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пользовании природны х ресурсов одних (к при
меру, Центра) й ограничении прав других струк
тур (к примеру, регионов).
На основе изложенных аргументов в пользу осу
ществления гармонизации законодательства об ис
пользовании природных'ресурсов на базе специальных
научных подходов совершенствования правового регу
лирования хозяйственной деятельности получены сле
дующие результаты:
Хозяйственный кодекс Украины закладывает
правовые основы регламентации использования
природных ресурсов и как этапа (или стадий) хозяй
ственной деятельности, и как собственно самосто
ятельной и обособленной разновидности хозяй
ственной деятельности.
По сути, Хозяйственный кодекс вводит право
вое состояние процесса обращ ения с природными
ресурсами в прямую зависимость от содержания
хозяйственных прав и обязанностей субъектов, ко
торые Непосредственно их используют, Что способ
ствует минимизации экологического и экономичес
кого риска при оценке природных ресурсов, вовле
каемых в хозяйственный оборот.
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Г О С П О Д А Р С Ь К О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І В Н ІМ Е Ч Ч И Н І
Спеціальне законодавство з регулювання гос
подарських відносин сформувалося в Німеччині у
19-му сторіччі, де поряд із Цивільним укладенням
(Zivilgesetzbuch) 1896 р. діє Торговельне укладення
(Handelsgesetzbuch) 1897 р. [1; 2]. У Торговельне ук
ладення н еодн ор азов о вн оси л и ся зм ін и як за
змістом; так і за структурою. Йюбальну модерніза
цію Німецьке торговельне укладення (далі — НТУ)
випробувало в 1998—2001 рр. [3].

Німецьке торговельне укладення зберегло своє
регулятивне значення, хоча питома вага спеціальних
законів серед джерел торговельного права ФРН без
перервно зростає. Неможливо уявити собі німецьке
право без таких найважливіших законів, як Акціо
нерний закон 1965 р., Закон про товариства з обме
женою відповідальністю 1892 р. (у редакції 1980 р.),
Закон про біржі 1896 р. (у редакції 1908 р.), Закон про
банки 1961 р., Закон про цінні папери 1937 р., Закон
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про страховий договір 1908 р ., Конкурсний статут
1877 р. (у редакції 1898 р. з наступними змінами й
доповненнями), Закон про світові угоди 1935 р., За
кон цро промислові зразки 1976 р,, Закон про несум
лінну конкуренцію 1909 р., Закон про заборону об
меження конкуренції 1957 р. (у редакції 1990 р,), Ста
тут залізниць 1938 р., Закон про автомобільні пере
везення 1952 р. (у редакції 1983 р.) та ін.
На підставі Закону 1998 р. «Про реформу тор
говельного права Німеччини» у НТУ були внесені
доповнення до полож ень щ одо визначення поня
тійного апарата, а також у ті статті, які відносять
ся до правового регулювання господарської діяль
ності. О днією із причин м одернізації цього коди
фікованого акта вважається ш ирока міжнародна
уніф ік ац ія норм торговельного законодавства,
прийняття ряду Директив ЄС і міжнародних кон
венцій, які у свою чергу призвели до перегляду
норм національного права. Останні зміни підсили
ли значимість НТУ у врегулюванні господарської
діяльності. Норми ж Цивільного укладення Німеччи
ни підлягають еубеидіарному застосуванню у випад
ку, якщо,норми торговельного законодавства мають
прогалини у сфері свого спеціального регулювання.
Актуальність досвіду Німеччини щодо правового
регулювання економіки для України є надзвичайно ви
сокою. Д освід Німеччини є прикладом позитивно
го розвитку кодифікаційного процесу. Ц інним для
України є також практичний досвід Німеччини в
питанні адаптації німецького господарського зако
нодавства до законодавства ЄС.
Основною метою статті є визначення сучасної
систем и господарсько-правового регулювання в
Німеччині. Питання використання досвіду Німеччи
ни розглядались в роботах українських вчених-правознавців: О. О. Ашуркова, Г Л. Знаменського, В. К. Мамутова, О. К ібенко. Ц ій проблемі приділяли увагу
такожросійські дослідники: А, В. Грибанов, П. А. Даманова, І. Л . Іванов, Я , Ю. К лимов, А . М . Сумін,
Т. Д . А іткулов, Л. Ю . Василевська, В. В. Єгоров,
А. Г. Давтян, С. С. Треушніков, Є. А. Кравченко та ін.
Але проблема використання досвіду Німеччини у
праві України залишається недостатньо дослідженою.
