновідомо, що цивільно-правова відповідальність є наслідком 

правопорушення як антиподу правомірної поведінки. У випадку вчинення особою 

правопорушення у сфері цивільно-правових відносин, об`єктом яких є персональні 

дані особи, для притягнення порушника до цивільно-правової відповідальності 

необхідно визначити підстави застосування заходів відповідальності. 

Розрізняють правові та фактичні підстави цивільно-правової відповідальності. 

Під фактичною підставою слід розуміти делікт, тобто здійснення конкретного 

правопорушення, про що йдеться у ст. 610 ЦК України. Правовою підставою є 

примус норми права, договору, яка визначає протиправність цього правопорушення 

[108, с. 317]. Отже, юридичною підставою такої відповідальності є нормативно-

правовий акт, договір, а фактичною – цивільне правопорушення. 

В середині 1950-х років у радянській літературі з`явився термін «склад 

цивільного правопорушення», який отримав визначення у роботах таких авторів, як 

О.С. Іоффе, Г.К. Матвєєв, К.К. Яічков, С.С. Алексєєв. До цього окремі підстави 

цивільно-правової відповідальності розглядалися переважно з точки зору вивчення 

проблем юридичних фактів. 

Переважна більшість авторів відносять до елементів складу правопорушення 

протиправну дію чи бездіяльність; шкоду, шкідливий результат цієї дії 

(бездіяльності); причинний зв`язок між дією (бездіяльністю) і шкодою; вину 

правопорушника. Таке розчленування складу правопорушення міститься у роботах 

Г.К. Матвєєва [200, с. 5, 9], а також його послідовників у цьому питанні [104, с. 438]. 

В.В. Вітрянський вказує на неспроможність конструкції складу цивільного 

правопорушення як необхідної підстави цивільно-правової відповідальності та 

вважає, що підставою цивільно-правової відповідальності є порушення 

суб`єктивних цивільних прав. При застосуванні цивільно-правової відповідальності 
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не мають ніякого правового значення «шкідливість наслідків», «об’єктивна» і 

«суб’єктивна» сторони цивільного правопорушення [74, с. 569]. 

Критика вчення про склад цивільного правопорушення як підставу цивільно-

правової відповідальності зумовлена тим, що зазначений склад цивільного 

правопорушення не завжди є підставою відповідальності. Так, цивільному праву 

відомі випадки відповідальності без вини. Так само, наприклад, у разі порушення 

зобов’язання можуть і не настати негативні майнові наслідки, а порушник буде 

притягнутий до відповідальності у вигляді сплати неустойки. Таким чином, один із 

елементів складу правопорушення буде відсутній. З цього приводу Г.К. Матвєєв 

вважав, що у такому разі відповідальності не існує, і пропонував говорити «не про 

відповідальність у повному розумінні цього слова, а скоріше про обов’язок 

компенсувати шкоду або сплатити штраф» [200, с. 7, 26]. 

Приєднуємося до позиції тих дослідників, які вважають, що юридична 

конструкція складу правопорушення є чужорідною для цивільного права і від неї 

необхідно відмовитися та говорити про традиційні «умови цивільно-правової 

відповідальності». Штучне поширення кримінально-правового вчення про склад 

злочину на цивільно-правову сферу не лише завдає суттєвої шкоди дослідженню 

проблем цивільно-правової відповідальності, а і призводить до того, що 

порушується принципова межа між публічним та приватним правом [145, с. 218]. 

Вважаємо також, що концепція правопорушення як підстави цивільно-правової 

відповідальності цілком може бути визнана універсальною підставою настання 

цивільно-правової відповідальності у всіх її формах. 

Як зазначає Д.М. Кархалев, підстава у цивільної відповідальності одна, а умов 

– декілька. Найменування умов відповідальності підставами не є прийнятним, 

оскільки призводить до підміни понять [147, с. 20]. 

Притримуємося точки зору переважної більшості учених, які вважають, що 

умови цивільно-правової відповідальності включають чотири елементи: 

протиправність поведінки; наявність шкоди (збитків); причинний зв’язок між 

протиправним діянням та шкодою; вину правопорушника [299, с. 695]. 

Першою з-поміж умов цивільно-правової відповідальності є протиправна 

поведінка. При цьому протиправність поведінки може проявлятися у двох аспектах: 
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1) невиконання чи неналежне виконання зобов’язання; 2) порушення припису норми 

цивільного права. 

Стосовно першого аспекту варто зазначити, що коли суб’єкт здійснює вибір 

незаборонених варіантів поведінки, він діє правомірно, оскільки диспозитивні 

норми цивільного права допускають регулювання відносин домовленістю сторін і 

встановлюють правило лише на випадок відсутності відповідної домовленості. 

Порушення прав і обов’язків, узгоджених сторонами, у зазначеному випадку буде 

протиправним. У тому ж разі, коли між фізичними та (чи) юридичними особами 

виникають цивільні правовідносини, які взагалі не врегульовані актам цивільного 

законодавства, визначення їх правомірності залежить від їх відповідності загальним 

засадам цивільного законодавства. Тому протиправними, за цивільним правом 

України, визнаються дії (бездіяльність), які порушують права та обов’язки, 

закріплені чи санкціоновані нормами цивільного права, а також ті, які хоча і не 

передбачені конкретною нормою права, але суперечать загальним засадам 

цивільного законодавства [145, с. 222-223]. 

Г.Ф. Шершеневич називав протиправну поведінку недозволеною дією і 

визначав її як дію, заборонену правом. Тому будь-яка дія, яка може бути тільки 

здійсненням права і не виходить за межі, окреслені законом, не є правопорушенням, 

якою б вона не була шкідливою для інших осіб [306, с. 392]. В.П. Грибанов зазначав, 

що протиправною слід вважати таку поведінку, яка порушує норми права або 

загальні правові принципи цивільного права, або його окремих інститутів. При 

цьому під порушенням норм і принципів права розуміється недотримання особою 

юридичних обов’язків незалежно від того, чи випливають ці обов’язки із заборон, 

приписів або дозволів, є вони загальними чи конкретними [108, с. 326]. 

І.С. Канзафарова додатково виділяє також наступні ознаки протиправності 

поведінки: 1) неправомірними є дії, які порушують правопорядок; 2) ці дії мають 

свідомо вольовий характер, оскільки вчиняються відповідно до волі та цілей 

суб’єкта; 3) неправомірна поведінка виражається у формі дії чи бездіяльності, які є 

соціальними діями [143, с. 227-231]. 

Зазначене відноситься і до протиправної бездіяльності: бездіяльність і дію 

характеризує одна і та ж сутність. Так само, як і дія, бездіяльність може призвести 
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до певних шкідливих наслідків, але, з юридичної точки зору, бездіяльність не може 

бути зведена до простої пасивності суб’єкта. У правовому значенні вона є 

невчиненням конкретної дії, тобто такої, яка наказувалася даному суб’єкту, 

ставилася йому в обов’язок [200, с. 22-23]. 

Дійсно, визначення наявності правового обов’язку вчинити певні дії має 

суттєве значення, оскільки бездіяльність може носити і правомірний характер. Так, 

наприклад, ч. 2 ст. 517 ЦК України закріплює право боржника не виконувати свій 

обов’язок у разі заміни кредитора до надання боржникові доказів переходу до 

нового кредитора прав у зобов’язанні. 

Як слушно зазначає О.С. Іоффе, бездіяльність особи є протиправною, коли 

особа повинна була та могла діяти: «повинна була» - юридичний критерій, який 

передбачає правовий обов’язок вчинити певні дії; «могла» - фізичний критерій, який 

передбачає фактичну можливість їх вчинення [137, с. 111]. 

Протиправна поведінка, яка порушує право особи на персональні дані, полягає 

переважно в активних діях, якими заподіюється шкода. Так, фізична особа може 

поширювати персональні дані, які належать до конфіденційної інформації, 

здійснювати обробку персональних даних без згоди суб’єкта даних, 

використовувати персональні дані з метою, яка не була передбачена умовами згоди 

суб’єкта персональних даних. Прикладом бездіяльності, яка порушуватиме право 

особи на персональні дані, є невчинення відповідальною особою дій щодо знищення 

персональних даних у разі пред’явлення про це обґрунтованої вимоги суб’єкта 

персональних даних.  

Підкреслимо, що цивільно-правова відповідальність за порушення права 

особи на персональні дані настає за умови, що дія чи бездіяльність, якими заподіяно 

шкоду, є протиправними чи заборонені законом. Протиправною визнається така 

поведінка учасника відносин у сфері персональних даних, яка порушує приписи 

цивільно-правових норм та суб’єктивне право особи на персональні дані, незалежно 

від того, знав чи ні правопорушник про протиправність своєї поведінки. Так, 

поширення персональних даних особи, які стосуються стану її здоров’я, тягне за 

собою відповідальність суб’єкта, який поширив дану інформацію. Порушник при 

цьому може не знати про наявність такої норми у чинному законодавстві. 
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Ю.О. Гелич наводить наступні приклади порушень у сфері обігу персональних 

даних особи: необґрунтоване надання персональних даних; порушення порядку 

зберігання персональних даних; умисне знищення персональних даних; несвоєчасне 

або безпідставне неповідомлення суб’єкта персональних даних про обробку його 

персональних даних; умисне поширення персональних даних; безпідставна відмова 

у наданні персональних даних на законний запит правоохоронного чи іншого 

уповноваженого органу; протиправне використання персональних даних [98, с. 73]. 

Відповідно до положень ЗУ «Про захист персональних даних» обробка 

персональних даних – будь-яка дія 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. 

Сутність поняття «збирання» полягає у придбанні чи одержанні відомостей 

про фізичних осіб безкоштовно або за плату, їх обліку, реєстрації та розміщенні в 

базі (картотеці) персональних даних. Йдеться про процес пошуку, підбору, 

отримання (набуття), впорядкування, додаткової обробки та систематизації 

відомостей у базах (картотеках) персональних даних з метою виконання 

організаціями чи іншими суб’єктами функцій, визначених законодавством. 

«Реєстрація» - це запис ідентифікаційних реквізитів та інших відомостей про 

фізичну особу з метою обліку та систематизації персональних даних. 

«Накопичення» передбачає об’єднання та систематизацію різних персональних 

даних, які без наявності умов їх збереження не мають сенсу. У свою чергу, дії, 

пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням і переробкою персональних даних, 

можна визначити узагальнюючим терміном «комплектування персональних даних», 

хоча в законі цей термін прямо не використовується. Категорія «використання» 

персональних даних передбачає право будь-яких суб’єктів на дозволені фізичною 

особою або законом дії, пов’язані з її персональними даними. Термін «зберігання» 

передбачає забезпечення умов належного збереження та цілісності персональних 

даних. «Поширення (реалізація)» - це передача відомостей про фізичних осіб будь-

яким суб’єктам безкоштовно (за плату) з метою задоволення ними політичних, 
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економічних, фінансових, банківських, технологічних, екологічних, медичних, 

освітянських, культурних, інформаційних, виробничих, правоохоронних та інших 

потреб у процесі їх використання. Передачі персональних даних передує процес 

«доступу» до них, створення та підтримки певних умов ознайомлення та їх набуття 

[248, с. 127]. 

Представники кримінально-правової науки виділяють наступні види порушень 

права особи на персональні дані: 

1) незаконне збирання персональних даних особи. Дане правопорушення 

кореспондує із закріпленим у ст. 182 КК України складом злочину у вигляді 

незаконного збирання конфіденційної інформації про особу, який розкривається як 

добування будь-яким протиправним способом відомостей про особу, які відповідно 

до законодавства України становлять її конфіденційну інформацію: викрадення 

документів чи незаконне ознайомлення з документами, що містять такі відомості, 

будь-яким способом, заволодіння будь-яким іншим способом такими документами, 

підслуховування усних розмов, опитування осіб, які володіють такими відомостями, 

одержання таких відомостей за плату, шляхом застосування погроз, ведення 

спостереження за поведінкою особи, прослуховування телефонних розмов тощо 

[206, с. 245]; 

2) незаконне зберігання персональних даних. Відповідно до ст. 182 КК 

України дії із незаконного зберігання конфіденційної інформації про особу 

розуміються як незаконне утримання носія із конфіденційною інформацією про 

особу в такому місці та умовах, за яких зберігається стан зафіксованості відомостей 

на матеріальному носієві і цілісність останнього протягом певного часу. У випадку 

незаконного зберігання законно зібраної конфіденційної інформації про особу 

фактично йдеться про порушення встановленого законодавством порядку зберігання 

такої інформації [115, с. 63-65]. Наприклад, відповідно до ч. 12 ст. 9 ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність» одержані внаслідок оперативно-розшукової 

діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо 

вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не 

підлягають і повинні бути знищені [39]; 
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3) незаконне використання персональних даних. У розумінні ст. 182 КК 

України дії щодо незаконного використання конфіденційної інформації про особу 

характеризуються такими ознаками: а) отримання особисто або надання іншій особі 

певної вигоди, обумовленої змістом цієї інформації; б) вчинення цих дій всупереч 

законним інтересам власника (фізичної особи) та спеціальним вимогам закону (якщо 

вони існують) щодо використання конфіденційної інформації [115, с. 73]; 

4) незаконне поширення персональних даних. Дослідники кримінально-

правової науки під поширенням конфіденційної інформації про особу розуміють 

повідомлення будь-яким способом (усно, письмово, друкованим способом, за 

допомогою комп’ютерної мережі тощо) такої інформації невизначеному колу осіб 

(хоча б одній людині) [207, с. 450]. 

Другою важливою умовою цивільно-правової відповідальності є наявність 

негативних наслідків у формі заподіяння шкоди. Наявність шкоди (збитків) є 

обов’язковою умовою деліктної відповідальності і договірної відповідальності у 

формі відшкодування збитків. 

Категорії «збитки», «шкода», «втрата» є одними із основних категорій 

цивільно-правової відповідальності. 

Шкода – це родове поняття негативних наслідків правопорушення. У сучасній 

теорії та практиці даний термін застосовується для визначення наслідків 

правопорушення, які виражаються у пошкодженні або знищенні майна потерпілого, 

при заподіянні каліцтва або смерті, для визначення душевних, моральних страждань 

та переживань особи (моральна шкода). У вказаних випадках маються на увазі ті 

негативні наслідки, які наступають при порушенні або ущемленні належних 

потерпілому майнових або особистих немайнових прав та благ. Більшість учених 

вважають, що шкода може бути майновою і немайновою (фізичною та моральною). 

Цікавою є позиція А.В. Янчука, на думку якого шкодою у цивільному праві, 

що підлягає відшкодуванню за рахунок третьої особи, є припинення існування блага 

особи, чи повна або часткова втрата благом придатності для задоволення інтересу 

особи (втрата благом цінності) так, як благо було придатне його задовольняти до 

протиправного впливу на нього, або іншого порушення суб’єктивного права особи. 

Відповідна втрата придатності до задоволення інтересу матеріальним благом є 
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матеріальною (майновою) шкодою, втрата ж придатності до задоволення інтересу 

нематеріальним благом є шкодою нематеріальною (немайновою) [315, с. 93]. 

Оборотоздатність матеріальних благ зумовлює можливість визначення їх 

вартості, виходячи з сукупності їх якостей та інших обставин на певний момент 

часу, у зв’язку з чим втрата таких благ або втрата ними здатності до задоволення 

інтересу також можуть бути оцінені у грошовому виразі, який і є збитками. 

Таким чином, грошова оцінка майнової шкоди визнається збитком, який і 

підлягає компенсації (відшкодуванню) при неможливості, недоцільності або відмові 

потерпілого від відшкодування шкоди в натурі. Але О.С. Іоффе вважає, що так буває 

не завжди: якщо внаслідок невиконання договірного зобов’язання його 

контрагентом суб’єкт господарської діяльності не отримує запланованого прибутку, 

він несе збитки, але його майну не завдається жодної шкоди [137, с. 99]. У зв’язку з 

цим слушною є думка А.В. Янчука, який до грошового виразу майнової шкоди 

(збитків) включає вартість матеріального блага, існування якого припинено, вартість 

матеріального блага, яке неодмінно буде втрачено, вартість втраченої матеріальним 

благом цінності, вартість матеріального блага, можливість набуття якого втрачена, 

та вартість інших втрачених майнових благ, що охоплюються вказаним вище 

поняттям шкоди [315, с. 94]. 

Однак викладений підхід до розуміння шкоди та збитків не знайшов 

підтримки у чинному в Україні цивільному законодавстві. Норми щодо 

відшкодування збитків містяться як у загальних положеннях ЦК України про захист 

цивільних прав, так і у загальних положеннях останнього про договірні 

зобов’язання, в той час як положення про відшкодування шкоди віднесено 

законодавцем в окремий підрозділ Книги 5 ЦК України. 

У результаті аналізу ст. ст. 15, 16, 22, 623, 1166, 1192 ЦК України можна 

прийти до висновку, що відповідне розмежування здійснюється за колом 

зобов’язаних осіб у правовідношенні, до складу якого належить право, внаслідок 

порушення якого настали певні втрати. За таким підходом, якщо втрат завдано 

внаслідок порушення права у правовідношенні, підставою виникнення якого є 

домовленість його сторін (зобов’язана особа конкретно визначена), такі втрати є 

збитками. У разі ж завдання втрат внаслідок порушення суб’єктивних прав, що 
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входять до складу абсолютного правовідношення (коло зобов’язаних осіб 

необмежене), такі втрати є шкодою. 

Як зазначає А.Г. Ярема, виходячи зі структури чинного ЦК України, 

положення Глави 82 «Відшкодування шкоди» не можуть застосовуватися до 

відносин, що виникли з порушення договірного зобов’язання, хоч порушення 

договірного зобов’язання в кінцевому підсумку тягне порушення абсолютних 

(майнових або немайнових) прав [241, с. 199]. З огляду на підставу розмежування 

збитків та шкоди за таким підходом, останній надалі у цьому дослідженні матиме 

умовне визначення розмежування шкоди та збитків за колом зобов’язаних осіб. 

До умов цивільно-правової відповідальності також належить причинно-

наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою. Питання 

про причинний зв’язок постає тоді, коли в результаті неправомірної поведінки однієї 

особи завдається майнова чи немайнова шкода іншій особі. 

Складність проблеми причинного зв’язку викликала появу багатьох теорій 

причинного зв’язку, серед яких можна назвати теорію рівноцінних умов, теорію 

необхідної умови, теорію адекватного заподіяння, теорію необхідного та 

випадкового причинного зв’язку, теорію необхідної причинності, теорію прямого та 

непрямого причинного зв’язку, теорію можливості та дійсності. Саме вказані теорії 

знайшли широке висвітлення в юридичній літературі. 

Однією із найстаріших є теорія рівноцінних умов (Т. Гоббс, М. Бурі), 

відповідно до якої поведінка особи розглядається з позиції питання, чи є дана 

поведінка необхідною умовою у ланцюжку причин, що призвели до певного 

результату. На думку прихильників цієї теорії, причиною необхідно визнавати будь-

яку умову, яку не можна подумки випустити без того, щоб не відпав результат, що 

настав [99, с. 151]. 

На відміну від цього, теорія необхідної умови (Ортман, Биркмейстер, Біндінг) 

заперечує рівноцінність всіх умов і вважає можливим виокремити із сукупності 

подій, що передують наслідку, лише одну в якості причини у вузькому розумінні 

цього слова. На питання щодо того, яка саме умова має вирішальне значення, автори 

цієї теорії дають різні відповіді: це – найближча умова наслідку, що настав; це – та із 
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умов, яка найбільше сприяла настанню наслідку; це – позитивні умови, що 

перемогли негативні умови…» [цит. по 74, с. 577]. 

