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державної служби або для розвитку національного багатст-
ва; права на спільну власність, що належить державі. У 
Франції до складу виключної власності держави французь-
кий цивільний кодекс включає: дороги і вулиці, за станом 
яких стежить держава; річки, судноплавні та сплавні річки, 
береги, морські напливи, порти; майно осіб померлих без 
спадкоємців також належить державі. Французьке законо-
давство відносить до числа об’єктів державної власності 
повітряний простір, надра землі, шахти і гавані, рейди і 
будь-які ділянки території Франції, які не можуть  перебу-
вати в приватній власності; безхазяйне майно тощо. Для 
включення майна до складу державного надбання необхід-
ний спеціальний закон. Майно, яке використовується всіма, 
вважається державним надбанням. 

Правовому положенню державного майна присвячено 
главу II книги III Цивільного кодексу Італії [11]. Стаття 
822 зараховує до державної власності: морські узбережжя, 
рейди і порти, ріки, озера, нерухоме майно, призначені 
для їх експлуатації. Цивільний кодекс Бельгії практично 
без змін відтворює положення Французького Цивільного 
Кодексу про об’єкти, що перебувають в виключної влас-
ності держави. У США державна власність виникла і роз-
вивається в основному шляхом акумуляції коштів у дер-
жавному бюджеті і їх використання для державного сти-
мулювання економіки, у тому числі і для створення окре-
мих державних підприємств. У власності держави перебу-
вають: земля, поштова служба, іригаційні споруди, доро-
ги, порти, електростанції, наукові та дослідні центри [11].  

Висновок  
Цивільне законодавство має бути якісним, тобто таке 

законодавство, форма і структура побудови, досконалість 
якого повинні забезпечувати: умови та ефективне викорис-
тання результатів розвитку ринкової інфраструктури, гара-
нтії правового захисту діяльності щодо розвитку інфра-
структури, повноту правового регулювання цих питань. 
Нині постає надскладна проблема визначення місця держа-
вної власності в економіці України, її співвідношення з ін-
шими формами власності та її можлива частка у загально-
національному господарстві. Безперечно, становище дер-
жавної власності має змінитися на користь приватного сек-
тора економіки, але в якій мірі і в якому співвідношенні –  

це завдання економічної науки. Правова ж наука та нормо-
творчі інституції, на нашу думку, повинні дати державній 
власності правове регулювання, яке було б адекватним її 
ролі в суспільстві з ринковою соціально орієнтованою еко-
номікою. При цьому ефективне створення нового правово-
го механізму врегулювання сучасних відносин власності 
неможливе без врахування досвіду розвинутих Європейсь-
ких країн. Право державної власності має багатоаспектний 
характер, яке не обмежується його економічним та юридич-
ним значенням, зокрема, соціальний, політичний, психоло-
гічний аспект. Інститут права власності має цивільно-правову 
приналежність, незважаючи на те, що окремі його правові 
норми містяться в різних галузях права та законодавства. 

Праву державної власності притаманні особливі 
форми та способи його здійснення, які обумовлені тим, 
що держава реалізує власницькі права лише через упо-
вноважені та спеціально створені для цього органи.  
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The article analyzes the main features of the concept of right of state ownership are analysed in the article, as a civil legal institute. 

В статье анализируются основные особенности понятия права государственной собственности как граж-
данско-правового института.  
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Проблематика ділової репутації юридичної особи 
останніми роками набуває усе більшої актуальності. При-
чому науково-теоретичні дослідження поступово набува-
ють суттєвого практичного спрямування, оскільки питання 
визначення обсягу ділової репутації юридичної особи з 

урахуванням динаміки її господарських та інших соціаль-
них зв’язків, встановлення дієвих юридичних гарантій не-
доторканності ділової репутації юридичної особи тощо 
безпосередньо впливають на ефективність виконання осно-
вних завдань юридичних осіб як приватного права, так і 
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публічного права. Тому виникає необхідність наскрізного 
аналізу чинного законодавства України, яке прямо чи опо-
середковано спрямовується на регулювання суспільних 
відносин щодо охорони ділової репутації юридичної особи. 