Щ об окреслити певні орієнтири використання
цього досвіду, варто визначити ключові моменти
концепції регулювання економіки в Німеччині.
Дослідженнями проблем правового регулювання
економіки в Н імеччині займаються вчені: Вернер
Фротчер [4], Юрген Пелка [5], Петер Батура [6], Рольф
Ш тобер [7], Недвига Ламуру і Рольф Поль [8] та інші.
В,
Фротчер надає найбільш повну теоретичну
конструкцію специф іки господарського права в
Н імеччині. Він підкреслю є, що як у навчальних
програмах навчальних закладів, у наукових колах,
так і правових порядках всіх федеральних земель в
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Німеччині застосовують термін «господарське, пра
во» в ш ирокому та у вузькому розум інні. При цьо
му В. Ф ротчер підкреслю є: «Виходячи з того, як
застосовується узагальнений термін «господарське
адміністративне» право, можна зробити висновок,
що мова йде про безперечне чітко окреслене п о
няття, як, наприклад, для порівняння «будівельне
право», яке дає повну довідку про предмет дослі
дж ення. Однак це н е так, Пош ук предмету і змісту
поняття «господарського адміністративного права»
веде у справжню хащ у різних визначень, термінів
і обмежень» [4, с. 2].
Господарське право —це в Німеччині вище п о
няття. Воно охоплює правові норми, які безпосеред
ньо впливають як на економіку, так і на господарсь
ку діяльність одиничного суб’єкта господарювання.
Така абстрактно-загальна дефініція, яка найчастіше
вживається в літературі лиш е з незначними розхо
дженнями в формулюваннях, дає тільки перше уяв
лення про те, яка саме правова матерія входить до
складу господарського права. На думку Ернста-Рудольфа Хубера і дотепер не вдалося теоретично точ
но відокремити, розмежувати господарське право
від інш их галузей права чи визначити його особли
вості [9]. В сі теоретичні спроби натрапляють на
трудноздоданну переш коду —чітке визначення сф е
ри господарю вання та господарських відносин у
дію чих нормах. Слід взяти д о увага історію розвит
ку господ арського права в Німеччині, яке спочатку
зародилося при переході від ліберальної до соціаль
н ої правовоїдержави у Веймарській республіці. Гос
подарське право в той час було започатковано як
нова сф ера права поряд із класичними галузями
приватного та публічного права. Але при цьому не
передбачався спеціальний розподіл господарського
права на спеціалізовані підгалузі як торговельне
право, право товариств т а ін .
Б езперечно, д о господарського права відн о
сяться як публічно-правові, так і приватноправові
комплекси ю ридичних норм. При цьому приват
не та публічне господарське право в окремих сф е
рах, наприклад, у праві картелів об'єктивно та норм отехнічно утворюють єдність. П ублічне госп о
дарське право охоплю є правові речення — норми,
які безпосередньо врегульовують економ ічні про
цеси в цілому та господарську діяльність одинич
них суб’єктів, але при цьому не кож ного, а винят
ково тільки того, хто мав право, або був уповнова
жений з боку суб’єкта найвищ ої влади [10]. Оскіль
ки такі правові норм и відповідно до закріпленої
правової думки м ож на знайти як в адміністратив
ному, так і в конституційному праві, то загальний
матеріал публічного господарського права можна
розділити безпосередньо на «господарське консти
туційне право» та «господарське адміністративне
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право». На такому розп оділі наполягають також
проф. Хубер та проф. Я расе [9; 10]. Взагалі, для
німецької правової теорії характерне розмежуван
ня між публічним господарським правом і приват
ним господарським правом. Хоча окремі вчені, такі
як Ф рітц Рітгнер, здійснили спробу підвести під
, «дуалізм господарського права» такий принцип, як
сфера діяльності. При цьому вдалося також вгле
діти далеко сховану «інтеграцію» між публічним і
приватним господарським правом [11].
Поняття «господарське адміністративне право»
часто вживається в розш иреному тлумаченні й вза
галі ототожнюється з публічним. Так, Петер Бадура визначає господарське адміністративне право як
узагальнюючу правову позицію , завдяки якій дер
жава впорядковує, захищає від ризиків, направляє,
керує і впливає на економічні процеси, Крім того,
держава регулює, надає правове поле і сприяє, Влас
не на господарськом у адм іністративном у праві
ґрунтуються права та обов’язки учасників процесу
державного управління, а Також публічно-правові
права та обов’язки учасників господарського про
цесу. Ханс Юрген Папір вказує на більш вузьку,
обмежену форму, на «суму окремих публічно-пра
вових норм», які визначають або торкаються орга
нізації та ходу економічного процесу [12].