О.С. Іоффе, піддаючи критиці дану теорію, зазначив, що необхідно 

досліджувати не те, що відбулося б, якби та чи інша обставина була відсутня, а те, 

що дійсно відбулося за даних обставин, що мали місце [138, с. 220]. 

Сутність теорії адекватного заподіяння (І. Кріз, М. Рюмелін) полягає у тому, 

що будь-який факт, будь-яке явище можуть вважатися однаково важливою і 

необхідною причиною результату, якщо тільки ця дія, явище чи факт були умовами, 

що передували настанню результату. Причина у розумінні цієї теорії завжди собі 

рівна; вона або повністю є, або повністю відсутня, але вона не має ступенів, не може 

бути більшою чи меншою. 

На думку В.О. Тархова, помилковість цієї теорії полягає в тому, що вона по 

суті підміняє поняття причинності поняттям виновності [280, с. 114-115]. 

Теорія необхідного та випадкового причинного зв’язку (А.А. Піонтковський, 

М.Д. Шаргородський та ін.) була розроблена радянськими вченими у сфері 

кримінального права і протягом багатьох років підтримувалася науковцями. Вона 

виходить з того, що причинний зв’язок може бути об’єктивно-необхідним та 

об’єктивно-випадковим. 

Відповідно до теорії необхідної причинності (В.П. Грибанов, В.І. Кофман) 

випадкових причинних зв’язків не існує і якщо одне явище послужило причиною 

іншого, то між ними може існувати лише необхідний причинний зв’язок. Зокрема, 

В.П. Грибанов вважає, що «причинний зв’язок є необхідним зв’язком між явищами, 

при якому одне явище (причина) передує іншому (наслідку) і породжує його» [108, 

с. 336]. На думку В.І. Кофмана, необхідно розрізняти причинні зв’язки на такі, що 

мають (прямі і безпосередні) і не мають (непрямі) юридичне значення. При цьому 

науковець застерігає, що поняття безпосередніх причин не є тотожним поняттю 

найближчих причин [157, с. 45-58]. Однак, як слушно вказує В.О. Тархов, 

безпосередня причина може бути лише найближчою і жодною іншою. У зв’язку з 

цим В.І. Кофман невипадково називає прямі зв’язки безпосередніми, оскільки при 

дії кількох причин буває дуже важко визначити, яка з них є прямою, а яка – 
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непрямою, якщо не використовувати іншу ознаку – близькість цих причин до 

результату [280, с. 126]. 

Теорія прямого і непрямого причинного зв’язку (М.Д. Єгоров) по суті є 

розвитком поглядів послідовників теорії необхідної причинності. Вона базується на 

двох основних положеннях: 1) причинність є об’єктивним зв’язком між явищами та 

існує незалежно від нашої свідомості; 2) причина та наслідок, як такі, мають 

значення лише стосовно даного окремого випадку. Для вирішення питання щодо 

відповідальності невірно розглядати найвіддаленіші від конкретного випадку події. 

Необхідно обмежитися виявленням безпосередньої причини, тобто найближчого 

стосовно збитків явища. Протиправна поведінка лише тоді є причиною збитків, коли 

вона прямо (безпосередньо) пов’язана з ними. Наявність же непрямого 

(опосередкованого) зв’язку між протиправною поведінкою особи та збитками 

означає, що дана поведінка лежить за межами конкретного випадку, а тому і за 

межами юридично значимого причинного зв’язку [120, с. 493-494]. 

Відповідно до теорії можливості та дійсності (О.С. Іоффе) причинний зв’язок 

між поведінкою відповідальної особи та результатом, що настав, є підставою 

відповідальності лише тоді, коли ця поведінка перетворила результат із можливого 

на дійсний, або щонайменше створила конкретну можливість його настання. При 

цьому О.С. Іоффе зауважує, що ті факти, які перетворюють можливість на дійсність, 

завжди знаходяться у причинному зв’язку з протиправним результатом, а ті, котрі 

утворюють лише можливість настання протиправного результату, можуть як 

знаходитися, так і не знаходитися у юридично значимому причинному зв’язку із 

зазначеним результатом. Якщо поведінкою особи утворюється конкретна 

можливість (тобто така, яка перетворюється на дійсність обставинами, що 

об’єктивно повторюються у даній обстановці), то є причинний зв’язок, необхідний 

для покладення відповідальності, якщо лише абстрактна (така, що перетворюється 

на дійсність обставинами, які об’єктивно не повторюються у даній обстановці) – 

причинний зв’язок відсутній, тому відповідальність виключається [137, с. 113-120]. 

Зрештою, як слушно зауважує В.В. Вітрянський, усі теорії причинного зв’язку 

переважно не суперечать, а доповнюють одна одну і допомагають усвідомити 
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поняття причинного зв’язку [74, с. 580]. Більш того, вони знаходять відображення і 

у поглядах сучасних вітчизняних науковців. 

У п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 березня 1992 

року «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди» зазначається, що шкода, заподіяна особі і майну 

громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в 

повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були 

неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина 

зазначеної особи [335]. 

Сучасна концепція причинності базується на двох основних засадах: 1) на 

генетичному принципі (ніщо не може виникнути із нічого чи перейти в ніщо); 2) на 

принципі закономірності (ніщо не відбувається незакономірним, довільним чином). 

Причинний зв’язок між явищами (діянням і шкодою) є об’єктивним, існує 

незалежно від свідомості людини. При вирішенні питання про цивільно-правову 

відповідальність суб’єкта зазначений зв’язок лише виявляється та усвідомлюється 

певними особами, зокрема, судом. Причинний зв’язок завжди є конкретним, він не 

може бути встановлений шляхом абстрагування від конкретних обставин, за яких 

виникла шкода. Для встановлення причинного зв’язку, який має безпосереднє 

значення для настання цивільно-правової відповідальності, необхідно із усього 

ланцюжка загального взаємозв’язку явищ виділити лише ті, які є необхідними і 

достатніми для настання шкоди у даному конкретному випадку [295, с. 284]. 

Проблема вини як необхідної умови цивільно-правової відповідальності також 

належить до однієї із найбільш дискусійних у теорії цивільно-правової 

відповідальності. 

ЦК України не визначає поняття вини, а лише вказує умови, за яких особа є 

невинуватою: «особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від 

неї заходів щодо належного виконання зобов’язання» (абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦК 

України). Поряд з цим, у цивільному законодавстві використовуються терміни 

«умисел», «необережність», «груба необережність». Однак даної інформації явно 

недостатньо для того, щоб скласти чітке уявлення щодо поняття вини, оскільки 

відповідні законодавчі формулювання дозволяють неоднозначне тлумачення. 
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Психологічна концепція вини, згідно з якою під виною розуміють психічне 

ставлення особи до її протиправної поведінки та її результату, домінувала у 

спеціальній юридичній літературі за радянських часів. Так, О.С. Іоффе визначав 

вину як психічне ставлення особи до вчинюваної нею дії чи бездіяльності, а також 

до протиправних наслідків, що настають у зв’язку з цим [137, с. 138]. Г.К. Матвєєв 

стверджував, що під виною слід розуміти психічне ставлення порушника цивільного 

правопорядку у формі умислу або необережності до своїх протиправних дій та їх 

шкідливих наслідків [199, с. 178]. 

У сучасній цивілістиці країн так званого «пострадянського простору» на 

противагу психологічній все більше прихильників знаходить «поведінкова» 

концепція вини [145, с. 274]. 

Наприклад, М.І. Брагінський та В.В. Вітрянський вважають, що сучасна 

доктрина цивільного права за інерцією продовжує в основному залишатися на 

застарілих радянських позиціях, смисл яких полягає у пошуку все нових пояснень 

необхідності використання в цивілістиці чужих їй кримінально-правових поглядів 

на вину як один із елементів складу правопорушення, який є «гіпотетичним 

психічним ставленням правопорушника до своїх дій та їх наслідків» [74, с. 583]. 

Л.М. Баранова та С.Є. Сиротенко стверджують, що існує декілька причин, які 

виключають можливість визначення вини у цивільному праві через поняття 

«психічне ставлення»: 1) у цивільному праві є такий суб’єкт як юридична особа, 

вольова поведінка якої не може визначатися через її «психічне ставлення»; 2) 

виходячи з компенсаційного характеру цивільно-правової відповідальності, форма 

вини особи (умисел або необережність та їх види), за загальним правилом, не 

впливають на розмір відповідальності; 3) у цивільному праві відповідальність 

вникає у правопорушника перед потерпілою особою і тому для особи, суб’єктивні 

права якої порушено, не має значення психологічне ставлення правопорушника до 

своїх дій та їх наслідків [295, с. 285]. 

Головним аргументом вітчизняних вчених, які намагаються перевести 

категорію вини з суб’єктивної (психічної) сфери до об’єктивної сфери, є зміст абз. 2 

ч. 1 ст. 614 ЦК України, де зазначено, що особа є невинуватою, якщо вона доведе, 

що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. 
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Саме вказана норма дає підстави противникам розуміння вини як «психічного 

ставлення» стверджувати, що при визначенні вини особи потрібно виходити не з 

«гіпотетичного психічного ставлення», а з того, як особа ставиться до виконання 

своїх обов’язків. Якщо вона проявляє необхідний ступінь турботи щодо належного 

виконання зобов’язання, то її можна визнати невинуватою. 

На думку І.С. Канзафарової, під «всіма заходами щодо належного виконання 

зобов’язання» треба розуміти ті дії, які вчинила би у даному випадку нормальна 

особа, тобто середня розумна людина, яка передбачає негативні наслідки своїх дій і 

здатна коригувати їх з метою запобігання завданню шкоди. Термін «психічне 

ставлення» у визначенні вини, виражає оцінку (можливість оцінки) поведінки, 

передбачення або можливість передбачення настання шкідливих наслідків. Тому, як 

вважає І.С. Канзафарова, зміст абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦК України не суперечить 

визначенню вини «як психічного ставлення», тому вину необхідно визначати саме 

через зазначений термін. 

У теорії права розрізняють дві форми вини: умисел та необережність. Для 

виникнення цивільно-правової відповідальності форма вини значення не має, однак 

у випадках, встановлених законом, може впливати на розмір відшкодування. 

Умисел у цивільному праві полягає в усвідомлених діях або бездіяльності боржника 

з метою невиконання або неналежного виконання зобов’язання або заподіяння 

шкоди. Вина у формі необережності наявна у тих випадках, коли боржник при 

виконанні зобов’язання не виявляє той підвищений ступінь турботливості та 

обачності, який вимагався від нього за характером зобов’язання та умовами 

обороту, і в результаті з його боку не вжиті всі необхідні заходи для належного 

виконання зобов’язання [74, с. 613]. 

Цивільно-правову відповідальність за підставами виникнення прав і 

обов’язків, за порушення яких встановлено відповідальність, поділяють на два види: 

договірну та позадоговірну. 

Під договірною відповідальністю прийнято розуміти відповідальність, яка 

настає у випадках невиконання або неналежного виконання зобов’язання, яке 

виникає з договору. Підставою виникнення даного виду відповідальності є умови 

договору. При укладанні договору сторони можуть підвищити розмір 
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відповідальності відносно встановленого законом, або навпаки, понизити його 

(якщо це передбачено диспозитивною нормою закону), а також встановити міру 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань 

на доповнення до визначених законом. Наприклад, у випадках порушення однією зі 

сторін договору про надання права користування персональними даними особи у 

сфері рекламної діяльності настає договірна відповідальність. 

Позадоговірна (недоговірна) відповідальність має місце у разі заподіяння 

шкоди, якщо між заподіювачем шкоди і потерпілою стороною не існувало 

договірних відносин. Так, недоговірна відповідальність настає за порушення банком 

вимоги про збереження банківської таємниці щодо персональних даних третіх осіб, 

які не є клієнтами банку (контрагенти власника рахунку). 

Залежно від розподілу відповідальності між кількома боржниками у 

зобов’язаннях з множинністю осіб розрізняють часткову, солідарну чи субсидіарну 

відповідальність (додаткову) відповідальність. Множинність осіб на боці боржника 

в охоронюваних відносинах може виникати при множинності осіб у договірних 

зобов’язаннях, при спільному заподіянні шкоди декількома особами у недоговірній 

сфері тощо. Оскільки у діях щодо обробки та використання персональних даних 

можуть брати участь кілька осіб, такий розподіл видів цивільно-правової 

відповідальності може бути актуальним і для відповідальності за порушення права 

особи на персональні дані. 

Часткова відповідальність полягає в тому, що кожен із учасників зобов’язання 

несе відповідальність у межах своєї частки. При цьому часткова відповідальність 

має значення загального правила і застосовується тоді, коли законодавством або 

договором не встановлена солідарна або субсидіарна відповідальність. Частки, які 

покладаються на кожну відповідальну особу, визнаються рівними, якщо закон або 

договір не визначив іншого. 

Солідарна відповідальність настає лише у випадках, коли вона передбачена 

договором або встановлена законом. Наприклад, відповідно до ст. 1190 ЦК України 

особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоду, несуть 

солідарну відповідальність перед потерпілим. Але при цьому за заявою потерпілого 

суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці 
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відповідно до ступеня вини кожної. Встановлюючи солідарну відповідальність осіб, 

що спільно завдали шкоди, ЦК України забезпечує інтереси потерпілого, який не 

мав би змоги у даному разі розділити свою вимогу про відшкодування і пред’явити 

її у відповідному розмірі до кожного із заподіювачів шкоди. Однак солідарний 

обов’язок виникає не у будь-якому випадку, а лише за певних умов. Так, у разі 

завдання шкоди кількома особами необхідно з’ясувати наступне: 1) чи є шкода 

неподільною (тобто чи є предмет зобов’язання з відшкодування шкоди 

неподільним); 2) чи була шкода завдана взаємопов’язаними, сукупними діями, або 

діями з єдністю наміру. У разі позитивної відповіді на вказані питання обов’язок 

боржників буде солідарним, у разі негативної – шкода повинна відшкодовуватися 

кожною особою в частині, завданій нею, тобто у порядку часткової 

відповідальності. 

При солідарній відповідальності потерпілій особі надається право вимагати 

виконання обов’язку частково або в повному обсязі від усіх боржників разом або від 

кожного із них окремо. Якщо обов’язок не буде виконано в повному обсязі одним із 

боржників, кредитор вправі вимагати неодержане від інших солідарних боржників. 

Субсидіарна відповідальність має місце тоді, коли у зобов’язанні беруть 

участь два боржники, один з яких є основним, а інший – додатковим (субсидіарним). 

Так, згідно з ч. 2 ст. 1179 ЦК України у разі відсутності у неповнолітньої особи 

майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода 

відшкодовується у частині, якої не вистачає, або у повному обсязі її батьками 

(усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було 

завдано не з їх вини. 

До пред’явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, 

кредитор повинен пред’явити вимогу основному боржнику. Якщо основний 

боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від 

нього відповідь у розумний строк, кредитор вправі пред’явити вимогу у повному 

обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність. Особа, яка понесла 

субсидіарну відповідальність, має право у випадках, передбачених законом, 

пред’явити регресну вимогу до особи, в інтересах якої вона понесла 

відповідальність. 
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Залежно від обсягу відповідальності виділяють повну, обмежену та підвищену 

(кратну) відповідальність. 

За загальним правилом, цивільно-правова відповідальність настає у повному 

обсязі, тобто розмір відшкодовуваної шкоди не повинен перевищувати суму 

заподіяних збитків, тобто відшкодування не повинне призводити до збагачення 

потерпілого. 

На думку Є.О. Суханова, заходами цивільно-правової відповідальності є 

цивільно-правові санкції – передбачені законом майнові заходи державно-

примусового характеру, що застосовуються судом до правопорушника з метою 

компенсації майнових втрат потерпілого та покладають на правопорушника 

несприятливі майнові наслідки правопорушення [104, с. 591]. 

Переважна більшість вчених погоджуються з тим, що до заходів цивільно-

правової відповідальності належать: відшкодування майнової шкоди, 

відшкодування збитків, стягнення неустойки та відшкодування (компенсація) 

моральної шкоди [74, с. 511-514]. 

Неважко помітити, що назви деяких вказаних заходів цивільно-правової 

відповідальності схожі на назви способів захисту цивільних прав та інтересів, 

наведених у ст. 16 ЦК України, що свідчить про певний зв’язок між ними. 

На думку М.В. Платова, заходи цивільно-правової відповідальності часто 

збігаються зі способами захисту цивільних прав, наприклад, стягнення збитків та 

неустойки стосовно уповноваженої особи є способом захисту порушених прав, а 

стосовно зобов’язаної особи – заходом цивільно-правової відповідальності [228, с. 

40]. 

І.В. Подколзін також вважає, що відшкодування збитків водночас слугує і 

мірою цивільно-правової відповідальності, і способом захисту порушених прав 

сторін договірного зобов’язання, а також превентивним способом спонукання його 

сторін до належного виконання обов’язків, а тому в сукупності утворює певний 

багатофункціональний юридичний механізм [229, с. 3]. 

Легальне визначення поняття збитків міститься у ч. 2 ст. 22 ЦК України, 

відповідно до якої збитками є: 
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1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, 

а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки). Дане визначення може бути застосоване до 

збитків, що заподіюються порушенням права особи на персональні дані, лише у її 

другій частині – втрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права. Оскільки інформація є нематеріальним благом, то поняття 

збитків від знищення або пошкодження речі може застосовуватися лише у випадках 

знищення чи пошкодження носія інформації. Отже, порушення стосується носія 

інформації, а також витрат на відновлення порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода). Йдеться лише про ту конкретну упущену 

вигоду, яку суб’єкт персональних даних втрачає. При цьому упущена вигода за ЦК 

України включає не тільки суму недоодержаних особою грошових коштів, а й 

вартість будь-якого не набутого нею матеріального блага, можливість набуття якого 

втрачена внаслідок протиправних дій іншої особи, а також втрату можливості 

примноження вартості наявного блага, яке не відбулося із вказаних підстав [315, с. 

135]. 

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Але передусім 

необхідна їх наявність, оскільки умовою цивільно-правової відповідальності є саме 

наявність шкоди (збитків). При цьому одного лише факту наявності втрат, які 

належать до встановленого цивільним законодавством складу збитків, недостатньо 

для їх відшкодування. Для такого відшкодування необхідним є визначення розміру 

завданих збитків. Проблема обчислення розміру збитків є однією з найгостріших 

при їх відшкодуванні, оскільки система права України визнає відшкодування лише 

математично точно обчислених збитків. Будь-які приблизні розрахунки, у тому 

числі з розумним ступенем достовірності, не визнаються належними при 

відшкодуванні збитків за ЦК України. 

Основний акт цивільного законодавства України не містить правил щодо 

обчислення завданих збитків, що має як позитивні, так і негативні наслідки. До 
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перших слід віднести широкий вибір способів обчислення збитків, до других – 

численні проблеми їх обчислення. 

У зв’язку з тим, що збитки є грошовим виразом втрати блага чи зменшення 

його цінності, для подальших розрахунків розміру збитків потрібно попередньо 

визначати декілька вихідних величин. До таких величин належать вартість 

втраченого блага на момент втрати або зменшення його цінності, вартість блага, що 

буде втрачено (витрачено) або не буде набуто, а також момент настання таких втрат 

та інші обставини. Визначення таких обставин дає змогу розрахувати вартість блага 

або частини його цінності, вартість заходів, необхідних для відновлення блага тощо. 

