
Витяг з нормативно-правової документації  

щодо проведення зйомки фізичних осіб  

(учасників освітнього процесу)  

на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку 
 

Закон України «Про освіту» 

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти: 

п.1. «Здобувачі освіти мають право на: 

 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти». 

 

Закон України «Про захист персональних даних» 

Стаття 2. Визначення термінів: 

«Згода суб’єкта персональних даних - 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. У 

сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під 

час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної 

комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх 

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така 

система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту 

проставлення відмітки; 

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». 

 

Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних 

п. 5. «Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних 

цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, 

передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством». 

п. 6. «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». 



 

Стаття 14. Поширення персональних даних 

п. 1. «Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей 

про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних». 

 

Цивільний кодекс України 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та 

відеозйомок: 

п. 1. «Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише 

за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку 

припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, 

мітингах та інших заходах публічного характеру»; 

п. 2. «Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи 

відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка 

стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, 

відшкодовуються цією фізичною особою»; 

п. 3. «Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі 

таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених 

законом». 

 

Стаття 242. «Представництво за законом»: 

п. 1. «Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та 

неповнолітніх дітей»;  

п. 2. «Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, 

визнаної недієздатною»; 

п. 3. «Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути 

інша особа». 

 

Стаття 297. «Право на повагу до гідності та честі»: 

п. 1. «Кожен має право на повагу до його гідності та честі»; 

п. 2. «Гідність та честь фізичної особи є недоторканними»; 

п. 3. «Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її 

гідності та честі». 

Стаття 299. «Право на недоторканність ділової репутації»: 

п. 1. «Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації»; 

п. 2. «Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової 

репутації». 

 

Закон України «Про психіатричну допомогу» 

Стаття 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного  

здоров'я особи та надання психіатричної допомоги: 



«Забороняється без згоди особи або  без згоди її законного представника та 

лікаря-психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, 

яка страждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, 

звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими 

фахівцями при наданні їй психіатричної допомоги».  

 

Сімейний кодекс України 

Стаття 207. Поняття усиновлення: 

п.1. «Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах 

дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого 

статтею 282 цього Кодексу». 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran1440#n1440