Зазначені питання були предметом наукових дослі-
джень представників різних галузевих юридичних наук. 
Приміром, суміжні питання стосовно юридичних осіб 
публічного права були предметом дослідження О. В. Хо-
менко [1]. Однак такі дослідження є поодинокими і безпо-
середньо не спрямовані на розкриття ділової репутації 
юридичної особи та її правової охорони. 

Безумовно, найбільший внесок у розробку зазначе-
ної проблематики здійснили дослідники цивільного пра-
ва. Їх дослідження можна умовно поділити на дві групи: 
перша група – це дослідження, спрямовані на розкриття 
цивільно-правового статусу юридичних осіб, і друга 
група – це дослідження, які безпосередньо стосуються 
охорони ділової репутації. 

До першої групи досліджень відносимо фундаменталь-
ну роботу І. М. Кучеренко стосовно організаційно-правових 
форм юридичних осіб приватного права [2], а також Л. В. 
Винара щодо правового статусу юридичних осіб, заснова-
них державою [3], В. М. Кравчука про соціально-правову 
природу юридичної особи [4]. Суттєве теоретико-
прикладне значення для цілей цього дослідження мають 
праці цивілістів щодо проблем правосуб’єктності осіб у 
колізійному праві України [5], правочиноздатності юридич-
ної особи та її здійснення за цивільним законодавством 
України [6], цивільно-правової відповідальності юридичних 
осіб [7], правового регулювання участі іноземних юридич-
них осіб у цивільних правовідносинах [8] тощо. Адже у цих 
працях висвітлюються важливі аспекти діяльності юридич-
них осіб, у процесі якої можливе настання негативних нас-
лідків для ділової репутації юридичних осіб. А тому знання 
результатів досліджень провідних науковців у цій сфері 
сприятиме ґрунтовному розумінню системи охорони діло-
вої репутації саме юридичної особи. 

Серед досліджень, які безпосередньо стосуються охо-
рони ділової репутації (як юридичної, так і фізичної особи), 
варто виділити такі. І. В. Саприкіна розкриває суть поняття 
захисту немайнових прав у доктрині цивільного права, до-
сліджує підстави виникнення та суб’єктний склад право-
відносин щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та 
способи захисту названих прав за законодавством України 
на прикладі судової практики [9]. О. С. Жидкова предметом 
власного дисертаційного дослідження визначила цивільно-
правовий механізм захисту права на недоторканність діло-
вої репутації [10], Р. О. Стефанчук – актуальні проблеми 
теоретичного та правозастосовчого характеру, пов’язані з 
розробкою та відображенням у системі цивільного законо-
давства і права України захисту честі, гідності та репутації 
[11], а Д. Д. Луспеник – судочинство у справах щодо захис-
ту честі, гідності і ділової репутації, зокрема в аспекті спро-
стування недостовірної інформації [12]. 

І. І. Килимник значну увагу приділила розгляду ас-
пектів правового регулювання франчайзингових відно-
син [13], у процесі яких можливе правомірне викорис-
тання ділової репутації юридичної особи, що також є 
важливим для цілей цього дослідження. 

Варто зазначити, що деякі аспекти діяльності юридич-
них осіб були предметом досліджень і вчених-адміністрати-

вістів, наприклад, М. В. Костів у своїй монографії розкриває 
адміністративну правосуб’єктність юридичних осіб [14]. 