Подібні розрахунки можуть далеко виходити за межі права і потребувати 

спеціальних знань та кваліфікації. Вказані обставини зумовили появу численних 

методик розрахунку розміру збитків, кількість яких постійно зростає, а також 

спеціальної науково-практичної літератури на цю тему [182]. 

Прикладом можливості відшкодування збитків, завданих порушенням права 

на персональні дані, є цивільна справа, у якій особа звернулася до суду з вимогою 

визнати протиправними дії голови правління житлово-будівельного кооперативу з 

відмови у видачі довідки форми «ЖС2» про забезпеченість житловою площею та 

комунальними послугами для повторного призначення житлової субсидії, та 

одночасно з вимогою стягнути з відповідача суму субсидії на 5 місяців на тій 

підставі, що протягом цього часу особа не могла отримувати субсидію у зв’язку з 

протиправними діями відповідача. Суди першої та апеляційної інстанції відмовили 

позивачу у задоволенні позову з тих підстав, що він не надав володільцю бази даних 

згоди на обробку своїх персональних даних. Однак Вищий спеціалізований суд 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 02.04.2014 року 

дійшов протилежного висновку та встановив, що оскільки особа звернулася до 

відповідача в межах і з дотриманням встановленого законом порядку доступу до 

персональних даних, вона як суб’єкт персональних даних мала право на доступ до 

власних персональних даних, зокрема, на отримання довідки про забезпеченість 

житловою площею та комунальними послугами. Справа була направлена на новий 

розгляд до суду першої інстанції [334]. 



201 

 

Не можемо не погодитися з тим, що розмір шкоди (збитків), завданої 

порушенням права особи на персональні дані, визначити досить складно. Тому 

окремі дослідники, ґрунтуючись на досвіді зарубіжних країн, пропонують при 

укладенні договорів щодо надання інформації (у нашому випадку – персональних 

даних особи) вказувати цінність такої інформації в грошовому еквіваленті [269, с. 

8]. 

Так, відповідно до ч. 5 ст. 225 ГК України сторони мають право за взаємною 

згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають 

відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок. За змістом сказаної 

статті ГК України, для визначення розміру збитків у твердій сумі достатньо однієї 

лише домовленості сторін без відповідного підтвердження ймовірних та майбутніх 

втрат певними доказами на момент укладення договору. 

Можливість встановити в договорі умову щодо наперед оцінених збитків 

закріплена, наприклад, у Принципах міжнародних комерційних контрактів, ст. 

7.4.13. яких називається «Узгоджений платіж при невиконанні» і встановлює, що 

коли контракт передбачає, що сторона-порушник повинна сплатити встановлену 

суму потерпілій стороні за допущене порушення, остання має право отримати цю 

суму незалежно від розміру дійсної шкоди. Разом з цим, незалежно від будь-якої 

домовленості про інше, закріплюється можливість зниження зазначеної суми до 

«розумних меж», якщо вона є надмірно великою, з урахуванням завданої шкоди та 

інших обставин [239, с. 267]. 

У країнах англосаксонської правової сім’ї наперед оцінені збитки можуть бути 

стягнуті лише після з’ясування того, чи є вони дійсно попередньо оцінкою 

майбутньої шкоди від порушення договору, чи встановлюються з метою впливу на 

контрагента, щоб спонукати його до належного виконання договірного 

зобов’язання, тобто мають штрафний характер. В останньому випадку відповідні 

суми не стягуються, оскільки відшкодування збитків розглядається не як покарання 

за невиконання договірних зобов’язань, а лише як компенсація за майнові втрати, 

завдані діями контрагента [151, с. 141]. 

В англійському прецедентному праві відомі такі категорії: «звичайні» або 

«загальні» збитки, які можуть бути легко встановлені з достатньою вірогідністю; 
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спеціальні, які також можуть бути встановлені з достатньою вірогідністю, але на 

них повинна бути спеціально звернена увага суду, бо вони не настільки очевидні; 

обтяжуючі, які можуть розглядатися як компенсація за протиправні методи, за 

допомогою яких порушена конфіденційність; «зразкові», відшкодування яких 

повинно служити для відповідача явним прикладом та застереженням від подібних 

порушень у майбутньому; умовні, коли передбачається виплата позивачу визначеної 

суми за порушення його прав та інтересів, навіть якщо відповідач не претендує на 

компенсацію збитків [222, с. 181]. 

Складним є також питання щодо наявності та розміру заподіяної моральної 

шкоди. Неправомірні дії із персональними даними особи можуть завдати особі 

моральних страждань, які проявляються у відчуттях сорому, гніву, розпачу та ін., а 

інколи можуть навіть спричинити патологічні зміни психіки. Розголошення певних 

інтимних відомостей про особу може докорінно змінити життя людини у гірший бік, 

порушує нормальні життєві зв’язки, стосунки з оточуючими людьми. Таким чином, 

порушення права особи на персональні дані може завдавати їй моральної шкоди, яка 

полягає у втратах немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних 

страждань або інших негативних наслідків, заподіяних особі протиправними діями 

або бездіяльністю інших осіб. 

Відповідно до ст. 23 ЦК України моральна шкода може полягати: 1) у 

фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом 

або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа 

зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 

близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 

зі знищенням або пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі, гідності, а також 

ділової репутації фізичної або юридичної особи. 

Однією із найважливіших особливостей моральної шкоди є те, що негативні 

зміни відбуваються у свідомості людини і форма їх вираження у значній мірі 

залежить від особливостей психіки потерпілого. Так, наприклад, одна людина буде 

реагувати на біль чи образу сльозами, інша – жодним чином ззовні не проявить 

свою реакцію. Враховуючи викладене, О.М. Ерделевський пропонує застосовувати 

принцип презумпції завдання моральної шкоди [311, с. 90-91]. Під презюмованою 
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моральною шкодою пропонується розуміти страждання, які, за загальним 

уявленням, повинна відчувати (тобто не може не відчувати) «середня», адекватно 

реагуюча на вчинене щодо неї порушення людина. Тобто, презюмована моральна 

шкода відбиває суспільну оцінку протиправного діяння. До подібного висновку на 

підставі аналізу відповідної вітчизняної судової практики прийшов і В.П. Паліюк, 

що оскільки потерпілому необхідно доводити в суді не наявність моральної шкоди, 

а лише її розмір, що підлягає відшкодуванню, наявність зазначеної шкоди 

презюмується [220, с. 8]. 

У чинному законодавстві не передбачені межі (верхня і нижня) грошової 

компенсації за заподіяну моральну шкоду, а лише вказуються загальні критерії її 

визначення (ст. 23 ЦК України). Розмір грошового відшкодування моральної шкоди 

визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та 

душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його 

можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо 

вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які 

мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються 

вимоги розумності і справедливості. 

Проблема компенсації моральної шкоди полягає, перш за все, в установленні 

межі між дійсною моральною шкодою та майновою шкодою. На перший погляд 

може здатися, що порушення права особи на персональні дані не зачіпає майнових 

інтересів особи, і тому застосування цього способу захисту і одночасно міри 

відповідальності є неможливим. Однак це не так. У деяких випадках розголошення 

персональних даних особи може заподіяти потерпілій особі матеріальних збитків. 

Матеріальні збитки спричиняються особі не самою дією, а її наслідком, тобто саме 

розповсюдження персональної інформації не спричиняє знищення майна або 

зменшення інших майнових благ особи. Проте відповідно до ст. ст. 22, 280, 1166 ЦК 

України у разі посягання на право особи на персональні дані порушник повинен 

відшкодувати потерпілому витрати, пов’язані з відновленням свого права або 

нормальної життєдіяльності. Наприклад, збитки можуть бути завдані внаслідок 

обміну квартири і переїзду на нове місце проживання у зв’язку з неможливістю 

проживати за попереднім місцем внаслідок порушення права на персональні дані. 
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Також порушення права особи на персональні дані може спричинити неможливість 

одержання певних доходів, які особа могла би одержати за звичайних обставин. 

Наприклад, у разі розголошення певних персональних даних особи її звільнили з 

роботи. Відповідно до ч. 4 ст. 623 ЦК України при визначенні неодержаних доходів 

(упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. Така 

позиція підтримується і практикою судів, які звертають увагу на те, що при 

обчисленні розміру упущеної вигоди мають враховуватися тільки ті точні дані, які 

безспірно підтверджують реальну можливість отримання грошових сум або інших 

цінностей, якби зобов’язання було виконано належним чином. Нічим не 

підтверджені розрахунки кредитора про можливі доходи до уваги братися не 

повинні. Розмір упущеної вигоди повинен визначатися з урахуванням часу, 

протягом якого тривали протиправні дії відповідача, розумних витрат на отримання 

доходів, які кредитор поніс би, якби не відбулося порушення права. Обґрунтування і 

доказування розміру збитків здійснюється кредитором. Така вимога зумовлена 

основною спрямованістю цивільно-правової відповідальності саме на 

відшкодування збитків [336, с. 102-103]. 

На підставі аналізу судової практики важко визначити, які способи та прийоми 

розрахунку збитків застосовують потерпілі від правопорушення, та як вони 

доводять наявність збитків. Хоча зазначені питання є дуже важливими, оскільки 

відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Отже, доказати наявність і розмір збитків повинен кредитор. Але доводити 

розмір збитків не потрібно, коли сторони договору наперед встановлюють суму 

компенсації, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі порушення договору. 

Зазначена сума у юридичній літературі визначається як «тверді» (або наперед 

оцінені) збитки. 

Право на відшкодування шкоди, завданої порушенням права на персональні 

дані, може випливати як із загальної цивільно-правової норми [10, ст. 280], так і 

піддаватися більш детальній регламентації у специфічних випадках завдання такої 

шкоди. Так, вітчизняний законодавець спеціально закріпив право ВІЛ-інфікованих 

та хворих на СНІД вимагати відшкодування збитків, пов’язаних з обмеженням їхніх 
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прав, яке мало місце внаслідок розголошення чи розкриття інформації про їх 

позитивний ВІЛ-статус [40, ст. 15]. Водночас основний у сфері захисту 

персональних даних ЗУ «Про захист персональних даних» не містить окремої 

вказівки на право суб’єкта даних вимагати відшкодування шкоди, завданої йому 

порушенням права на власні персональні дані. Натомість Акт «Про захист баз 

даних» Великої Британії у ст.ст. 22, 23 містить детальну регламентацію права особи 

на відшкодування завданої їй майнової та моральної шкоди у разі допущення 

неточностей персональних відомостей, втрату, пошкодження або несанкціоноване 

розголошення даних чи надання до них доступу стороннім особам без дозволу 

суб’єкта даних [135]. Пряма вказівка на право особи вимагати відшкодування 

завданої шкоди міститься і у Федеральному законі Німеччини «Про охорону даних». 

Відповідно до §7 і §8 цього закону якщо відповідна організація (державна чи 

приватна) завдає шкоди суб’єкту, піддаючи дані про його особу автоматизованій 

обробці, забороненій або неправильно застосованій, виходячи із приписів закону, то 

ця організація зобов’язана, незалежно від наявності власної вини відшкодувати 

завдану такими діями шкоду. У випадку тяжкого порушення прав особи їй 

відшкодовується шкода, яка не є майновою (моральна), у відповідному грошовому 

еквіваленті. Однак німецький закон містить обмеження максимального сукупного 

розміру такого відшкодування – 250 тисяч німецьких марок [135]. 

На підставі викладеного вважаємо за необхідне доповнити частину 2 статті 8 

ЗУ «Про захист персональних даних» про права суб’єкта персональних даних 

пунктом 14 наступного змісту: «14) на відшкодування завданих суб’єкту 

персональних даних збитків та моральної (немайнової) шкоди». 

Особливо український законодавець наголошує на необхідності наявності 

вини правопорушника. Згідно з ч. 2 ст. 1166 ЦК України особа, яка завдала шкоди, 

звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини. Так, рішенням 

Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2012 року було відмовлено у 

задоволенні позову особи до Державного підприємства «Інформаційні судові 
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системи» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди через відсутність 

вини у діях відповідача. До Єдиного державного реєстру судових рішень було 

внесено електронну копію судового рішення по справі, в якій особа виступала 

позивачем, і через технічну помилку ця електронна копія містила прізвище позивача 

в порушення ст.7 ЗУ «Про доступ до судових рішень», згідно з якою у текстах 

судових рішень, що відкриті для загального доступу через оприлюднення на 

офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування, не можуть бути 

розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. До 

таких відомостей, зокрема, належить ім’я, по батькові, прізвище фізичних осіб. 

Однак в ході судового засідання було з’ясовано, що прізвище позивача було внесене 

до електронної копії рішення з вини судді, якою і було допущено технічну помилку 

при внесенні копії рішення до Реєстру. З цих підстав у відшкодуванні шкоди за 

рахунок Державного підприємства «Інформаційні судові системи» було відмовлено 

[338]. 

 

3.2. Проблеми цивільно-правового захисту права фізичної особи на 

персональні дані в Україні 

 

Захист є однією із найбільш вагомих та ефективних гарантій існування 

суб’єктивного цивільного права. В першу чергу, це пов’язано із тим, що не завжди 

суб’єктивні цивільні права здійснюються безперешкодно. Доволі часто саме на 

стадії здійснення суб’єктивних цивільних прав виникає ціла низка перепон, які 

заважають особі реалізувати належні їй правомочності на власний розсуд з метою 

задоволення свого інтересу. У переважній більшості випадків основою таких 

перешкод є неправомірна поведінка інших осіб, які, відстоюючи власні інтереси, 

намагаються протиправно перешкодити носіям суб’єктивних цивільних прав 

належним чином здійснити свої права. І саме з метою гарантування 

безперешкодного здійснення суб’єктивних цивільних прав, а також їх повного, 

ефективного та своєчасного поновлення особи-носії цих прав наділяються 

можливістю вимагати їх захисту. 
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Сутність правового захисту в правовій літературі трактується неоднозначно. 

Зокрема, на думку Г.М. Стоякіна, правовий захист включає три моменти: видання 

норм, які встановлюють права та обов’язки, визначають порядок їх здійснення, 

захисту та застосування санкцій; діяльність суб’єктів зі здійснення і захисту своїх 

суб’єктивних прав; попереджувальна діяльність держави і громадських організацій, 

а також діяльність з реалізації правових санкцій [277, с. 34]. М.С. Малеїн вважає, що 

правовий захист слід розглядати як систему юридичних норм, спрямованих на 

попередження правопорушень та усунення наслідків [193, с. 192]. З цієї точки зору 

захист є певним цивільно-правовим інститутом. 

Інші автори розглядають захист як сукупність певних заходів, спрямованих на 

поновлення або визнання порушеного чи оспорюваного суб’єктивного цивільного 

права. Такого підходу дотримуються, зокрема, О.П. Сергєєв [107, с. 40], Ю.Г. 

Матвєєв, А.С. Довгерт, В.І. Кисіль [201, с. 94]. 

На думку сучасних авторів, під поняттям цивільно-правового захисту слід 

розуміти передбачені законом вид і міру можливого або обов’язкового впливу на 

суспільні відносини, які зазнали протиправного впливу, з метою поновлення 

порушеного, невизнаного чи оспореного права [294, с. 94]. 

Відповідно до «традиційної» концепції право на захист розглядається у складі 

суб’єктивного цивільного права поряд із правом на власні дії, а також правом 

вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб. Правомочність захисту є єдиною і 

її зміст складає конкретна поведінка фізичної особи, яка спрямована на захист свого 

суб’єктивного цивільного права. При цьому варіанти поведінки, як і при реалізації 

будь-якої іншої правомочності, обирає особа – носій відповідного суб’єктивного 

цивільного права відповідно до принципу диспозитивності [273, с. 180]. 

Визначення права на захист як одного зі структурних елементів самого 

суб’єктивного права обґрунтовується такими положеннями: 

1) між суб’єктивним цивільним правом та правом на захист існує нерозривний 

зв’язок. Конкретне право на захист виникає лише у зв’язку з порушенням 

відповідного конкретного (а не будь-якого) суб’єктивного цивільного права. Без 

наявності в особи суб’єктивного цивільного права неможливе виникнення в 

подальшому і права на його захист; 
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2) зміст конкретного права на захист визначається змістом відповідного 

суб’єктивного цивільного права. Фактично можливі способи захисту конкретного 

суб’єктивного права визначаються характером цього права; 

3) ізольоване суб’єктивне право, позбавлене захисного елемента, втрачає 

юридичні можливості його реалізації. 

Поряд з цим, існує точка зору, відповідно до якої право на захист існує як 

самостійне право особи. На користь даної позиції висловлюються наступні 

аргументи. 

По-перше, у будь-якому випадку реальна можливість використання права на 

захист виникає лише з порушенням чи оспорюванням відповідного суб’єктивного 

цивільного права. Відповідно до цього положення, навіть якщо вважати, що право 

на захист входить до складу суб’єктивного цивільного права, то носій цього права, 

на відміну від інших правомочностей, може використати правомочність захисту 

лише з настанням певного юридичного факту. Цей юридичний факт полягає у 

порушенні чи оспорюванні суб’єктивного цивільного права. Оскільки до цього 

право на захист використати поряд з іншими правомочностями неможливо, то 

постає питання про доцільність його розгляду як самостійного суб’єктивного права. 

По-друге, право на захист, як самостійне суб’єктивне право, має аналогічну 

будь-якому іншому суб’єктивному цивільному праву структуру. 

За умови самостійності права на захист до структури будь-якого 

суб’єктивного цивільного права входять два основні елементи: 

1) можливість вчинення уповноваженою особою власних позитивних дій по 

використанню можливостей, закладених у суб’єктивному цивільному праві, тобто 

право на власні дії; 

2) можливість вимагати від інших осіб поведінки, яка забезпечує здійснення 

своєї діяльності, тобто право на чужі дії. 

У загальному розумінні право на захист також може включати в себе право на 

власні дії та право на чужі дії. 

По-третє, на відміну від інших суб’єктивних цивільних прав, право на захист 

реалізується в межах захисних, а не регулятивних цивільних правовідносин [101, с. 

43]. 
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У даній роботі ми не ставимо перед собою мету остаточного вирішення 

зазначеної проблеми. Разом з тим, приєднуємося до позиції, відповідно до якої 

право на захист слід вважати однією зі складових правомочностей суб’єктивного 

цивільного права, оскільки воно існує в нерозривному зв’язку з основним 

суб’єктивним цивільним правом. Відсутність в уповноваженої особи відповідного 

суб’єктивного цивільного права, що може бути порушено, автоматично означає 

відсутність і права на його захист. Крім того, зміст права на захист повністю 

залежить і визначається змістом та характером того суб’єктивного цивільного права, 

для захисту якого воно надано відповідній особі. 

Поряд із цим необхідно зазначити, що право на захист має свою специфіку 

порівняно з іншими правомочностями суб’єктивного цивільного права, яка полягає 

в наступному: 

а) право на захист виконує службову роль щодо інших правомочностей 

суб’єктивного цивільного права. Так, перші дві правомочності (можливість 

вчинення уповноваженою особою дій, спрямованих на використання закладених у 

даному праві можливостей, та можливість висунення відповідних вимог до інших 

осіб про виконання покладених на них обов’язків) забезпечують досягнення 

основної мети конкретного суб’єктивного цивільного права. Правомочність захисту 

встановлена з метою усунення порушень перших двох правомочностей у випадку їх 

порушення, невизнання або оспорювання; 

б) виходячи зі службової ролі права на захист у конструкції суб’єктивного 

цивільного права, слід зазначити, що закладені в цій правомочності можливості 

можуть здійснюватися лише у випадку порушення, невизнання або оспорювання 

інших правомочностей суб’єктивного цивільного права; 

в) зміст права на захист у загальному розумінні дещо відрізняється за своїм 

характером від змісту інших правомочностей суб’єктивного цивільного права, що 

також пояснюється його метою – припинення дій щодо порушення, невизнання або 

оспорювання суб’єктивного права особи. 

Таким чином, право на захист персональних даних – це правомочність у 

складі суб’єктивного цивільного права фізичної особи на персональні дані, що 

поєднує можливості (субправомочності) вибору форми (форм) захисту права на 
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персональні дані, способу (способів) його захисту, моменту (моментів) здійснення 

правомочності захисту у часі, та можливість здійснити такий захист. 

У складі правомочності захисту виділяють наступні елементи: 

- можливість управомоченої особи застосовувати установлені в нормативному 

акті власні засоби примусового впливу на порушника, тобто засоби самозахисту, і 

захищати належне йому право власними діями; 

- можливість застосування безпосередньо самою управомоченою особою 

юридичних мір оперативного впливу на правопорушника; 

- можливість управомоченої особи звернутися до компетентних державних 

або громадських органів з вимогою примушення зобов’язаної особи до певної 

поведінки [283, с. 163-164]. 

Поряд з цим існує точка зору, відповідно до якої розмежування самозахисту та 

заходів оперативного впливу відповідало існуючому у радянський період 

цивільному законодавству. Однак після прийняття ЦК України до розуміння 

самозахисту слід застосовувати дещо інший концептуальний підхід. Так, згідно з ч. 

1 ст. 19 ЦК України особа має право на самозахист свого цивільного права та права 

іншої особи від порушень і протиправних посягань. А відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 19 

ЦК України способи самозахисту можуть обиратися самою особою або 

встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. 

Аналіз наведених законодавчих норм свідчить, що згідно з чинним цивільним 

законодавством термін «самозахист» включає в себе як вчинення фактичних дій, так 

і застосування заходів оперативного впливу для захисту суб’єктивного цивільного 

права. 

Можливість ефективного та своєчасного захисту суб’єктивного цивільного 

права напряму пов’язана із моментом, з якого особа – носій відповідного 

суб’єктивного права має можливість реалізувати своє повноваження щодо захисту 

вказаного права. Так, традиційно в літературі вважають, що таким моментом є 

момент порушення, невизнання або оспорення цього права. 

Під поняттям «порушення» слід розуміти такий стан суб’єктивного права, при 

якому воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, що призвело до 

зменшення або знищення суб’єктивного права. На думку окремих дослідників, 
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порушення  суб’єктивного цивільного права слід визначати як протиправну дію 

(бездіяльність) особи, яка має наслідком ліквідацію належного іншій собі 

суб’єктивного права або обмеження свободи його реалізації як повністю, так і 

частково [245, с. 39]. Порушення права на персональні дані можливе, наприклад, 

коли магазин, отримавши від фізичної особи при оформленні дисконтної картки 

персональні дані, без будь-якого дозволу цієї особи передає такі дані третім особам, 

наприклад, своїм договірним партнерам. 

Під поняттям «невизнання» розуміють пасивне заперечення наявності в особи 

суб’єктивного цивільного права, яке безпосередньо не завжди завдає шкоди 

суб’єктивному праву, але створює непевність у правовому статусі носія 

суб’єктивного права. Пасивність особи, яка не визнає право, полягає у тому, що вона 

заперечує його існування, так би мовити, «у приватному порядку», не звертаючись 

до юрисдикційних органів [208, с. 35-36]. Невизнання, таким чином, постає як 

відмова у визнанні, тобто відмова у тому, щоб вважати явище дійсним, існуючим 

насправді, реальним. З огляду на це, невизнання може бути охарактеризоване як 

психічний процес, який об’єктивується переважно у вигляді відповідної поведінки 

суб’єкта – особа поводиться так, ніби відповідного явища не існує в реальній 

дійсності. Зважаючи на це, невизнання суб’єктивного цивільного права можна 

визначати як дію чи бездіяльність особи, яка за змістом становить заперечення 

існування суб’єктивного цивільного права іншої особи [245, с. 40]. Наприклад, 

заклад охорони здоров’я може відмовити громадянину у наданні доступу до його 

медичної карки, таким чином не визнаючи його права на доступ до власних 

персональних даних. 

«Оспоренням» вважається такий стан правовідносин, коли суб’єктивне 

цивільне право заперечується третьою особою. Так, право на персональні дані може 

бути оспорене володільцем персональних даних, який не надає особі копії певних 

документів стосовно її родичів з мотивів того, що такі документи не стосуються 

самої особи або містять конфіденційну інформацію про сторонніх осіб. 

Предметом правомочності захисту права на персональні дані є виключність 

повноважень особи на заборону несанкціонованих дій, пов’язаних з персональними 

даними. До них, зокрема, можуть бути віднесені: збір, обробка, реєстрація, 
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накопичення, зберігання та розповсюдження персональних даних без відповідного 

дозволу, порушення порядку збору, обробки та ін., приховування персональних 

даних, знищення даних або їх носіїв тощо [57, с. 204-205]. При цьому, як 

наголошують дослідники, важливо знати і загальні положення, які стосуються 

відповідальності за порушення законодавства про інформацію. Так, попередня 

редакція ЗУ «Про інформацію» у ч. 2 ст. 47 містила перелік можливих порушень, за 

які передбачається відповідальність: необґрунтована відмова від надання 

відповідної інформації; несвоєчасне надання інформації; навмисне приховування 

інформації; примушення до поширення або перешкоджання поширенню чи 

безпідставна відмова від поширення певної інформації; використання і поширення 

інформації стосовно особистого життя громадянина без його згоди особою, яка є 

власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов’язків; 

розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, особою, яка 

повинна охороняти цю таємницю; порушення порядку зберігання інформації; 

навмисне знищення інформації; необґрунтоване віднесення окремих видів 

інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом тощо. Чинна редакція 

Закону уже не містить відкритого переліку порушень в інформаційній сфері. 

Серед порушень права особи на персональні дані можуть мати місце 

спостереження за особою, у тому числі запис її на магнітні фото- та відео носії; 

фіксація розмов особи у громадських місцях без отримання на те її згоди, відмова у 

доступі особи до зібраних її персональних даних, поширення персональних даних 

особи без її згоди, використання персональних даних з протиправною метою тощо. 

Однією з головних проблем захисту персональної інформації є латентний 

характер можливих порушень: суб’єкт даних може і не здогадуватися про вчинювані 

щодо нього незаконні збір, обробку, зберігання, знищення чи передачу 

персональних даних, а також про внесення у ці дані умисних перекручень. 

У ході стрімкого розвитку сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій загрози праву особи на персональні дані щоразу набувають нових 

невідомих раніше форм. Так, на сьогодні існує таке поняття як «тарґетована 

реклама» - це вид реклами, що враховує особливості конкретного споживача 
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реклами, базуючись на сукупності раніше отриманих персональних даних про нього, 

таких як вік, стать, інтереси, рід занять тощо [93, с. 174]. 

При застосуванні технології тарґетингу виникає ризик надмірного втручання у 

приватне життя особи. Так, експертними установами було виявлено, що 

інформаційно-аналітичні центри компанії Google для формування рекламної видачі 

аналізують не лише дії користувачів он-лайн, а й відслідковують та розшифровують 

інформацію в їх електронних листах, що були відправлені чи отримані за 

допомогою сервісу Gmail. Так, читаючи повідомлення у службі Gmail, користувач 

може побачити текстові або графічні оголошення, які підбираються на основі тих 

самих факторів, що й оголошення в пошуку Google, а також відповідно до вмісту 

скриньки вхідних повідомлень. Наприклад, якщо користувач за останній час 

отримав чимало повідомлень про фотографування та фотокамери, то у службі Gmail 

він може побачити оголошення з пропозицією від місцевого магазину фототехніки 

[93, с. 177]. 

Застосування тарґетованої реклами грубо порушує право особи на персональні 

дані. Так, відповідно до ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних» особа має 

право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить її 

персональні дані, призначення та найменування такої бази, місцезнаходження та/або 

місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних. 

Вказана інформація не надається споживачам тарґетованої реклами взагалі, або 

недостатньо наочно представлена на відповідних сторінках [93, с. 185]. 

Важливим питанням для розуміння цивільно-правового захисту є питання 

форми та способів такого захисту. Аналізуючи питання «форми захисту», під якою 

розуміють комплекс внутрішньо узгоджених заходів по захисту суб’єктивних прав 

та охоронюваних законом інтересів [273, с. 182], можна виділити неюрисдикційну та 

юрисдикційну форми захисту. 

Неюрисдикційна форма захисту охоплює діяльність громадян та організацій 

щодо захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, яка здійснюється 

ними самостійно, без звернення за допомогою до державних чи інших компетентних 

органів. Такі дії виявляються у формі самозахисту. Р. Сидельников визначає, що 

самозахист складається із єдності таких елементів: 
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1) підстави здійснення самозахисту, якою є сам факт порушення 

правоохоронюваних інтересів; «об’єктивний» (без урахування вини та інших 

елементів суб’єктивного) шкідливий вплив на блага, які у відповідній правовій 

ситуації забезпечені правопорядком у вигляді надання зацікавленій особі 

можливості протидіяти шкідливому фактору; 

2) об’єкта самозахисту, яким блага, що охоплюються чиїмись інтересами та 

охороняються законом; 

3) об’єктивної (зовнішньої) сторони, щодо якої самозахист можна визначити 

як процес правомірного заподіяння шкоди об’єкту, на який він спрямований; 

4) суб’єкта самозахисту, яким є приватна особа, тобто особа, яка не є органом 

чи агентом держави, самостійно і за власним розсудом здійснює захист і тим самим 

у легальних межах примусово відновлює порушене правове становище [254, с. 220-

222]. 

Головною перевагою самозахисту є максимально оперативна реакція на 

протиправні посягання та порушення суб’єктивного права. Тут воля особи, що діє, 

не обтяжується строками юрисдикційного (державно-владного) правозахисту, а 

реалізується безпосередньо. Так, особа може вжити заходів як для усунення вже 

наявного порушення, так і для попередження можливих посягань на його 

персональні дані. Наприклад, вона може встановити спеціальне програмне 

забезпечення на своєму комп’ютері, яке блокуватиме доступ до веб-сайтів, що 

запускають спеціальні програми для збирання персональних даних, або вдатися до 

криптографічних засобів захисту даних – спеціальних математичних та 

алгоритмічних засобів захисту персональних даних, що передаються за допомогою 

систем і мереж зв’язку, зберігаються і обробляються в комп’ютерах з 

використанням різних методів шифрування [116, с. 41]. 

У результаті аналізу чинного законодавства та існуючих наукових положень у 

складі самозахисту виділяють три основні групи заходів оперативного впливу, які 

може застосовувати особа для захисту своїх порушених суб’єктивних прав: 

1) заходи, пов’язані з виконанням уповноваженою особою невиконаних або 

неналежно виконаних зобов’язань контрагента за договором за рахунок останнього; 

2) заходи, пов’язані із забезпеченням зустрічного задоволення; 



215 

 

3) заходи, пов’язані з відмовою вчинити певні дії в інтересах несправного 

контрагента (заходи відмовного характеру) [101, с. 78]. 

Юрисдикційна форма захисту передбачає діяльність уповноважених 

державою органів щодо захисту порушених або оспорених суб’єктивних прав. 

Таким чином, суть її полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої 

порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних чи інших 

компетентних органів (в суд, арбітраж, третейський суд, вищестоящу інстанцію 

тощо), які управомочені прийняти необхідні заходи для відновлення порушеного 

права і припинення правопорушення. Дана форма включає в себе загальний 

(судовий) та спеціальний (адміністративний) порядок захисту. 

В Україні адміністративний порядок захисту персональних даних раніше був 

передбачений шляхом створення Державної служби з питань захисту персональних 

даних (Положення було затверджене Указом Президента України від 06.04.2011р. 

[43]). Відповідно до Положення Державна служба здійснювала державний нагляд та 

контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних, а також у 

межах компетенції розглядає пропозиції, запити, звернення, вимоги та скарги 

фізичних та юридичних осіб, органів. 

Однак станом на сьогодні адміністративний захист права особи на персональні 

дані покладений на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так, 

відповідно до ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних», Уповноважений 

наділений повноваженнями отримувати пропозиції, скарги та інші звернення 

фізичних і юридичних осіб з питань захисту персональних даних та приймати 

рішення за результатами їх розгляду; 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; за підсумками перевірки, розгляду звернення видавати 

обов’язкові для виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення 

порушень законодавства про захист персональних даних, у тому числі щодо зміни, 

видалення або знищення персональних даних, забезпечення доступу до них, надання 
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чи заборони їх надання третій особі, зупинення або припинення обробки 

персональних даних та ін. 

Як зазначає О.А. Дмитренко, до засобів публічно-правового 

(адміністративного) захисту права на персональні дані можна віднести і передбачені 

спеціальним законодавством норми, що надають фізичним особам можливість 

звернутися до інших офіційних структур зі скаргами на неправомірне втручання в їх 

інформаційну сферу [118, с. 160]. Наприклад, особа, яка вважає, що адвокат 

неправомірно розголосив відомості, що становлять адвокатську таємницю, може 

звернутися зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за 

наслідками дисциплінарного провадження може застосувати заходи стягнення до 

адвоката (ст. ст. 33, 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [13]). 

Найбільш ефективним стосовно захисту права особи на персональні дані є 

судовий порядок захисту. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Як правило, судовий захист 

права на персональні дані повинен відбуватися шляхом подання позову. Позов являє 

собою належним чином процесуально оформлену матеріально-правову вимогу 

позивача до відповідача про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, яка пред’являється через суд у порядку цивільного судочинства 

[296, с. 179]. 

Універсальність судової форми захисту полягає в тому, що вона може надати 

суб’єкту даних широкий спектр способів захисту свого права. Спосіб захисту – це 

дія фактичного чи юридичного характеру, яка може бути спрямована на 

попередження або припинення порушення цивільного права чи інтересу, усунення 

наслідків таких порушень, а також на відновлення цивільних прав у разі їх 

порушення. Таким чином, спосіб захисту є певною моделлю поведінки особи, якій 

належить право на захист, або такої особи разом з іншими особами [315, с. 22]. 

Відповідно до іншого, більш широкого визначення, спосіб захисту є 

правозахисною за спрямованістю конструкцією – системою законних (визначених 
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або допущених законом) дій суб’єктів захисту (управлених осіб та/або 

юрисдикційних органів) та матеріально-правового юридичного ефекту цих дій 

(тобто виникнення, зміни чи припинення відповідних прав та обов’язків), яка 

дозволяє тим чи іншим чином попередити, усунути чи компенсувати наслідки 

порушення, невизнання або оспорювання суб’єктивного цивільного права чи 

охоронюваного законом інтересу [245, с. 61]. 

Як зазначає О.В. Кохановська, до способів захисту інформаційних прав 

належать право вимагати визнання права, відновлення становища, яке існувало до 

порушення, визнання дій незаконними, припинення дій, які порушують право чи 

створюють загрозу його порушення, визнання недійсним акта органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування, відшкодування збитків, компенсацію 

моральної шкоди, опублікування відповіді потерпілого, спростування відомостей, 

які порочать честь, гідність, репутацію тощо [162, с. 370]. Виходячи з того, що право 

на персональні дані за своєю суттю є інформаційним правом, ці положення цілком 

узгоджуються з питанням захисту права на власні персональні дані. 

До випадків захисту аспектів права особи на персональні дані, на яких 

наголошує ЦК України, відносяться: право виправити ім’я у разі його перекручення 

у документах чи засобах масової інформації (ст. 294), право вимагати припинення 

показу фото-, кіно-, теле-, відеоматеріалів у частині, що стосується особистого 

життя особи, яка погодилася на таке знімання (ст. 307), право відкликання згоди на 

публічний показ фотографій, інших художніх творів родичами особи, яка позувала, 

після її смерті (ст. 308). 

Одним із основних способів захисту права на власні персональні дані слід 

визначити визнання цього права. За допомогою даного способу визнається наявність 

в особи певного особистого немайнового права, яке було порушене, чи наявність 

якого попередньо піддавалася сумніву з боку інших осіб [273, с. 195]. Необхідність у 

цьому способі захисту порушеного суб’єктивного права виникає тоді, коли 

наявність того чи іншого суб’єктивного права піддається сумніву, суб’єктивне право 

оспорюється чи виникає загроза таких дій. Невизначеність суб’єктивного права 

призводить до ускладнень у його реалізації. Наприклад, суб’єкт даних може 

вимагати визнання свого права на одержання відповіді від маркетингової компанії, 
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чи утримує вона його персональні дані, і якщо так – які саме [118, с. 161]. До 

визнання права як способу захисту цивільних прав також слід відносити вимогу 

особи про встановлення факту належності їй персональних даних. Заявник 

мотивував свої вимоги тим, що під час його роботи на підприємстві здійснювалися 

відрахування з його заробітної плати до Пенсійного фонду у вигляді страхових 

внесків. Але при перерахуванні платежів підприємством була допущена помилка в 

написанні його ідентифікаційного номера, а тому персональна облікова картка в 

системі персоніфікованого обліку була помилково заведена під іншим номером, а не 

під дійсним ідентифікаційним номером заявника. У зв’язку з цими розбіжностями 

період роботи на даному підприємстві не був зарахований особі до страхового 

стажу. Звернутися за виправленням неправильного написання ідентифікаційного 

номера в організацію, яка допустила цю помилку, особа не мала можливості, 

оскільки згодом це підприємство було ліквідовано. Тому її право підлягає захисту 

лише в судовому порядку [340]. 

Вимога про визнання права на власні персональні дані може становити як 

самостійну вимогу, так і слугувати передумовою для застосування інших способів 

захисту, які вимагають, перш за все, визнання права [118, с. 161]. 

Спосіб визнання права може застосовуватися і у випадках, коли релігійні або 

інші переконання фізичної особи не дозволяють їй користуватися особистим 

ідентифікаційним номером. Питання особистих номерів і їх загроза для приватності 

неодноразово розглядалися на рівні Ради Європи, і одним із висновків численних 

досліджень є те, що власнику особистого ідентифікаційного номера має бути 

забезпечено, зокрема, право знищення даних, закодованих у числовому наборі [70, с. 

160]. Так, у листопаді 2008 року кілька фізичних осіб звернулися до суду з 

основними вимогами зобов’язати податковий орган виключити з Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів 

інформацію про позивачів, що обліковуються за серією та номером паспорта, та 

здійснювати в подальшому облік позивачів як платників податків та інших 

обов’язкових платежів за раніше встановленими формами обліку без застосування 

ідентифікаційного номера. Після розгляду справи судами першої та апеляційної 

інстанції крапку у справі було поставлено постановою колегії суддів Судової палати 
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в адміністративних справах Верховного Суду України від 28 березня 2013 року, 

якою позов було частково задоволено та встановлено, що у випадку, коли фізична 

особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 

ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це органи державної 

податкової служби, то з Державного реєстру підлягає виключенню вся інформація 

про таку особу, а не лише її ідентифікаційний номер [333]. 