Оскільки ділова репутація досить часто пов’язується з 
підприємницькою діяльністю юридичної особи, то відпо-
відні питання аналізувалися вченими-дослідники госпо-
дарського права. Зокрема, В. С. Кулішенко дослідила не-
правомірне використання ділової репутації суб’єкта гос-
подарювання у конкуренції: неправомірне використання 
чужих позначень, рекламних матеріалів та упаковки; не-
правомірне використання товару іншого виробника; копі-
ювання зовнішнього вигляду виробу; недобросовісне ви-
користання порівняльної реклами [15]; а І. Ф. Коваль роз-
крила суть поняття ділової репутації суб’єктів господарю-
вання у контексті захисту від недобросовісної конкуренції 
та охорони знаків для товарів і послуг [16]. 

Зазначимо, що проблематика ділової репутації, зок-
рема і юридичної особи, була предметом дослідження 
представників медіа-права в силу інформаційної складо-
вої такої репутації. Прикладом такого дослідження є 
праця білоруських науковців, пов’язана із захистом чес-
ті, гідності й ділової репутації у журналістиці [17]. 

Однак у дослідженнях зазначених науковців відсут-
нє єдине бачення стосовно системи норм права, які регу-
люють суспільні відносини у сфері ділової репутації 
юридичної особи. Саме тому завданням цієї статті ви-
значаємо комплексне дослідження системи нормативно-
правових актів, предметом регулювання яких є відноси-
ни щодо охорони ділової репутації юридичної особи. 

На перший погляд видається, що норми права, які ре-
гламентують відносини стосовно ділової репутації, зосе-
реджені виключно у галузі цивільного права і закріплені в 
актах цивільного законодавства. Аргумент на підтвер-
дження такої позиції — це віднесення ділової репутації до 
немайнових благ, а відтак і до предмета регулювання ви-
ключно цивільного права. Однак така позиція є не зовсім 
правильною, тому спробуємо аргументувати свою думку. 

Насамперед, питання ділової репутації регулюються 
Конституцією України, де встановлено, зокрема, що  
кожному гарантується судовий захист права спростову-
вати недостовірну інформацію про себе і членів своєї 
сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації 
[18, ст. 32], а також визначено можливість обмеження 
права вільно збирати, зберігати, використовувати і по-
ширювати інформацію усно, письмово або в інший спо-
сіб для захисту репутації або прав інших людей [18, ст. 
34]. Як бачимо, йдеться про права людини, хоча, якщо 
взяти до уваги результати дослідження В. М. Кравчука 
щодо соціально-правової природи юридичних осіб [4], то 
можна зробити висновок про можливість застосування 
зазначених норм і до ділової репутації юридичної особи. 
Як побачимо нижче, чинне цивільне законодавство, хоча 
і фрагментарно, але все ж закріплює систему норм, спря-
мованих на пріоритетність ділової репутації юридичної 
особи відносно інших суспільно значущих прав. Тобто 
конституційна норма про обмеження права громадянина 
на вільне поширення інформації може бути застосована 
до випадків, коли така інформація негативно впливає на 
ділову репутацію не лише людини, а й юридичної особи. 
Таким чином, робимо висновок про «участь» конститу-
ційного права України в регулюванні відносин щодо 
охорони ділової репутації юридичної особи. 
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Значна частина правових норм, що стосуються ділової 
репутації юридичної особи, зосереджена у джерелах циві-
льного права, насамперед у Цивільному кодексі України. 
Основні положення закріплені у ч. 1 ст. 91 Цивільного 
кодексу України (далі — ЦК України): юридична особа 
здатна мати такі самі цивільні права та обов’язки (цивіль-
ну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за сво-
єю природою можуть належати людині [19, ст. 91]. Зви-
чайно, честь і гідність можуть належати виключно люди-
ні, а от ділова репутація притаманна і юридичній особі. 
Підтвердженням цьому слугують норми, закріплені у ч. 1 
ст. 94 ЦК України: юридична особа має право на недотор-
канність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, 
на інформацію та інші особисті немайнові права, які мо-
жуть їй належати [19, ст. 94]. 