Так само спосіб визнання права може застосовуватися у випадках, коли 

персональні дані особи перекручуються або по-різному зазначаються в офіційних 

документах. Так, рішенням від 15.11.2007 року по справі № 2-о-87/2007 

Свалявський районний суд Закарпатської області встановив факт, що особа, 

зареєстрована під різними іменам під час одруження, видачі паспорту громадянина 

України та видачі витягу із реєстру прав власності внаслідок помилок у написанні 

прізвища, імені та по батькові, є однією і тією ж особою [341]. Помилки заважали 

посвідчити нотаріально договір купівлі-продажу квартири за участю заявника. 

Отже, використавши книгу реєстрації записів про народження, суд встановив, що 

дійсно в документах допущені орфографічні помилки у написанні імені заявника. У 

даному випадку порушення права на персональні дані (перекручення імені) в 

документах не дозволяло ідентифікувати особу із власником квартири та 

унеможливлювало оформлення правочину, позбавляючи власника можливості 

розпоряджатися своїм майном. 

Досить ефективним способом захисту права на персональні дані є також 

можливість вимагати припинення дії, яка порушує право, тобто вимагати усунення 

правопорушення, що триває [162, с. 372]. Застосування вказаного способу можливе 

лише у випадку, коли існує реальне порушення особистого немайнового права, яке 

носить триваючий або системний (повторюваний) характер і не може 

застосовуватись, коли правопорушення вже припинене [273, с. 198]. Галузевим 

різновидом цього способу є можливість встановлення заборони поширення 

інформації, якою порушуються особисті немайнові права фізичних осіб (ст. 278 ЦК 

України). Я.М. Шевченко виділяє такі ознаки даного способу: 

- є здебільшого превенційним заходом, оскільки спрямована на обмеження 

кола реципієнтів, які потенційно спроможні її сприйняти; 
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- може бути застосований незалежно від того, чи є відповідна інформація 

недостовірною, чи абсолютно правдивою; основним для застосування цього способу 

є те, що відповідна інформація порушує особисті немайнові права особи; 

- орієнтований здебільшого на застосування до масових поширень інформації, 

якою порушуються особисті немайнові права, наприклад, шляхом публікації в 

газетах, книгах, розміщення цієї інформації в кінофільмах, телепередачах тощо [298, 

с. 373]. 

З огляду на стадійність у поширенні інформації законодавець виділяє два 

підвиди даного способу захисту з різними правовими наслідками його застосування: 

1) у випадку, коли особисте немайнове право фізичної особи порушене у 

газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до випуску у світ, то 

вважається, що ця інформація зазнала поширення в межах осіб, які ведуть ці 

підготовчі роботи. І тому, зважаючи на невелику зону поширення інформації, суд 

може заборонити випуск зазначених друкованих видань чи кіно-, телепродукції у 

світ до усунення порушення особистого немайнового права; 

2) у випадку, коли особисте немайнове право фізичної особи порушене у 

газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які вже випущені у світ, то вважається, 

що ця інформація набула широкого поширення, яке доволі важко піддається 

контролю. І тому у цьому випадку суд може вдатися до двох способів захисту. Так, 

за умови, що поширення вказаної продукції в світ є незначним, і переважна 

більшість її контрольована, наприклад, коли випустили тираж книги, і в продаж 

пішла тільки незначна частина накладу, то в цьому випадку суд має право 

заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення. Але 

бувають випадки, коли усунення цього порушення фактично неможливо, то в цьому 

випадку суд може постановити рішення, за яким зобов’язати вилучити тираж газети, 

книги тощо з метою його знищення. Однак варто зазначити, що у випадку, коли 

зазначені носії інформації виходять у світ, то вже доволі важко відстежувати їх 

переміщення, а особливо це стосується газет, які реалізуються вроздріб, кінофільмів, 

телепередач, інформації, яка поширюється через комп’ютерну мережу Інтернет. 

Тому, хоча даний спосіб і може бути дуже корисним при захисті права саме на 

персональні дані (наприклад, коли у відповідних виданнях без дозволу особи 
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поширюються її персональні дані), видається за необхідне застосовувати цей спосіб 

захисту у сукупності з іншими, наприклад, відшкодуванням майнової та/або 

моральної шкоди тощо. 

Певною мірою до способів захисту права на персональні дані слід віднести і 

відновлення становища, яке існувало до порушення цього права. Даний спосіб 

застосовується тоді, коли протиправною поведінкою було порушено особисте 

немайнове право, однак воно не припинило свого існування та підлягає відновленню 

шляхом усунення наслідків правопорушення [273, с. 204]. Наприклад, суд може 

наказати знищити інтимні фотографії чи кіноплівки із зображенням суб’єкта даних, 

відзняті без його згоди. Однак даний спосіб не завжди є дієвим при захисті 

персональних даних. Так, у випадку, коли відповідні фотографії чи кіноплівки уже 

були опубліковані/показані, то, хоча суд і зобов’яже порушника їх знищити, однак 

персональні дані особи, які вона бажала утримувати в таємниці, уже стали відомими 

суспільству, звідси і право на персональні дані уже не може бути повернено до 

первісного стану. 

Як способи захисту права на персональні дані можуть застосовуватися також 

зміна та припинення правовідношення. Ці способи захисту особистого немайнового 

права мають на меті усунути порушення особистого немайнового права шляхом 

виведення фізичної особи – носія особистого немайнового права як суб’єкта 

правовідносин шляхом припинення цих правовідносин або зміни їх сутності [273, с. 

204]. Так, пацієнт може вимагати дострокового розірвання договору із приватним 

закладом охорони здоров’я внаслідок порушення його права на лікарську таємницю 

і вимагати повернення внесеної за послуги плати. 

Враховуючи той факт, що персональні дані особи можуть виступати 

предметом договірних відносин, до способів захисту суб’єктивного права на 

персональні дані слід також віднести вимогу про визнання недійсним правочину, за 

умовами якого відбувалася передача прав на використання персональних даних 

особи, та наслідком якого стало порушення права особи на персональні дані. 

Так, у випадках, коли на момент вчинення правочину: а) зміст правочину 

суперечить чинному законодавству або моральним засадам суспільства; б) особа, 

яка вчиняє правочин, не має необхідного обсягу дієздатності; в) волевиявлення 
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учасника правочину не є вільним та не відповідає його внутрішній волі; г) правочин 

не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; д) 

правочин, що вчиняється батьками, суперечить правам та інтересам їх малолітніх, 

неповнолітніх чи непрацездатних дітей, - такий правочин визнається недійсним (ч. 1 

ст. 215 ЦК України). 

Також як спосіб захисту права на персональні дані може застосовуватися 

вимога про визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. Зміст даного способу захисту полягає у 

можливості звернення до суду з вимогою про визнання таким, що не відповідає 

вимогам чинного законодавства (за змістом, процедурою прийняття тощо) рішення 

публічно-правових утворень чи фізичних осіб публічного права. Даний спосіб тісно 

пов’язаний із припиненням поведінки, що порушує особисте немайнове право, 

однак має деякі особливості. Перш за все, він застосовується лише у випадку, коли 

порушення особистого немайнового права відбулося з боку конкретно визначеного 

суб’єкта, а саме: - органу державної влади; - органу влади Автономної Республіки 

Крим; - органу місцевого самоврядування; - їхніх посадових і службових осіб. Такий 

підхід щодо визначення суб’єктів ґрунтується на тому, що відповідно до ч. 2 ст. 3 

Конституції України держава в особі вказаних органів несе відповідальність перед 

людиною та зобов’язана утверджувати і забезпечувати її права і свободи. Крім 

цього, застосування даного способу захисту можливо також разом і з іншими 

способами, наприклад, разом із відшкодуванням майнової та/або моральної шкоди. 

Іще одна особливість даного способу захисту полягає в тому, що його 

застосування можливе не лише у випадку активних дій, але й у випадку 

бездіяльності вказаних вище суб’єктів, а також у випадку прийняття ними 

незаконного рішення [273, с. 202-203]. Такі варіанти протиправної поведінки 

відповідних суб’єктів владних повноважень можуть бути пов’язані, в першу чергу, 

із невиконанням покладених на них обов’язків у сфері забезпечення права особи на 

персональні дані. Так, наприклад, даний спосіб може бути використаний у випадку, 

коли орган державної влади не надає особі доступу до її персональних даних, чим 

порушує право особи на доступ. Застосування даного способу можливе, як правило, 
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в юрисдикційній формі. Судовий розгляд таких спорів здійснюється в рамках 

адміністративного процесу. 

Так, до Корольовського районного суду м. Житомира звернулася особа з 

позовом про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету 

Житомирської міської ради «Про створення бази персональних даних споживачів 

житлово-комунальних послуг». У вказаному рішенні було зазначено: «Зобов’язати 

комунальні виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства (КВЖРЕП) 

№№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16; приватне підприємство «КВЖРЕП-4» та його 

дочірні підприємства, комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго», 

комунальне підприємство «Житомирводоканал» та рекомендувати товариству з 

обмеженою відповідальністю «КК Ком-Енерго-Житомир», житлово-будівельним 

кооперативам (ЖБК)-1, ЖБК-2, ЖБК «Полісся», ЖБК «Космос», об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків, Публічному Акціонерному Товариству 

«Житомиргаз», відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної 

служби Житомирського міського управління юстиції, Житомирському району 

електричних мереж: 1.1. видати до 25 травня 2012 року бази персональних даних 

споживачів житлово-комунальних послуг на сервер комунального підприємства 

«Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради та щотижня проводити 

їх оновлення». Постановою суду від 09.07.2013 року у вказаній справі було 

задоволено позов та встановлено, що «приймаючи оскаржуване рішення, відповідач - 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради фактично зобов'язав володільців 

персональних даних (КВЖРЕПи та інші юридичні особи) поширити наявні у них 

персональні дані шляхом їх передачі КП «Міський інформаційний центр» 

Житомирської міської ради без згоди суб'єктів персональних даних, що суперечить 

статті 14 Закону «Про захист персональних даних». При цьому, на час винесення 

оскаржуваного рішення КВЖРЕПи та інші юридичні особи, яких відповідач зобов'язав 

передати персональні дані, а також КП «Міський інформаційний центр» Житомирської 

міської ради не були володільцями належним чином зареєстрованої бази персональних 

даних, як того вимагає стаття 9 Закону» [337]. 

Універсальним способом захисту, який може бути застосований в усіх 

випадках порушення права на персональні дані, можна вважати відшкодування 
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шкоди - моральної і матеріальної. Так як вказані способи захисту одночасно є 

заходами цивільно-правової відповідальності, умови та підстави їх застосування 

були детально проаналізовані у попередньому підрозділі. 

При вирішенні справ, пов’язаних із захистом права на персональні дані, суди 

повинні чітко розмежовувати вимоги щодо захисту персональної інформації і 

вимоги стосовно захисту інших особистих немайнових прав людини, насамперед 

таких, як право на честь, гідність, ділову репутацію. У першому випадку, предметом 

позову є вимога про відшкодування шкоди, завданої внаслідок поширення 

персональної інформації про особу, що відповідає дійсності, без згоди позивача, в 

другому ж випадку заявляються вимоги про спростування відомостей, що не 

відповідають дійсності чи викладені неправдиво і які ганьблять честь, гідність або 

ділову репутацію фізичної особи або завдають шкоди її інтересам. У справах про 

порушення права на персональні дані немає потреби позивачеві доводити 

правдивість розповсюджених відомостей, він має лише довести той факт, що таким 

розповсюдженням було нанесено йому шкоду, на відміну від справ про порушення 

честі, гідності або ділової репутації, адже у таких справах обов’язковим елементом 

доказування для позивача є неправдивість розповсюдженої інформації. 

В юридичній літературі аналізуються положення ЦК Угорщини про захист 

порушеного цивільного права. Так, у випадку порушення особистої гідності та 

інших особистих немайнових прав у залежності від конкретних умов потерпілому 

надається право пред’явити до правопорушника наступні претензії: а) вимагати, щоб 

суд констатував здійснення правопорушення; б) вимагати припинення 

правопорушення і заборони порушнику подальшого правопорушення; в) вимагати, 

щоб правопорушник дав задоволення в формі заяви або іншим відповідним чином, а 

також при необхідності правопорушником або за його рахунок була забезпечена 

гласність задоволення; г) вимагати припинення стану, що являє собою порушення. 

При порівнянні наведених положень з відповідними нормами ЦК України можна 

стверджувати, що п. п. «б» та «г» враховані в п. 3 ст. 16 ЦК України. З приводу п. 

«а» можна сказати, що він є перефразуванням п. 1 ст. 16 ЦК України, оскільки 

констатувати вчинення правопорушення неможливо без визнання права, яке саме і 

було порушене [114, с. 181-182]. 
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Загалом можна відзначити, що практика судового захисту в Україні права на 

персональні дані є досить суперечливою. Так, 29 липня 2006 року Печерський 

районний суд Києва задовольнив позов лікаря Вінницької міської клінічної лікарні 

№2, зобов’язавши Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції та 

Міністерство праці та соціальної політики внести зміни до спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики України, 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, яким затверджено Інструкцію про порядок заповнення листка 

непрацездатності. Таким чином, тепер діагноз первинний, діагноз заключний та 

шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В іншому 

випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.  

Іншого разу суд відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина про 

виключення інформації про нього з електронного Реєстру виборців у зв’язку з тим, 

що в силу своїх релігійних переконань він відмовляється брати участь у виборчому 

процесі, а тому вважає знаходження такої інформації у відповідному Реєстрі 

порушенням свого права на персональні дані. При цьому суди ухвалюють рішення 

про відмову у задоволенні таких позовів на підставі їх «необґрунтованості», не 

досліджуючи у таких ситуаціях співвідношення приватного та суспільного 

інтересів. 

З іншої сторони, суб’єкти даних також не повинні зловживати своїм правом на 

персональні дані у випадках, коли обробка даних здійснюється відповідно до вимог 

закону та для визначеної мети. Так, Ленінським районним судом міста Вінниці 6 

лютого 2012 року правомірно було відмовлено позивачу у задоволенні його 

позовних вимог щодо зобов’язання Вінницького національного технічного 

університету видати документ про освіту. Позивача у 2011 році було відраховано з 

ВНТУ на підставі наказу у зв’язку із завершенням навчання. Позивачу було 

відмовлено відповідачем у видачі документу про освіту державного зразка – 

диплому спеціаліста, із зазначенням здобутої ним під час навчання кваліфікації та 

спеціальності. 10 березня 2011 року позивач, на підставі вимог статті 32 Конституції 

України, статті 7 ЗУ «Про захист персональних даних», відмовився надавати 
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відповідачу свою згоду на збір, обробку та використання інформації про нього, про 

що офіційно повідомив керівництво університету в письмовій формі. У бланку згоди 

про збір та обробку персональних даних, розробленому ВНТУ, випускник повинен 

був зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію та номер 

паспорту. В бланку вказувалося, що випускник  надає згоду ВНТУ та Міністерству 

освіти і науки, молоді і спорту на збір та використання інформації про нього з 

обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі документів 

про освіту та вчені звання державного зразка, а також забезпечення єдиної 

інформаційної бази даних зазначеного Міністерства в межах, необхідних для 

досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись 

третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовлення, обліку і видачі 

документів про освіту державного зразка. Таким чином, у даній справі суд прийшов 

до висновку, що жодних порушень з боку відповідача допущено не було, так як дані, 

заборонені ст.7 ЗУ «Про захист персональних даних», у позивача не вимагалися і 

при виготовленні документу про освіту не використовуються. Мета обробки даних, 

зазначена відповідачем, відповідає законодавству про захист персональних даних 

[339]. 

Отже, як бачимо, судова практика у сфері захисту права особи на власні 

персональні дані на сьогодні ще перебуває на стадії формування і тому є дещо 

неоднозначною та суперечливою внаслідок відсутності у судової гілки влади 

єдиного та усталеного розуміння сутності поняття персональних даних та 

відповідного суб’єктивного права. 
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Висновки до Розділу ІІІ 

 

Цивільно-правову відповідальність за порушення права фізичної особи на 

персональні дані слід розуміти як покладення на правопорушника заснованих на 

законі невигідних майнових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних 

прав, у заміні невиконаного обов’язку новим або у приєднанні до невиконаного 

обов’язку нового додаткового, відмінного від порушеного. 

Протиправна поведінка, яка порушує право особи на персональні дані, полягає 

переважно в активних діях, якими заподіюється шкода. 

Цивільно-правова відповідальність за порушення права особи на персональні 

дані настає за умови, що дія чи бездіяльність, якими заподіяно шкоду, є 

протиправними чи заборонені законом. Протиправною визнається така поведінка 

учасника відносин у сфері персональних даних, яка порушує приписи цивільно-

правових норм та суб’єктивне право особи на персональні дані, незалежно від того, 

знав чи ні правопорушник про протиправність своєї поведінки. 

До заходів цивільно-правової відповідальності за порушення права особи на 

персональні дані належать відшкодування збитків та відшкодування (компенсація) 

моральної шкоди. 

У разі посягання на право особи на персональні дані порушник повинен 

відшкодувати потерпілому витрати, пов’язані з відновленням свого права або 

нормальної життєдіяльності. Також порушення права особи на персональні дані 

може спричинити неможливість одержання певних доходів, які особа могла би 

одержати за звичайних обставин. 

Порушення права особи на персональні дані може завдавати їй моральної 

шкоди, яка полягає у втратах немайнового характеру внаслідок моральних чи 

фізичних страждань або інших негативних наслідків, заподіяних особі 

протиправними діями або бездіяльністю інших осіб. 

Необхідно доповнити частину 2 статті 8 Закону України «Про захист 

персональних даних» про права суб’єкта персональних даних пунктом 14 

наступного змісту: «14) на відшкодування завданих суб’єкту персональних даних 

збитків та моральної (немайнової) шкоди». 
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Захист є однією із найбільш вагомих та ефективних гарантій існування 

суб’єктивного цивільного права. 

Право на захист персональних даних – це правомочність у складі 

суб’єктивного цивільного права фізичної особи на персональні дані, що поєднує 

можливості (субправомочності) вибору форми (форм) захисту права на персональні 

дані, способу (способів) його захисту, моменту (моментів) здійснення 

правомочності захисту у часі, та можливість здійснити такий захист. 

Предметом правомочності захисту права на персональні дані є виключність 

повноважень особи на заборону несанкціонованих дій, пов’язаних з персональними 

даними. 

Право на персональні дані може бути захищене шляхом юрисдикційної 

(діяльність уповноважених органів) та неюрисдикційної (самозахист) форм захисту. 

Найбільш ефективним стосовно захисту права особи на персональні дані є 

судовий порядок захисту. 

Способами захисту суб’єктивного права особи на персональні дані є визнання 

цього права, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке 

існувало до порушення, припинення та зміна правовідношення, відшкодування 

збитків та моральної шкоди, а також визнання правочину недійсним та визнання 

незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб. 

Судова практика у сфері захисту права особи на власні персональні дані на 

сьогодні ще перебуває на стадії формування і тому є дещо неоднозначною та 

суперечливою внаслідок відсутності у судової гілки влади єдиного та усталеного 

розуміння сутності поняття персональних даних та відповідного суб’єктивного 

права. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Персональні дані слід розуміти як будь-яку інформацію, яка ідентифікує та 

індивідуалізує особу як учасника суспільних відносин. Поняття «персональні дані» 

за змістом рівнозначне поняттю «інформація про особу», однак включає в себе 

поняття «інформація про особисте життя». 

2. Поняття «персональні дані» та «інформація про особисте життя» не 

ідентичні за своїм обсягом: уся інформація про особисте життя фізичної особи 

персоніфікує її особистість через відображення процесу її життєдіяльності у сфері 

особистого життя, а тому вона зазвичай становить персональні дані особи. Поняття 

«персональні дані» у широкому розумінні включає в себе інформацію про особисте 

життя фізичної особи, при цьому поза цим інформаційним масивом залишається 

досить значний обсяг персональних даних, які, хоча й ідентифікують фізичну особу, 

однак не є інформацією про її особисте життя. 

3. Індивідуалізаційна та ідентифікаційна здатність є визначальними ознаками 

персональних даних як інформації про особу, а самі процеси індивідуалізації та 

ідентифікації є взаємозалежними і взаємодоповнюючими. 

4. Перелік підстав для класифікації персональних даних на сьогодні є 

відкритим та таким, що постійно поновлюється новими критеріями для поділу, що 

пов’язано з багатоаспектністю самого феномена «персональних даних», який 

перебуває в динамічному розвитку, а також із прогресуючими процесами 

інформатизації та глобалізації сучасного суспільства. 

5. Ідея автономії особистості від втручань держави та інших осіб в 

американській правовій науці втілилася у концепції так званого «privacy», що 

позначає таку якість життя, яка визначається реальною можливістю людини 

здійснювати автономію та свободу в тій сфері життя, яка може бути названа 

приватною. 

6. Виникнення комп’ютерів, а потім електронних накопичувачів інформації  

баз даних поступово трансформувало європейське розуміння поняття «privacy» у бік 

застосування заходів захисту права на інформаційний суверенітет особи, зокрема, 

права людини визначати - ким, коли, з якою метою та яким чином інформація про 
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неї буде використовуватися іншими особами. Ця трансформація отримала 

визначення у вигляді терміну «захист персональних даних». 

7. Потреба у правовому врегулюванні транскордонного обігу інформації 

призвела до прийняття низки міжнародно-правових актів гармонізаційного 

характеру, зокрема, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод, Конвенції № 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних», які заклали підвалини правового регулювання суб’єктивного 

права фізичної особи на власні персональні дані в різних країнах. 

8. Незважаючи на дещо запізнілий розвиток в Україні концепції персональних 

даних, на сьогодні рівень теоретичного осмислення та законодавчого регулювання 

відносин у цій сфері дають підстави стверджувати, що персональні дані особи 

визнаються об’єктом суб’єктивного цивільного права фізичної особи. 

9. Основу права особи на персональні дані становить її інтерес регулювати 

обіг власних персональних даних у суспільних відносинах. 

10. Під особистим немайновим правом на персональні дані мається на увазі 

право, яке 1) належить фізичній особі від народження або за законом; 2) не має 

економічного змісту; 3) тісно пов’язане з фізичною особою, вона не може 

відмовитися або бути позбавлена цього права; 4) належить фізичній особі довічно. 

11. Суб’єктивне цивільне право особи на персональні дані є особистим 

немайновим інформаційним правом, реалізація якого може відбуватися і в майновій 

сфері. 

12. Право особи на власні персональні дані є особистим немайновим 

інформаційним правом фізичної особи, що становить комплексне утворення у 

системі особистих немайнових прав фізичної особи, які забезпечують її соціальне 

буття, і об’єднує в собі на сьогодні інформаційну складову права на особисте життя 

– право на таємницю особистого життя, право на інші види таємниць, право на ім’я, 

право на власне зображення, інформаційні складові права на індивідуальність та 

права на особисті папери, а також право на таємницю кореспонденції. 

13. В окремих випадках право на персональні дані може співпадати із правом 

на інформацію (при розпорядженні особою інформацією про себе), а в інших 
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ситуаціях ці права можуть конкурувати, і механізм забезпечення балансу 

відповідних інтересів закріплений у ЦК України. 

14. Індивід повинен мати право бути обізнаним про те, яка інформація про 

нього накопичується в суспільстві, і мати право впливати на процес її накопичення. 

Поряд з цим, персоніфікація особистості також є необхідним та вихідним елементом 

її соціалізації в державі, найважливішою передумовою для включення особистості в 

соціальні контакти та створює юридичну платформу для реалізації її правоздатності. 

У світлі зазначених чинників виникає об’єктивна потреба у гармонізації інтересів 

особи та держави – приватних та публічних інтересів – у сфері обігу інформації 

персонального характеру. 

15. Цивільне право як таке, що засноване на принципах неприпустимості 

свавільного втручання у сферу особистого життя людини, свободи договору, 

судового захисту цивільного права та інтересу, а також справедливості, 

добросовісності та розумності, здатне найбільш повно забезпечити особі реалізацію 

її суб’єктивного права на персональні дані. 

16. Закон України «Про захист персональних даних» потребує удосконалення 

шляхом доповнення статті 7 частиною 3 наступного змісту: «3. Не допускається 

існування таємних файлів та баз персональних даних як таких, про які невідомо 

громадськості, і таких, що не доведені до відома громадськості в законному 

порядку, а також не допускається використання персональних даних фізичних осіб 

із таких файлів і баз». 

17. Для встановлення балансу суспільного та приватних інтересів з 

урахуванням принципу пропорційності повинні застосовуватися як публічно-

правові, так і приватноправові засоби. Однак при цьому право особи на персональні 

дані має яскраво виражений цивільно-правовий характер, оскільки відповідає 

основним принципам цивільного права - юридичній рівності, вільному 

волевиявленню та автономії особистості тощо. 

18. Право особи на персональні дані включає наступні правомочності: 

1. Позитивні правомочності (право на власні дії): 

1.1. погоджувати використання даних перед його початком (право на 

погодження); 
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1.2. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних (право на застереження); 

1.3. одержувати доступ до власних персональних даних та інформацію про 

засади їх використання (право на доступ); 

1.4. заперечувати проти використання, яке вже відбувається (право на 

заперечення); 

1.5. пред’являти вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних у 

разі якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними (право на зміну або 

знищення). 

2. Негативні правомочності (право на дії інших осіб): 

2.1. бути повідомленим про зміст та засади використання персональних даних 

(право на повідомлення); 

2.2. отримувати відповідь на запит про те, чи обробляються персональні дані 

особи, а також отримувати зміст таких персональних даних (право на відповідь); 

2.3. гарантування безпеки даних (право на безпеку даних). 

3. Правомочність захисту свого права у випадку його порушення, невизнання 

або оспорювання. 

19. Персональні дані за режимом доступу поділяються на відкриті 

(загальнодоступні) та з обмеженим доступом. Відкритими є персональні дані, 

визначені як такі згідно із законом (наприклад, дані, що стосуються здійснення 

особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень), або які були 

явно, тобто відкрито, очевидно та без приховування, оприлюднені самим суб’єктом 

цих даних. Персональні дані з обмеженим доступом поділяються на конфіденційні 

та таємні. Конфіденційними є персональні дані, доступ до яких обмежено суб’єктом 

цих персональних даних, а таємними є дані, на які режим таємниці поширюється 

відповідно до вимог законодавства (таємниця стану здоров’я, таємниця особистого 

життя, таємниця усиновлення та ін.). 

20. Обмеження права особи на персональні дані, в тому числі і під час 

оперативно-розшукової діяльності, повинні запроваджуватися на підставі закону, 

мати легітимну ціль та бути необхідними у демократичному суспільстві. 
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21. Загальним критерієм для встановлення балансу між конкуруючими 

інтересами є дотримання принципу пропорційності при впровадженні обмежень. 

22. У зв’язку з тим, що до «публічних» фізичних осіб та до їх особистого 

життя прослідковується більш високий рівень уваги та інтересу, ніж до життя 

пересічних українців, необхідно на законодавчому рівні чітко визначити перелік 

публічних осіб, до яких необхідно включити, перш за все, осіб, що займають посади, 

пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, 

посадових або службових повноважень. Необхідно також встановити на рівні закону 

обсяг персональних даних таких публічних осіб, ознайомлення з якими є 

допустимим у зв’язку зі здійсненням публічної діяльності. 

23. Персональні дані фізичної особи, як інформація про особу, наділені усіма 

необхідними ознаками для здатності їх виступати об’єктом цивільного обороту: 

об’єктивованістю, відособленістю, віддільністю та здатністю до грошової оцінки. 

24. Можливість комерційного використання персональних даних особи не 

змінює визначальних ознак права особи на власні персональні дані: його 

особистісності, нерозривного зв’язку з особою – суб’єктом персональних даних, та 

немайновості. 

25. Цивільно-правову відповідальність за порушення права фізичної особи на 

персональні дані слід розуміти як покладення на правопорушника заснованих на 

законі невигідних майнових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних 

прав, у заміні невиконаного обов’язку новим або у приєднанні до невиконаного 

обов’язку нового додаткового, відмінного від порушеного. 

26. Цивільно-правова відповідальність за порушення права особи на 

персональні дані настає за умови, що дія чи бездіяльність, якими заподіяно шкоду, є 

протиправними чи заборонені законом. Протиправною визнається така поведінка 

учасника відносин у сфері персональних даних, яка порушує приписи цивільно-

правових норм та суб’єктивне право особи на персональні дані, незалежно від того, 

знав чи ні правопорушник про протиправність своєї поведінки. 

27.  До заходів цивільно-правової відповідальності за порушення права особи 

на персональні дані належать відшкодування збитків та відшкодування 

(компенсація) моральної шкоди. 



234 

 

28. У разі посягання на право особи на персональні дані порушник повинен 

відшкодувати потерпілому витрати, пов’язані з відновленням свого права або 

нормальної життєдіяльності. Також порушення права особи на персональні дані 

може спричинити неможливість одержання певних доходів, які особа могла би 

одержати за звичайних обставин. 

29. Порушення права особи на персональні дані може завдавати їй моральної 

шкоди, яка полягає у втратах немайнового характеру внаслідок моральних чи 

фізичних страждань або інших негативних наслідків, заподіяних особі 

протиправними діями або бездіяльністю інших осіб. 

30. Необхідно доповнити частину 2 статті 8 ЗУ «Про захист персональних 

даних» про права суб’єкта персональних даних пунктом 14 наступного змісту: «14) 

на відшкодування завданих суб’єкту персональних даних збитків та моральної 

(немайнової) шкоди». 

31. Право на захист персональних даних – це правомочність у складі 

суб’єктивного цивільного права фізичної особи на персональні дані, що поєднує 

можливості (субправомочності) вибору форми (форм) захисту права на персональні 

дані, способу (способів) його захисту, моменту (моментів) здійснення 

правомочності захисту у часі, та можливість здійснити такий захист. 

32. Право на персональні дані може бути захищене шляхом юрисдикційної 

(діяльність уповноважених органів) та неюрисдикційної (самозахист) форм захисту. 

33. Способами захисту суб’єктивного права особи на персональні дані є 

визнання цього права, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, 

яке існувало до порушення, припинення та зміна правовідношення, відшкодування 

збитків та моральної шкоди, а також визнання правочину недійсним та визнання 

незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб. 

34. Судова практика у сфері захисту права особи на власні персональні дані на 

сьогодні ще перебуває на стадії формування і тому є дещо неоднозначною та 

суперечливою внаслідок відсутності у судової гілки влади єдиного та усталеного 
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розуміння сутності поняття персональних даних та відповідного суб’єктивного 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Нормативні акти 

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

2. Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 року. 

3. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: 

Конвенція Ради Європи № 108  від 28.01.1981 року. 

4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 

року. 

5. Про захист прав людини і основних свобод: Конвенція Ради Європи від 

04.11.1950 року та Протокол № 11 // Голос України. – 2001. – № 3. 

6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Голос України. 

– 2008. - № 236. 

7. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Стосовно 

обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в 

телекомунікаційному секторі» від 15.12.1997 року. 

8. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких 

даних» від 24.10.1995 року. 

9. Рекомендація № R(87)15 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, 

що регулює використання персональних даних у секторі поліції (схвалена 

Комітетом Міністрів 17.09.1987 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cyberpeace.org.ua/files/rekomendacia_km_radi_evropi_sodo_ vikoristanna_personal 

_nih_danih__sektori_policii.pdf. 

10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. 

11. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 року № 595-VІІІ // 

Офіційний вісник України. – 2015. - № 64. 

12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: 

http://cyberpeace.org.ua/files/rekomendacia_km_radi_evropi_sodo_


237 

 

Закон України від 20.11.2012 року № 5492-VІ // Відомості Верховної Ради України. 

– 2013. - № 51. 

13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 

року № 5076-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 27. 

14. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 

року № 4061-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 10. 

15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 року № 

2939-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 32. 

16. Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист 

осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів 

нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України від 06.07.2010 року № 

2438-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 46. 

17. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 року № 

2297-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 34. 

18. Про державний реєстр виборців: Закон України від 22.02.2007 року № 698-

V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 20. 

19. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 року № 3262-

ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 15. 

20. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 

23.06.2005 року № 2704-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. 

21. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: 

Закон України від 11.12.2003 року № 1382-ІV // Відомості Верховної Ради України. 

– 2004. - № 15. 

22. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 року № 

852-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 36. 

23. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 

05.04.2001 року № 2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. 

24. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 року № 

2121-ІІІ // Відомості верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. 



238 

 

25. Про Всеукраїнський перепис населення: Закон України від 19.10.2000 року 

№ 2058-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 51-52. 

26. Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 року № 

474-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 14. 

27. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів: Закон України від 23.09.1997 року № 540/97-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. – 1997. - № 50. 

28. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. 

29. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 року № 2709/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 39. 

30. Про приєднання України до Статуту Ради Європи: Закон України від 

31.10.1995 року № 398/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 38. 

31. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 року № 266/94-ВР 

// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 1. 

32. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: 

Закон України  від 05.07.1994 року № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. - № 31. 

33. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 року № 3855-ХІІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 16. 

34. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 року № 

3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. 

35. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 року № 3723-ХІІ // 

Відомості верховної Ради України. – 1993. - № 52. 

36. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 

15.12.1993 року № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. 

37. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. - № 39. 



239 

 

38. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. 

39. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 року 

№ 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. 

40. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон 

України від 12.12.1991 року № 1972-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. - № 11. 

41. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 року № 1023-

ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30. 

42. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 року № 565-ХІІ // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 4. 

43. Про Положення про Державну службу України з питань захисту 

персональних даних: Указ Президента України від 06.04.2011 року № 390/2011 // 

Офіційний вісник України. – 2011. - № 28. 

44. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми 

створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління 

рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження): Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.09.2008 року № 834 // Офіційний вісник України. – 2008. - 

№ 71. 

45. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, 

які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 року № 1169 // Офіційний 

вісник України. – 2007. - № 73. 

46. Про Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ 

Президента України від 27.09.1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - № 39. 

47. Про затвердження Положення про застосування Закону України «Про 

порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»: Наказ міністерства юстиції, 

Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 року № 



240 

 

6/5/3/41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0106-96. 

48. Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист 

персональних даних»: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.12.2011 

року № n0076323-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0076323-11. 

49. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного 

тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 

34 Конституції України від 20.01.2012 року № 2-рп/2012 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 9. 

50. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного 

тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 

Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 року № 

5-зп // Офіційний вісник України. – 1997. - № 46. 

 

Спеціальна література 

51. Азимов Ч.Н. Научно-техническая информация и право. – Х.: Вища школа, 

1987. – 134 с. 

52. Актуальні проблеми методології приватного права: колективна монографія 

/ За заг. ред. О.Д. Крупчана. – К.: НДІ приват. права і підприємн. АПрН України, 

2005. – 266 с. 

53. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 1. – М.: Юрид. 

лит., 1981. – 361 с. 

54. Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. Посібник / [Р.А. 

Майданик, С.М. Бервено, Н.І. Майданик та ін.]; відп. ред. Р.А. Майданик. – К.: 

Юстініан, 2007. – 912 с. 

55. Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических 

организаций. – М., 1962. – 175 с. 

56. Базылев Б.Т. Об институте юридической ответственности / Б.Т. Базылев // 

Советское государство и право. – 1975. - № 1. – С. 110-115. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0106-96


241 

 

57. Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных: Монография 

/ А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – К: Гос. комитет связи и 

информатизации Украины, 2000. – 280 с. 

58. Баринова Е.В. Понятие, виды и формы гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорного обязательства / Е.В. Баринова // 

Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. 

Шилохвостова. – М.: НОРМА, 2003. – С. 274-310. 

59. Басин Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите ы 

субъективных гражданских прав / Ю.Г. Басин // Проблемы применения Основ 

гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик: Сб. материалов конф. – Саратов, 1971. – С. 36-37. 

60. Бачило И.Л. Информационное право: Основы практической информатики: 

Учеб. Пособие / И.Л. Бачило. – М., 2001. – 352 с. 

61. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учеб. – 

СПб., 2003. – 576 с. 

62. Бачило И. Персональные данные в сфере бизнеса / И. Бачило // Закон. – 

2002. - №12. – С. 26-29. 

63. Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к 

персональным данным / Н.Г. Беляева // Правоведение. – 2001. - № 1. – С. 101-114. 

64. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 

– М.: Изд-во МГУ, 1986. – 149 с. 

65. Бірюков І. Предмет і метод приватного права / І. Бірюков // Право України. 

– 2002. - №4. – С. 26-30. 

66. Бобрик В.И. Договорное регулирование личных неимущественных 

отношений / В.И. Бобрик // Личные неимущественные права: проблемы теории и 

практики применения: сб. статей и иных материалов / под ред. Р.А. Стефанчука. – 

К.: Юринком Интер, 2010. – 1040 с. 

67. Бобрик В.І. Особисте життя як об’єкт цивільно-правової охорони: 

монографія / В.І. Бобрик. – Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва АПрН України. – Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 

208 с. 



242 

 

68. Бобрик В.І. Право власності на персональні дані / В.І. Бобрик // Вісник 

Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – №2. – С. 114-

117. 

69. Бобрик В.І. Про доцільність трансформації поняття «особисте життя» в 

поняття «приватність» у цивільному праві України / В.І. Бобрик // Юридична 

Україна. – 2008. - №4. – С. 54-59. 

70. Бобрик В.І. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб: 

дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Бобрик Володимир Іванович. – Київ, 2004. – 207 с. 

71. Боброва Д.В. Деликтная ответственность и ее роль в охране прав граждан и 

социалистических организаций / Д.В. Боброва // Шевченко Я.Н., Собчак А.А., Луць 

В.В., Боброва Д.В., Штефан М.И. Повышение роли гражданско-правовой 

ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – К.: Наукова 

думка, 1988. – С. 142-193. 

72. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: 

Монографія / Т.В. Боднар. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 270 с. 

73. Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері 

електронної комерції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 

12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право” / Борисова Юлія Олегівна. – Київ, 2012. – 19 с. 

74. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Изд-во «Статут», 1998. – 682 с. 

75. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: 

Госюриздат., 1963. – 196 с. 

76. Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности / 

С.Н. Братусь // Советское государство и право. – 1973. - № 4. – С. 27-35. 

77. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. – 215 с. 

78. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юрид. 

лит., 1976. – 216 с. 

79. Брель О. Персональні дані як об’єкт інформаційних правовідносин за 

участю суб’єктів господарювання / О. Брель // Право України. – 2011. - №4. – С. 220-

223. 



243 

 

80. Брижко В.М. Персональні дані та право власності / В.М. Брижко // 

Українське право. – 2002. - №1(15). – С. 152-157. 

81. Брижко В.М. Організаційно-правові питання захисту персональних даних: 

дис. канд.. юр. наук: 12.00.07 / Брижко Валерій Михайлович. – Київ, 2004. – 251 с. 