Варто також зазначити, що цивільне законодавство 
охороняє ділову репутацію на рівні з іншими особистими 
немайновими благами: здоров’я, життя; честь, гідність; ім’я 
(найменування); авторство; свобода літературної, худож-
ньої, наукової і технічної творчості тощо [19, ст. 201], хоча 
із перерахованих юридичної особи можуть стосуватися 
лише найменування як немайнове благо юридичної особи. 

Доповнюють систему норм цивільного права Укра-
їни щодо ділової репутації юридичної особи норми сто-
совно можливості відшкодування моральної шкоди 
внаслідок приниження такої репутації [19, п. 2 ст. 23].  

Крім того, звернемо увагу, що цивільно-правова охо-
рона поширюється не лише на випадки порушення ділової 
репутації юридичної особи, а й на відносини правомірного 
використання зовнішніх проявів такої репутації. Зокрема, 
ділова репутація юридичної особи може включатися до 
предмета договору комерційної концесії разом з правом на 
використання об’єктів права інтелектуальної власності (тор-
говельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, 
комерційних таємниць тощо) та комерційного досвіду [19, 
ст. 1116]. У таких суспільних відносинах можливість вико-
ристання ділової репутації як самостійного предмета дого-
вору комерційної концесії є проблематичним, на що звер-
тають увагу і науковці-цивілісти. Зокрема, зазначається, що 
використання ділової репутації має сенс за таким догово-
ром лише у зв’язку з використанням товарних знаків, фір-
мових найменувань, інших об’єктів права інтелектуальної 
власності, оскільки «ділова репутація за своєю суттю «не-
вагома», «абстрактна» [20, с. 57]. Це підтверджує «розми-
тість» обсягу поняття «ділова репутація» і, відповідно, 
суб’єктивний характер визначення такого обсягу: примі-
ром, для одних юридичних осіб незаконне використання їх 
торговельної марки є критичним і завдає шкоди діловій 
репутації, а для інших – не суттєвим. Однак у будь-якому 
випадку цивільне право має встановити гарантії захисту 
інтересів юридичної особи при правомірному використанні 
торговельної марки як прояву ділової репутації, так і при 
порушенні права на торговельну марку. 

Але у будь-якому випадку норми права щодо догово-
ру комерційної концесії включаємо до системи правового 
регулювання відносин щодо охорони ділової репутації 
юридичної особи. Адже за таким договором користувач 
комплексу належних правоволодільцю прав зобов’язаний: 
1) використовувати торговельну марку та інші позначення 
правоволодільця визначеним у договорі способом; 2) за-
безпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що 

виробляються (виконуються, надаються) відповідно до 
договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів 
(робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надають-
ся) правоволодільцем; 3) дотримуватися інструкцій та 
вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення 
відповідності характеру, способів та умов використання 
комплексу наданих прав використанню цих прав правово-
лодільцем; 4) надавати покупцям (замовникам) додаткові 
послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (за-
мовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у пра-
воволодільця; 5) інформувати покупців (замовників) най-
більш очевидним для них способом про використання 
ним торговельної марки та інших позначень правоволоді-
льця за договором комерційної концесії; 6) не розголошу-
вати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержа-
ну від нього конфіденційну інформацію [19, ст. 1121]. 

Таким чином, цивільне право України регулює від-
носини правомірного використання ділової репутації 
шляхом встановлення імперативних зобов’язувальних 
норм для користувача такої репутації та інших благ. 

Цивільне право України містить норми щодо «вклю-
чення» ділової репутації до цивільного обороту як акти-
ву, зокрема, ділова репутація може бути внесена у спіль-
ну діяльність (спільне майно) за договором простого 
товариства на рівні з коштами, іншим майном, професій-
ними та іншими знаннями, навичками та вміннями, а 
також діловими зв’язками [19, ст. 1133]. 