82. Бринцев О. Визнання права як спосіб його захисту в цивільному 

законодавстві України / О. Бринцев // Вісник Академії правових наук України. – 

2004. - №1. – С. 80-85. 

83. Бурлаков С.Ю. Засади розумності і справедливості при стягненні грошової 

компенсації під час порушення авторських прав / С.Ю. Бурлаков // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 

2011. - № 945. – С. 126-130. 

84. Бурлаков С.Ю. Застосування категорії справедливість, добросовісність і 

розумність у цивільному праві: питання теорії та практики / С.Ю. Бурлаков // 

Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2011. - № 2(27). – С. 24-70. 

85. Васюхін М. Інтегрована автоматизована система високого рівня 

ідентифікації особистості / М. Васюхін // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія Військово-спеціальні науки. – 2007. – 

Вип.14-15. – С. 72-74. 

86. Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному 

праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.03 

“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / 

Венедіктова Ірина Валентинівна. – Київ, 2013. – 43 с. 

87. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Авт. кол.: И.Т. Фролов 

[и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – 609 с. 

88. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. 

ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2002. – 1728 с. 

89. Вельдер И.А. Система правовой защиты персональных данных в 

Европейском Союзе: дис. канд. юр. наук: 12.00.10 / Вельдер Илья Александрович. – 

Казань, 2006. – 164 с. 

90. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления 

/ А.Б. Венгеров. – М.: Юрид. лит., 1978. – 208 с. 



244 

 

91. Виннер Н. Кибернетика и общество / Под ред. Э.Я. Кольмана. – М., 1958. – 

200 с. 

92. Власова А.В. Структура субъективного гражданского права / А.В. Власова. 

– Ярославль: Изд-во Ярославского гос. ун-та, 1998. – 116 с. 

93. Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект: дис. канд. юр. 

наук: 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович. – Київ, 2014. – 245 с. 

94. Волкова Н.В. Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб: дис. 

канд. юр. наук: 12.00.03 / Волкова Наталія Василівна. – Одеса, 2008. – 198 с. 

95. Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський 

досвід та українські реалії / О.Я. Воробчук // Актуальні проблеми міжнародних 

відносин. – 2006. – Вип.64, Ч.1. – С. 103-109. 

96. Гайворонський В. Цивільне законодавство: від «нічого приватного» до 

«нічого публічного»? / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. 

– 1997. - №4. – С. 14-17. 

97. Галянтич М.К. Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян 

в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.03 

“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / 

Галянтич Микола Костянтинович. – Київ, 2008. – 40 с. 

98. Гелич Ю.О. Інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя 

людини: дис. канд. юр. наук: 12.00.07 / Гелич Юлія Олександрівна. – Київ, 2010. – 

196 с. 

99. Гоббс Т. Избранные произведения. Т. 1. – М.: Мысль, 1965. – 847 с. 

100. Гоголь Б.М. Право на інформацію в цивільному праві України: дис. канд. 

юр. наук: 12.00.03 / Гоголь Богдан Миколайович. – Київ, 2010. – 204 с. 

101. Горбась Д.В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: 

поняття, способи, межі: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Горбась Денис 

Володимирович. – Київ, 2008. – 203 с. 

102. Городов О.А. Информация как объект гражданских прав / О.А. Городов // 

Правоведение. – 2001. - № 5. – С. 72-83. 

103. Городов О.А. Основы информационного права России: учебное пособие / 

О.А. Городов. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2003. – 305 с. 



245 

 

104. Гражданское право: Общая часть: Учебник / отв. ред. Суханов Е.А. – [3-е 

изд., перераб. и доп.] - М.: Волтерс Клувер, 2005. – Т. 1. – 720 с. 

105. Гражданское право Украины: [учебник для вузов системы МВД 

Украины]: в 2-х ч. Ч. 1 / А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др.; под ред. 

проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. – Х.: Ун-т внутр. дел; Основа, 1996. – 

440 с. 

106. Гражданское право: Учебник для юрид. ин-тов / Под ред. М.М. Агаркова 

и Д.М. Генкина. Т. І. – М.: Юриздат, 1944. – 419 с. 

107. Гражданское право. Учебник / [И.Д. Егоров, И.В. Елисеев, А.А. Иванов, 

Д.А. Медведев и др]; под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 

1997. – Ч. 1. – 600 с. 

108. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 

2000. – 411 с. 

109. Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують 

індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право” / Гуменюк Олег Ігорович. – Київ, 2011. 

– 21 с. 

110. Гуцалюк М. Ідентифікація фізичних осіб / М. Гуцалюк // Право України. – 

2006. - № 5. – С. 123-126. 

111. Давидова Н.О. Межі приватності: порівняння українського та 

американського досвіду / Н.О. Давидова // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 

545-551. 

112. Давидова Н.О. Особисті немайнові права: Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 160 с. 

113. Давидова Н.О. «Регулювання», «охорона», «захист»: співвідношення 

понять на прикладі особистих немайнових відносин / Н.О. Давидова // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 2007. - № 6. – С. 29-37. 

114. Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав 

фізичної особи, що забезпечують її природне існування: дис. канд. юр. наук: 

12.00.03 / Давидова Наталія Олександрівна. – Київ, 2005. – 214 с. 



246 

 

115. Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення 

недоторканності приватного життя: дис. канд. юр. наук: 12.00.08 / Дем’яненко Юлія 

Іванівна. – Харків, 2008. – 215 с. 

116. Дідікін А. Захист персональних даних у російському законодавстві / А. 

Дідікін // Юридичний журнал. – 2010. - № 6. – С. 41-42. 

117. Дідук А.Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-

правовий аспект: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Дідук Алла Григорівна. – Харків, 

2008. – 243 с. 

118. Дмитренко О.А. Право фізичної особи на власні персональні дані в 

цивільному праві України: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Дмитренко Олена 

Анатоліївна. – Київ, 2010. – 210 с. 

119. Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права / В.А. 

Дозорцев // Дело и право. – 1996. - № 4. – С. 22-36. 

120. Егоров Н.Д. Гражданско-правовая ответственность // Гражданское право. 

Часть 1. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – СПб: Изд-во ТЕИС, 

1996. – С. 279-505. 

121. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифференциация / Н.Д. Егоров. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1988. – 176 с. 

122. Е-майбутнє та інформаційне право / Під ред. М. Швеця. – 2-е вид., доп. – 

К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 234 с. 

123. Етимологічний словник української мови. У 7 т. Т. 2: Д-Копці. – К.: 

Наукова думка, 1985. – 572 с. 

124. Жидкова О.С. Цивільно-правовий механізм захисту права на 

недоторканність ділової репутації: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Жидкова Олена 

Степанівна. – Харків, 2008. – 215 с. 

125. Жуков В.И. Методология подхода к объектам информатики как к 

объектам гражданского правоотношения / В.И. Жуков // Социальные и правовые 

вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. 

Труды по социальным проблемам кибернетики. Ученые записки Тартуского 

государственного университета. – Тарту, 1989. – С. 127-137. 



247 

 

126. Жуков В.І. Деякі питання щодо методології дослідження інформації як 

нетипового об’єкту права цивільного / В.І. Жуков // Інформаційні правовідносини та 

право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті 

цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори, 25 березня 

2010 року: зб. наук. доп. та ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2011. – С. 21-26. 

127. Жуков В.І. Книга ІV Цивільного кодексу України: проблеми, протиріччя 

та шляхи їх вирішення / В.І. Жуков // Інформаційні правовідносини та право 

інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні 

читання, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори, 25 березня 2010 року: зб. 

наук. доп. та ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2011. – С. 26-32. 

128. Жуков В.І. Підстави для розширеного тлумачення терміна «інформація» в 

чинному законодавстві України / В.І. Жуков // Інтелектуальна власність. – 2006. - № 

9. – С. 30-38. 

129. Жуков В.І. Тлумачення терміна «інформація» як об’єкта цивільного права 

/ В.І. Жуков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Серія «Право». – 2006. – Вип. 1, № 735. – С. 62-69. 

130. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навчальний посібник / Ю.О. Заіка; 

МОН України; Київський нац. Ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – 

Київ: Правова єдність, 2008. – 368 с. 

131. Закон Чехии 101 от 01.04.2000 года о защите персональных данных 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/catalog/law/czech_pers_dan.html. 

132. Защита персональных данных. А. Баранов, В. Брыжко, Ю. Базанов. – К., 

Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 

1998 г. – 128 с. 

133. Защита персональных данных. Опыт правового регулирования. – М., 

2001. – 221 с. 

134. Зміни у процесі подання документів на Шенгенську візу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 



248 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_05_21_

3_uk.htm. 

135. Иванский В.П. Правовая защита информации о частной жизни граждан. 

Опыт современного правового регулирования: Монография. – М.: Издательство 

РУДН, 1999. – 276 с. 

136. Иоффе О.С. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. – 

М., 1961. – 382 с. 

137. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 880 с. 

138. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1955. – 308 с. 

139. История государства и права зарубежных стран. В 2 т.: Т. 1. Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – М.: Норма, 

2006. – 720 с. 

140. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту 

персональних даних / Авт. кол-в: В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець: 

Монографія // За ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента 

Академії правових наук України М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005р. – 

334 с. 

141. Інформаційне суспільство: дефініції: людина, її права, інформація, 

інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, 

ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / В.М. Брижко, О.М. 

Гальченко, В.С. Уимбалюк [та ін.]. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с. 

142. Калятин В.О. Персональные данные в интернете / В.О. Калятин // Журнал 

российского права. – 2002. - № 5. – С. 77-86. 

143. Канзафарова І.С. Неправомірна поведінка як умова цивільно-правової 

відповідальності / І.С. Канзафарова // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і 

політичні науки. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, 2004. – С. 227-231. 

144. Канзафарова І.С. Санкція і відповідальність у цивільному праві 

(проблеми співвідношення) / І.С. Канзафарова // Держава і право: Зб. наук. пр. 



249 

 

Юридичні і політичні науки. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Спілка юристів України, 2003. – С. 257-260. 

145. Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в 

Україні: дис. докт. юр. наук: 12.00.03 / Канзафарова Ілона Станіславівна. – Київ, 

2007. – 453 с. 

146. Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау 

та конфіденційної інформації в праві України: Реферативний огляд чинного 

законодавства України та практики його застосування / Ю.М. Капіца [за ред. 

Цвєткова В.В., Є.Б. Кубко]. – К.: Салком, 2000. – 296 с. 

147. Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. Учебное пособие 

/ Д.Н. Кархалев. – Уфа, 2001. – 63 с. 

148. Касперський І., Марущак А. Суспільна значимість як підстава поширення 

інформації з обмеженим доступом / І. Касперський, А. Марущак // Право України. – 

2006. - № 4. – С. 107-110. 

149. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право” / Кодинець Анатолій Олександрович. – Київ, 2006. – 19 

с. 

150. Коломоєць Т. До питання співвідношення державно-правового примусу і 

суміжних понять / Т. Коломоєць // Право України. – 2005. - № 1. – С. 91-94. 

151. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте / А.С. Комаров. – 

М.: Юрид. лит., 1991. – 208 с. 

152. Кондратьєва О. Прибуткова приватність. Як зароблятимуть на захисті 

персональних даних? / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. – 2012. - № 43. 

– С. 11. 

153. Копейчиков В.В. Реализация субъективных прав граждан / В.В. 

Копейчиков // Советское государство и право. – 1984. - № 3. – С. 12-16. 

154. Копылов В.А. Информационное право: учебник / В.А. Копылов; Москов. 

гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2003. – 511 с. 



250 

 

155. Коробцова Н.В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя 

людини. Наукове видання. – Харків: Вид. ХДЕК, 2004. – 120 с. 

156. Коталейчук С. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у 

законодавстві України: правове забезпечення / С. Коталейчук // Право України. – 

2006. - № 1. – С. 46-50. 

157. Кофман В.И. Граница юридически значимого причинения / В.И. Кофман 

// Известия высших учебных заведений. Правоведение. – Л., 1960. - № 3. – С. 45-58. 

158. Кохановська О. Відповідальність за порушення інформаційних прав / О.В. 

Кохановська // Правова відповідальність: доктрина та практика застосування. Тези 

доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу. 2 червня 2011 р., 

Київ. – Київ: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 69-71. 

159. Кохановська О.В. Інформаційно-правова основа громадянського 

суспільства / О.В. Кохановська // Право України. – 2015. - № 4. – С. 35-42. 

160. Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут 

цивільного права України / О.В. Кохановська // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2010. – Вип. 85. – С. 

4-6. 

161. Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у 

цивільному праві України / О.В. Кохановська // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 

7-10. 

162. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у 

цивільному праві: Монографія / О.В. Кохановська. – К.: Київський університет, 

2006. – 463 с. 

163. Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в 

Україні: дис. докт. юр. наук: 12.00.03 / Кохановська Олена Велеонінівна. – Київ, 

2006. – 531 с. 

164. Кохановська О. Інформація у договірних відносинах / О. Кохановська // 

Право України. – 2012. - № 9. – С. 85-94. 



251 

 

165. Кохановська О. Інформація як нематеріальне благо та захист 

інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України / О. Кохановська // 

Інтелектуальна власність. – 2009. - № 6. – С. 13-21. 

166. Кохановська О. Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: 

концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія 

інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України / О. 

Кохановська // Приватне право. – 2013. - № 1. – С. 186-200. 

167. Кохановська О. Проблеми застосування цивільно-правових способів 

захисту інформаційних прав / О. Кохановська // Підприємництво, господарство і 

право. – 2006. - № 3. – С. 72-76. 

168. Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі 

України: десятирічний досвід / О. Кохановська // Право України. – 2014. - № 2. – С. 

57-69. 

169. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона / Л.О. 

Красавчикова. – М.: Юрид. лит., 1983. – 160 с. 

170. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с 

имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской 

Федерации: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. юр. наук: спец. 12.00.03 

“гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное 

право” / Красавчикова Лариса Октябриевна. – Екатеринбург, 1994. – 43 с. 

171. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском 

гражданском праве / О.А. Красавчиков // Проблемы гражданскоправовой 

ответственности и защиты гражданских прав. Свердловский юрид. ин-т. Сборник 

ученых трудов. – Свердловск, 1973. – С. 5-16. 

172. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових 

прав громадян: Монографія. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2002. – 164 с. 

173. Красноступ Г.М. Організаційно-правове забезпечення захисту інформації 

про особу (персональних даних) [Електронний ресурс] / Г.М. Красноступ. – Режим 

доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/8071. 

174. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. 

– М., 1993. – 592 с. 

http://www.minjust.gov.ua/0/8071.


252 

 

175. Кубко А. До питання про публічний інтерес при регулюванні 

приватноправових відносин / А. Кубко // Юридична Україна. – 2006. - № 2. – С. 64-

70. 

176. Кулинич О.А. Личное неимущественное право физических лиц на 

определение режима доступа к информации об их частной жизни / О.А. Кулинич // 

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения: сб. 

статей и иных материалов / под ред. Р.А. Стефанчука. – К.: Юринком Интер, 2010. – 

С. 328-339. 

177. Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом 

в цивільному праві. Монографія. – Одеса: Видавництво Букаєв Вадим Вікторович, 

2008. – 243 с. 

178. Кучеренко А.В. Правовое регулирование персональных данных в 

Российской Федерации: дис. канд. юр. наук: 12.00.14 / Кучеренко Анна 

Вячеславовна. – Челябинск, 2010. – 212 с. 

179. Лагутіна І.В. Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових 

трудових прав працівників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: 

спец. 12.00.05 “трудове право; право соціального забезпечення” / Лагутіна Ірина 

Вікторівна. – Одеса, 2015. – 39 с. 

180. Лановенко Г. Приватне життя людини як об’єкт правової охорони / Г. 

Лановенко // Право України. – 2005. – № 12. – С. 112–116. 

181. Лапчинский М.В. Некоторые аспекты исследования понятия 

«юридические средства охраны гражданских прав» / М.В. Лапчинский // 

Государство и право. – 2003. - № 5. – С. 88-90. 

182. Латынцев А.В. Расчет убытков в коммерческой деятельности / А.В. 

Латынцев, О.В. Латынцева. – М., 2002. – 239 с. 

183. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2002. – 288 с. 

184. Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та 

електронним носієм в структурі державної інформаційної системи / А. Лисенко // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

Юридичні науки. – 2012. – Вип. 91. – С. 37-42. 



253 

 

185. Лисенко А.М., Мельник О.С. Застосування біометричних систем для 

ідентифікації особи / А.М. Лисенко, О.С. Мельник // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2004. 

– Вип. 60-62. – С. 87-91. 

186. Лісніча Т.В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують 

природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу та особисту 

недоторканність): дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Лісніча Тетяна Володимирівна. – 

Харків, 2007. – 208 с. 

187. Літошенко О.С. Адміністративне й цивільне правопорушення: спільні 

риси та відмінності / О.С. Літошенко // Часопис Київського університету права. – 

2003. - № 4. – С. 39-45. 

188. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. – 2-е 

вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560 с. 

189. Майстер І.П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих 

немайнових прав фізичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. 

наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право” / Майстер Ігор Полікарпович. – Київ, 2015. – 20 с. 

190. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских 

граждан. – М.: Знание, 1991. – 128 с. 

191. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 

осуществление, защита / М.Н. Малеина. – М.: МЗ Пресс. – 2000. – 244 с. 

192. Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных 

прав граждан: проблемы теории и законодательства / М.Н. Малеина // Государство и 

право. – 2000. - № 2. – С. 15-19. 

193. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР / Н.С. Малеин. 

– М.: Юрид. лит., 1981. – 216 с. 

194. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных 

отношениях / Отв. ред. Лаптев В.В.  – М.: Наук, 1968. – 207 с. 

195. Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: 

теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: дис. канд. юр. наук: 

12.00.03 / Малюга Людмила Василівна. – Київ, 2004. – 202 с. 



254 

 

196. Маркевич А.С. Организационно-правовая защита персональных данных в 

служебных и трудовых отношениях: дис. канд. юр. наук: 05.13.19 / Маркевич Анна 

Сергеевна. – Воронеж, 2006. – 170 с. 

197. Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: 

науково-практичний посібник. – Біла Церква: Вид-во «Буква», 2006. – 432 с. 

198. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: 

співвідношення понять / А.І. Марущак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 

2005. - № 6. – С. 44-49. 

199. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. – К.: Изд-во КГУ, 

1955. – 306 с. 

200. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности / Г.К. 

Матвеев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 312 с. 

201. Матвеев Ю.Г. Гражданское право в вопросах и ответах: Справочник / 

Ю.Г. Матвеев, А.С. Довгерт, В.И. Кисиль. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 272 с. 

202. Миндрова Е.А. Тайна в праве на неприкосновенность частной жизни / 

Е.А. Миндрова // Человек и закон. – 2007. - № 10. – С. 94-103. 

203. Молчанов Р.Ю. Здійснення та цивільно-правовий захист особистого 

немайнового права на ім’я: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Молчанов Роман 

Юрійович. – Харків, 2009. – 179 с. 

204. Молчанов С.В., Нехайчик В.К. Обеспечение конфиденциальности 

информации в России и некоторых зарубежных странах: сравнительно-правовое 

исследование / С.В. Молчанов, В.К. Нехайчик // Право и политика. – 2008. - № 6. – 

С. 14-97. 

205. Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих 

немайнових прав фізичної особи в Україні: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / 

Мухамєдова Ельміра Енверівна. – Київ, 2010. – 205 с. 

206. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

трьох книгах/ [П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк, О.Ф. Бантишев та ін.]; за заг. ред. 

В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка. – Книга друга: Особлива частина (статті 109-254). 

– К.: «Форум», 2005. – 673 с. 



255 

 

207. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А.М. 

Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук та ін.]; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – [4-

те вид., переробл. та доповн.]. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с. 

208. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За 

відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком 

Інтер, 2005. – Т. І. – 832 с. 

209. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За 

відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком 

Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088 с. 

210. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х т. Т.3: Обе-Роб / 

Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1998. – 928 с. 

211. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: 

Госюриздат, 1950. – 416 с. 

212. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий 

аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 

“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”/ 

Носік Юрій Володимирович. – Київ, 2006. – 18 с. 

213. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 

2006. – 944 с. 

214. Ойгензихт В.А. Формы обеспечения интересов субъектов гражданских 

правоотношений / В.А. Ойгензихт // Осуществление и защита гражданских и 

трудовых прав: сб. науч. тр. / отв. ред. Т.Д. Чепига. – Краснодар: Из-во Кубанського 

ун-та, 1898. – С. 17-22. 

215. Основи інформаційного права України: навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, 

В.Д. Гавловський, В.М. Брижко та ін.; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. 

Мельника. 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2009. – 414 с. 

216. Островська К. Застосування Закону України «Про захист персональних 

даних» в контексті права на інформацію / К. Островська // Юридичний журнал. – 

2011. - № 10. – С. 110-112. 



256 

 

217. Отраднова О.О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних 

зобов’язань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.03 

“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / 

Отраднова Олеся Олександрівна. – Київ, 2014. – 36 с. 

218. Пазюк А.В. Захист прав громадян у зв’язку з обробкою персональних 

даних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і Україна. – К.: МГО 

Прайвесі Юкрейн, 2001. – 258 с. 

219. Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність 

персоніфікованої інформації: дис. канд. юр. наук: 12.00.11 / Пазюк Андрій 

Валерійович. – Київ, 2004. – 205 с. 

220. Паліюк В.П. Правове регулювання відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 

12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право” / Паліюк Василь Павлович. – Харків, 2000. – 18 с. 

221. Пасечник К.Н. К вопросу о понятии «персональные данные» / К.Н. 

Пасечник // Вопросы гуманитарных наук. – 2010. – № 2. – С. 174-177. 

222. Петров Є.В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин: дис. канд. 

юр. наук: 12.00.03 / Петров Євген Вікторович. – Харків, 2003. – 206 с. 

223. Петросян М.Е. Защита персональных данных: американская модель / М.Е. 

Петросян // США-Канада. – 2000. - № 6. – С. 92-107. 

224. Петросян М.Е. Право на неприкосновенность частной жизни / М.Е. 

Петросян // Сборник материалов МХТ. Вып. 8-9 «Неприкосновенность частной 

жизни. Права и обязанности граждан». – М.: БЕК, 1998. – С. 4-9. 

225. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: Ин-т гос. и права 

Российской Академии наук, 1998. – 232 с. 

226. Петрыкина Н.И. Правовое регулирования оборота персональных данных 

в России и странах ЕС: сравнительно-правовое исследование: дис. канд. юр. наук: 

12.00.14 / Петрыкина Наталья Ивановна. – Москва, 2007. - 173 с. 

227. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в 

Україні. – К., Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 



257 

 

228. Платов Н.В. Возмещение убытков в гражданском праве: дис. канд. юр. 

наук: 12.00.03 / Платов Николай Валерьевич. – Спб., 2001. – 167 с. 

229. Подколзін І.В. Збитки та їх відшкодування у договірному праві України: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Подколзін 

Ігор Васильович. – Київ, 2010. – 20 с. 

230. Покаместова Е.Ю. Правовая защита конфиденциальности персональных 

данных несовершеннолетних: дис. канд. юр. наук: 05.13.19 / Покаместова Елена 

Юрьевна. – Воронеж, 2006. – 204 с. 

231. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 

1998. – 353 с. 

232. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України 

законодавству ЄС у сфері персональних даних / В.М. Брижко, А.І. Радянська, М.Я. 

Швець. – К.: Тріумф, 2006. – 256 с. 

233. Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, 

германській, англо-американській системах приватного права: монографія. – К.: 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 

2011. – 205 с. 

234. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – 

К.: К.І.С., 2015. – 216 с. 

235. Права человека: учебник для вузов / Т.А. Васильева [и др.]; отв. ред. Е.А. 

Лукашева. – М.: НОРМА, 2001. – 180 с. 

236. Правовая защита информации о частной жизни граждан (опыт 

современного правового регулирования) / Под ред. М.М. Кудрявцева. – М.: Глобус, 

2000. – 185 с. 

237. Приватне життя і поліція: Концептуальні підходи. Теорія і практика / 

[відп. ред. Ю.І. Римаренко]. – К.: КНТ, 2006. – 740 с. 

238. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: дис. 

канд. юр. наук: 12.00.03 / Примак Володимир Дмитрович. – Київ, 2005. – 209 с. 



258 

 

239. Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы 

УНИДРУА) // Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного 

контрактного права). – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 233-267. 

240. Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у 

третейському суді: монографія / Ю.Д. Притика. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2006. – 636 с. 

241. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів 

України / [Ярема А.Г., Барбара В.П., Григор’єва Л.І. та ін.] під редакцією Яреми 

А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 336 с. 

242. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

посвідчують особу. Документ для обговорення [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://pravo.org.ua/files/Adminposlugy/______12_11_2013.pdf. 

243. Просветова О.Б. Защита персональных данных: дис. канд. юр. наук: 

05.13.19 / Просветова Ольга Борисовна. – Воронеж, 2005. – 193 с. 

244. Пунда О.О. Особисті немайнові права, що забезпечують природне 

існування людини, у цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право” / Пунда Олександр Олегович. – Одеса, 2011. – 

39 с. 

245. П’янова Я.В. Судовий захист майнових цивільних прав: дис. канд. юр. 

наук: 12.00.03 / П’янова Яна Валеріївна. – Харків, 2009. – 224 с. 

246. Радкевич О.П. Цивільно-правова охорона і захист персональної 

інформації в мережі Інтернет: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Радкевич Олександр 

Петрович. – Київ, 2014. – 243 с. 

247. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие. – М., 1999. – 

400 с. 

248. Різак М.В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних: дис. 

канд. юр. наук: 12.00.07 / Різак Михайло Васильович. – Київ, 2012. – 214 с. 

249. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, 

виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита): дис. канд. юр. 

наук: 12.00.03 / Ромовская Зорислава Васильевна. – Киев, 1968. – 277 с. 



259 

 

250. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб / З.В. Ромовська 

// Українське право. – 1997. - № 1. – С. 47-60. 

251. Самохвалов А.А. Информация как объект гражданских прав 

[Електронний ресурс] / А.А. Самохвалов // Право: Теория и Практика. – 2003. - № 

15. – Режим доступу: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1503/4.html. 

252. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения / В.И. Сенчищев // 

Актуальные проблемы ГП / Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский цент 

частного права. Российская школа частного права. – М.: Статут, 1999. – С. 109-228. 

253. Серьогін В.О. Конституційне право особи на недоторканність приватного 

життя (прайвесі): проблеми теорії та практики: дис. докт. юр. наук: 12.00.01, 

12.00.02 / Серьогін Віталій Олександрович. – Харків, 2011. – 437 с. 

254. Сидельников Р. Ознаки самозахисту цивільних прав / Р. Сидельников // 

Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 2. – С. 214-222. 

255. Слипченко С.А. Оборотоспособность объектов личных неимущественных 

прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица: монографія / Х.: ФОП 

Мічурина Н.А., 2011. – 336 с. 

256. Сліпченко С.О. Деякі питання характеристики особистих немайнових 

прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи / С.О. Сліпченко // Наукові 

записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. - № 1(2). – С. 11-

17. 

257. Сліпченко С.О. Економічний зміст особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи / С.О. Сліпченко // Підприємництво, 

господарство і право. – 2005. - № 7. – С. 14-17. 

258. Сліпченко С.О. Згода фізичної особи на використання її фотозображення 

як юридичний факт / С.О. Сліпченко // Актуальні проблеми цивільного права та 

процесу. – Харків, 2005. – С. 214-216. 

259. Сліпченко С.О. Надання згоди фізичною особою, що зображена на 

фотографії, як юридичний факт за ЦК України / С.О. Сліпченко // Право України. – 

2008. - № 3. – С. 110-114. 



260 

 

260. Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо 

обороноздатних об’єктів: монографія / С.О. Сліпченко. – Х.: Діса плюс, 2013. – 552 

с. 

261. Сліпченко С.О. Степень оборотоспособности личных неимущественных 

благ / С.О. Сліпченко // Проблемні питання цивільного та господарського права: 

матеріали ІІ Міжнар. студентської наук.-практ. конф. Студентів та аспірантів. – 

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 39-41. 

262. Словник української мови. [В 11 т.]. Т. 2 : Г-Ж. - К.: Наук. думка, 1971. - 

552 с. 

263. Словник української мови. [В 11 т.]. Т. 4 : І-М. - К.: Наук. думка, 1973. - 

840 с. 

264. Смолькова И.В. Неприкосновенность частной жизни граждан / И.В. 

Смолькова // Права человека. – 1998. - № 6. – С. 14-15. 

265. Советское гражданское право. Т. 1. – М.: Госюриздат, 1959. 

266. Советское гражданское право. Т. 1. / Под ред. Грибанова В.П., Корнеева 

С.М. – М.: Юрид. лит., 1979. – 552 с. 

267. Советское гражданское право. Т.1: учебн. / Под ред. О.А. Красавчикова. – 

2-е изд. – М.: Высшая школа, 1972. – 448 с. 

268. Создатель автомата Калашникова «продает» свое имя производителю 

зонтиков [Електронний ресурс] // Павлоградские новости. – 2003. – Режим доступу: 

http://pavlonews.dp.ua/news/wmprint.php?ArtID=180. 

269. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита / Э. Соловьев. – М.: 

Главбух, 1995. – 48 с. 

270. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Стефанчук Микола 

Олексійович. – Київ, 2006. – 22 с. 

271. Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони 

приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини / Р.О. Стефанчук // 

Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 

– 2005. – Вип. 4. – С. 68-72. 



261 

 

272. Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи 

особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України. – 

Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 

2006. – 170 с. 

273. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, 

система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я.М. 

Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626 с. 

274. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному 

праві: дис. докт. юр. наук: 12.00.03 / Стефанчук Руслан Олексійович. – Київ, 2007. – 

541 с. 

275. Стефанчук Р.О. Про розмежування понять «особа», «особистість» та 

«особистий» у філософії та праві / Р.О. Стефанчук // Проблеми філософії права. – 

2006-2007. – Том ІV-V. – С. 184-192. 

276. Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих 

немайнових відносин / Р. Стефанчук // Право України. – 2012. - № 9. – С. 185-191. 

277. Стоякин Г.Н. Понятие защиты гражданских прав / Г.Н. Стоякин // 

Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – 

Свердловск, 1973. – С. 30-35. 

278. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности / М.С. 

Строгович // Советское государство и право. – 1979. - № 5. – С. 72-78. 

279. Тарло Е.Г. Право на частную жизнь в РФ / Е.Г. Тарло // Политика и 

общество. – 2007. - № 10 (40). – С. 47-50. 

280. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – 

Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973. – 455 с. 

281. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення 

договірних зобов`язань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 

спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право” / Ткачук Андрій Леонідович. – Київ, 2002. – 19 с. 

282. Урсул А.Д. Проблемы информации в современной науке. Философские 

очерки. – М.: Наука, 1975. – 287 с. 



262 

 

283. Устименко Н.В. Тайны личной жизни человека и их гражданско-правовая 

охрана: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Устименко Наталья Васильевна. – Харьков, 

2001. – 204 с. 

284. Федосин А.С. Защита конституционного права человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке 

персональных данных в Российской Федерации: дис. канд. юр. наук: 12.00.14 / 

Федосин Алексей Сергеевич. – Саранск, 2009. – 189 с. 

285. Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Федюк Лілія Василівна. – 

Київ, 2015. – 40 с. 

286. Федюк Л.В. Система  особистих немайнових прав у цивільному праві: 

дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна. – Київ, 2006. – 187 с. 

287. Флейшиц Е.А. Личные неимущественные права в гражданском праве 

Союза ССР и капиталистических стран: Ученые записки ВИЮН. – М., 1941. – Вып. 

VІ. – 208 с. 

288. Харитонов Є.О. Відповідальність у цивільному праві // Цивільне право 

України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2005. – С. 

409-424. 

289. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы 

/ Под ред. В.М. Корецкого. – М.: Госюриздат, 1961. – 950 с. 

290. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін 

трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і прав ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2002. – 263 с. 

291. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права: В 2 т. / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. отношения, 

1998. – Т.2: Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. – 510 с. 

292. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч. / О.А. Підопригора, Д.В. Боброва, 

А.С. Довгерт та ін. / Під ред. О.В. Дзери. – К.: Вентурі, 1997. – Ч. 1. – 544 с. 



263 

 

293. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, 

Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 

2010. – 976 с. 

294. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, 

С.Д. Русу та ін. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 

448 с. 

295. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), 

Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-

Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с. 

296. Цивільне процесуальне право України: навч. посібн. / За заг. ред. С.С. 

Бичкової. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2007. – 404 с. 

297. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. 

Калітенко. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 586 с. 

298. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 ч. / За заг. 

ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч.1. – 692 с. 

299. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 ч. / За заг. 

ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 896 с. 

300. Цивільний кодекс Української РСР. Прийнятий Верховною Радою УРСР 

18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. - №57. – Втратив 

чинність. 

301. Чернобай А.М. Правові засоби захисту персональних даних працівника: 

дис. канд. юр. наук: 12.00.05 / Чернобай Антоніна Миколаївна. – Одеса, 2006. – 200 

с. 

302. Чорнооченко С.І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне 

існування фізичних осіб в Україні: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Чорнооченко 

Світлана Іванівна. – Харків, 2000. – 239 с. 

303. Шабунина И.С. Понятие и особенности возникновения обязательства 

вследствие причинения вреда: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Шабунина Инна 

Сергеевна. – Ульяновск, 2004. – 203 с. 

304. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетики / К.Э. 

Шеннон. – М.: Иностранная литература, 1963. – 829 с. 



264 

 

305. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М.: Изд-во Бр. Башмаковых, 

1912. – 805 с. 

306. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. 

Шершеневич. – М.: Спарк, 1995. – 556 с. 

307. Шишка Р.Б. До проблеми індивідуалізації фізичної особи / Р.Б. Шишка // 

Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004р., м. Харків. – К.: 

Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ 

інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 2004. – 

С. 153-162. 

308. Шишка Р.Б. Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у 

цивільному праві України: дис. докт. юр. наук: 12.00.03 / Шишка Роман Богданович. 

– Харків, 2004. – 469 с. 

309. Шишка Р.Б. Понятие индивидуализации физических лиц / Р.Б. Шишка // 

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения: сб. 

статей и иных материалов / под ред. Р.А. Стефанчука. – К.: Юринком Интер, 2010. – 

С. 166-169. 

310. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник. – К.: Ін Юре, 1997. – 608 с. 

311. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 

законодательства и судебной практики. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 

2004. – 320 с. 

312. Юридическая энциклопедия. Издание 6-е, дополненное и переработанное 

/ Под ред. М. Тихомирова. – М., 2008. – 1011 с. 

313. Юридична енциклопедія. В 6 т. Т.2 Д-Й. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(голова) [та ін.]. – К.:Укр. енцикл., 1998. – 744 с. 

314. Явич Л.С. Общая теория права / Л.С. Явич. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 286 

с. 

315. Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та 

інтересів: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Янчук Антон Володимирович. – Київ, 2011. 

– 220 с. 



265 

 

316. Ясечко С.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення права на 

інформацію: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Ясечко Світлана Вадимівна. – Харків, 

2011. – 224 с. 

317. Canada, Privacy Act of 1983 (R.S., 1985, c. P-21) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://laws.justice.gc.ca/eng/P-21/FullText.html. 

318. Children's Online Privacy Protection Act of 1998 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.coppa.org/coppa.htm/. 

319. Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ159/pdf/PLAW-

108publ159.pdf. 

320. The Fair Credit Reporting Act of 1970 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/pdf-0111-fair-credit-

reporting-act.pdf. 

321. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/statute/hipaastatutepdf.pdf. 

322. International Safe Harbor privacy principles [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520 

:EN:HTML. 

323. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 

to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act) of 2001, Public Law № 

107-56 (H.R. 3162). 

324. Video Privacy Protection Act of 1988 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2710. 

325. Warren S.D. The right to privacy / S.D. Warren, L.D. Brandeis // Harvard law 

review. – 1890. – Vol. 4. – P. 193-220. 

 

Матеріали судової практики 

326. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «С. і Марпер проти 

Об’єднаного Королівства» від 4 грудня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"respondent":["GBR"], 

http://laws.justice.gc.ca/eng/P-21/FullText.html
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ159/pdf/PLAW-108publ159.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ159/pdf/PLAW-108publ159.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"respondent":["GBR


266 

 

"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"violation":["8"],"itemid

":["001-117816"]}. 

327. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волохи проти 

України» від 30 серпня 2006 року // Вибрані рішення Європейського суду з прав 

людини щодо України – 2006. / Харківська правозахисна група; Художн. 

Оформлювач Б.Є. Захаров. - Харків: Права людини, 2008 р. – 496 с. 

328. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пек проти 

Сполученого Королівства» від 28 січня 2003 року // Європейський суд з прав 

людини. Матеріали практики (1993-2003 рр.). – 2004. – Серія ІІ. Коментарі прав і 

законодавства. Вип. 4. – С. 305-308. 

329. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лавентс проти 

Латвії» від 7 листопада 2002 року // Вибрані рішення Європейського суду з прав 

людини. В двох томах. Том 2. – К., «Фенікс». – 2006. – 688 с. 

330. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кроне Ферлаґ ҐмбХ 

і К°КҐ» проти Австрії» від 30 січня 2002 року // Вибрані рішення Європейського 

суду з прав людини. В двох томах. Том 2. – К., «Фенікс». – 2006. – 688 с. 

331. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Аманн проти 

Швейцарії» від 16 лютого 2000 року // Практика Європейського суду з прав людини. 

Рішення. Коментарі. – 2000. - № 4(8). – С. 49-75. 

332. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Класс та інші проти 

Німеччини» від 4 липня 1978 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_093. 

333. Постанова Верховного Суду України від 28.03.2013 року у справі № 21-

26а13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30757956. 

334. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 02.04.2014 року у справі № 6-40349св13 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38119227. 

335. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30757956
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38119227


267 

 

27.03.1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92. 

336. Постанова Вищого господарського суду України від 27.10.2005 року у 

справі № 24/64 // Вісник господарського судочинства. – 2006. - № 1. – С. 102-103. 

337. Рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 09.07.2013 

року у справі № 296/768/12-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32726297. 

338. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2012 року у 

справі № 2-5374/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21468522. 

339. Рішення Ленінського районного суду м. Вінниці від 06.02.2012 року у 

справі № 2-4091/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21408496. 

340. Рішення Первомайського районного суду Автономної Республіки Крим 

від 27.01.2012 року у справі № 115/25/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21134088. 

341. Рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 

15.11.2007 року у справі № 2-о-87/2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1126841. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21468522
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21408496.(117)
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21134088