З огляду на інформаційний характер ділової репута-
ції до системи правового регулювання відносин, що ви-
никають з приводу ділової репутації юридичної особи, 
належать норми, спрямовані на регулювання інформа-
ційних відносин. Ключовим об’єктом тут виступає право 
на інформацію, яке охороняється законом, а держава 
гарантує всім учасникам інформаційних відносин рівні 
права і можливості доступу до інформації; ніхто не може 
обмежувати права особи у виборі форм і джерел одер-
жання інформації, за винятком випадків, передбачених 
законом [21, ст. 45]. Відповідно до Закону України «Про 
інформацію» поширенням інформації є розповсюджен-
ня, обнародування, реалізація у встановленому законом 
порядку документованої або публічно оголошуваної ін-
формації [21, ст. 14]. Презумпція недостовірності нега-
тивної інформації про особу (зокрема і відомостей про 
юридичну особу, які негативно впливають на її ділову 
репутацію) встановлюється ч. 3 ст. 277 ЦК України, від-
повідно до якої негативна інформація, поширена про 
особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її по-
ширила, не доведе протилежного [19, ст. 277]. 

Доповнюють систему правового регулювання відносин 
щодо охорони ділової репутації юридичної особи норми, 
закріплені у господарському законодавстві України і сто-
суються створення перешкод суб’єктам господарювання у 
процесі конкуренції. Однією з таких перешкод законода-
вець визначає дискредитацію суб’єкта господарювання, 
тобто поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних 
або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльніс-
тю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати 
шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання [22]. 
Звичайно, зазначена норма може застосуватися лише до 
юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність, і 
не використовується до юридичних осіб публічного права. 
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Крім того, вона може поширюватися і на фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Посилює господарсько-правове регулювання відно-
син, пов’язаних з діловою репутацією юридичної особи, 
гл. 2 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», яка стосується випадків неправомірного 
використання ділової репутації суб’єкта господарювання 
і виражається у неправомірному використанні позначень; 
неправомірному використанні товару іншого виробника; 
копіюванні зовнішнього вигляду виробу; порівняльної рек-
лами [23, ст. 4–7], а також глава 3 цього ж Закону у частині  
дискредитації суб’єкта господарювання [23, ст. 8]. 

Ділова репутація юридичної особи стає важливим 
об’єктом окремих суспільних відносин і, відповідно, 
включається до предмета правового регулювання, зок-
рема банківської діяльності в Україні. Так, Закон Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність» визначає, що 
власники істотної участі у банку повинні мати бездоган-
ну ділову репутацію [24, ст. 14], а Національний банк 
України може відмовити в державній реєстрації банку у 
разі, якщо у Національного банку України є докази, що 
підтверджують відсутність бездоганної ділової репутації 
[24, ст. 18]. При цьому нормативні документи Націона-
льного банку України деталізують регулювання відпові-
дних відносин, визначаючи поняття «ризик репутації», 
«імідж фінансової установи» тощо. 

Сприйняття іміджу банку, приміром, поділяється на: 
сприйняття ринком, наприклад, нинішніми або потенцій-
ними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); 
сприйняття органами державного регулювання, наприклад, 
Національним банком, Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, Державною податковою адмініст-
рацією, іншими уповноваженими органами [25, п. 13.1]. 

А до системи управління ризиком репутації має бути 
включено таке: політику і положення щодо управління 
ризиком репутації; інформаційну систему управління 
(форми звітності, схема документообігу тощо) для спо-
стережної ради, правління або профільних колегіальних 
органів банку щодо моніторингу уразливості всіх видів 
діяльності банку до ризику репутації; процес контролю 
за репутацією клієнтів банку для уникнення контактів із 
клієнтами із незадовільною репутацією, що (контакти) 
можуть негативно вплинути на репутацію самого банку. 

Крім того, для адекватного управління ризиком репу-
тації банк може проводити регулярний моніторинг повід-
омлень засобів масової інформації про банк, пов’язані з 
ним структури та клієнтів з метою вжиття відповідних 
заходів, спрямованих на підтримання та відновлення по-
зитивної репутації банку та його іміджу [25, п. 14.2]. 

Як бачимо, до системи правового регулювання від-
носин щодо охорони ділової репутації юридичних осіб 
включаються адміністративно-правові норми підтри-
мання ділової репутації банківських установ. 

Законодавство про боротьбу зі злочинністю також 
закріплює норми, які стосуються ділової репутації юри-
дичної особи, зокрема, Закон України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» 
детермінує поняття «бездоганна ділова репутація» через 
сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає 
можливість зробити висновок про відповідність її діяль-

ності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб 
– про належні професійні, управлінські здібності та від-
сутність в особи судимості за корисливі злочини і за зло-
чини у сфері господарської діяльності, не знятої або не 
погашеної в установленому законом порядку [26, ст. 1]. 

До законодавства у сфері охорони ділової репутації 
юридичної особи умовно можна віднести і відповідні По-
станови Пленуму Верховного Суду, які спрямовані на за-
безпечення правильного й однакового застосування судами 
законодавства, що регулює ділову репутацію юридичної 
особи. До таких на сьогодні належать Постанова Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову практику у справах 
про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р. № 
1 [27], а також Постанова Пленуму Верховного Суду Укра-
їни «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 р. № 4 [28]. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про 
застосування судами законодавства, що регулює захист 
честі, гідності і ділової репутації громадян та організа-
цій» від 28.09.1990 р. № 7, яка втратила чинність, зверта-
ла увагу судів на необхідність точного й неухильного 
застосування положень кримінального законодавства 
про відповідальність за наклеп і образу [29, п. 1]. Однак 
на сьогодні такі діяння не є кримінально караними. Хоча 
Кримінальний кодекс України також містить норму що-
до протиправного діяння, пов’язаного з діловою репута-
цією юридичної особи, зокрема, передбачає кримінальну 
відповідальність за незаконне використання знака для 
товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікова-
ного зазначення походження товару [30, ст. 229]. Таким 
чином, норми кримінального права доповнюють систему 
правового регулювання відносин, пов’язаних з охороною 
ділової репутації юридичної особи. 

Як висновок до викладеного вище додамо, що правове 
регулювання суспільних відносин, які виникають з приводу 
ділової репутації юридичної особи, здійснюється не лише 
за допомогою цивільного законодавства. До системи відпо-
відних норм права включаємо також норми конституційно-
го, адміністративного, господарського, інформаційного, 
кримінального права України. Зазначимо, що розуміння 
особливостей регулюючого впливу кожної галузі права 
України на суспільні відносини щодо ділової репутації 
юридичної особи сприятиме удосконаленню цивільно-
правової охорони ділової репутації юридичної особи. Тому 
перспективами подальших досліджень у цьому напрямі 
визначаємо дослідження цивільно-правових форм охорони 
і засобів захисту ділової репутації юридичної особи. 
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The article dwells on the determination of legal regulation of the relations as for the protection of business reputation of 
natural person on the basis of the analysis of normative and legal acts and the results of the research of the leading scholars. 

В статье на основе анализа нормативно-правовых актов и результатов исследований ведущих научных работ-
ников определено правовое регулирование отношений относительно охраны деловой репутации юридического лица. 
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Статтю присвячено проблемним питанням реалізації та захисту цивільних прав громадян на водокористу-
вання. Принциповим є те, що програмні норми набувають лише статусу декларативних, а невиконання вказаних 
положень не тягне за собою відповідальності. Вирішальним завданням все ж залишається включення до законо-
давчого процесу елемента парламентського контролю за виконанням прийнятих актів. 

Ключові слова: водокористування, загальне природокористування, відповідальність державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування. 

На сьогодні одним з найсуттєвіших досягнень еколо-
гічного права як у Європейському Союзі, так і в Україні 
є широке визнання його у законодавстві, встановлення 

екологічних прав громадянина. За часів незалежності 
України відбулися істотні зміни та суттєве оновлення 
національного екологічного законодавства. Принципові 