«Господарське адміністративне право» закріпле
не як навчальна дисципліна в навчальних та екзаме
наційних програмах для юристів у Ф РН . В основі
його (як навчальної дисциш іни) лежить широкомас
штабне, заішп>ноохогопоюче публічне господарське
право, яке включає як конституційні матерії (норми),
як відносні, так і конкретні правові поняття. Така
«квазіадідастративна» терм інологія навчальних
освітніх програм сприяла тому, щ о багато авторів
визначають і визнають «господарське адміністратив
не право» як окрему галузь права, яку більш точні
ше слід назвати, вживши термін «публічне госпо
дарське праю» або як «господарське конституційне
та господарське адміністративне право» [10].
При цьому в самому власне,господарському
конституційному праві можлива подальша класифі
кація. У вузькому розумінні господарське конститу
ційне право базується на правових нормах Основного
закону Федеративної Республіки Німеччина, в особ
ливості врегульовує зв’язокдержавкої господарської
політики та основних прав і свобод [13]. У вузькому
розумінні господарське конституційне право спря
моване ш господарську діяльність окремих одинич
них суб’єктів господарювання. Господарське консти
туційне право в широкому змісті, крім викладеного
вище, містить в собі окремі нормативні приписи, які
врегульовують загальні основи господарського пра
вового порядку, економічну та валютну політику дер
жави. Для наглядності наводимо схему.
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Схема І. Теоретичний розподіл господарського
права в Німеччині
Наведена вище схема вперше була запропонова
на Петером Батурою, потім проаналізована Верне
ром Фротчером [4, с. 4]. П рофесор Фротчер відзна
чає, що дана схема не дає відповіді на питання, яркі
правові норми окремо слід віднести до господарсь
кого конституційного, а які до господарського адмі
ністративного права, В яких обсягах ці навчальні
дисципліни повинні бути включені в освітні на
вчальні програми та розглянуті на іспитах у навчаль
них закладах? В. Фротчер доходить висновку, щ о на
відміну від більшості інш их галузей права не пред
ставляється можливим вказати основні канони гос
подарсько-адміністративної та господарсько-консти
туційної теорії. В. Фротчер у підручнику для вищих
юридичних навчальних закладів «Господарське кон
ституційне та господарське адміністративне право»
концентрує увагу лиш е на певних ключових пробле
м ах [4]. Н априклад, в рам ках госп одар ськ ого
В. фротчер розглядає основні конституційні права із

права —правовий порядок промислової діяльності в
широкому змісті, в тому числі право субвенцій [4;
16]. Сюди ж В. Фротчер включає заіальне оподат
кування економіки, екологічне і транспортне зако
нодавство і власне законодавство, яке сприяє ефек
тивному державному управлінню економікою — всі
ці законодавчі масиви утворюють безперечну скла
дову частину публічного господарського права,
В. Фротчер та Маркус Лугтер вважають також, що
до складу п ублічного господарського права слід
включити кредитування, страхування, законодав
ство у сфері зовніш ньоекономічної діяльності,.теле
комунікаційне право [4; 16]. Питання правового ре
гулювання саме цих галузей господарювання в на
вчальних програмах ю ридичних факультетів Н і
меччини, на думку В . Фротчера, обмежені [4, с, 5].
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( )діік'.ю 1а особливостей німецької господарсь
ко 11 ранової теорії є вимога дотримання законодав
чої компетенції
11ранове регулювання економіки в Німеччині не сфера конкуруючої законодавчої компетенції,
оскільки Ф едерація та землі, згідно п. 11 ст, 74 О сі юпиого Закону Німеччини, мають право регулюва
ти економічні відносини [14; 15].
Розділ VII О сновного Закону має назву «Зако
нодавство Ф едерації». Відповідно до п, 2 ст. 70 Ос
новного Закону «розмежування компетенції Ф еде
рації та земель визначається положеннями Основі юго Закону про виключну та конкуруючу законодав
чу компетенцію» [14, с. 50].
Відповідно до ст.71 Основного Закону «у сфері
виключної законодавчої компетенції Федерації землі
мають законодавчі повноваження лише тоді й оскіль
ки, коли і наскільки вони управнені на це федераль
ним законом». Ст.72 Основного Закону закріплює,
що «у сф ері конкуруючої законодавчої компетенції
землі мають законодавчі повноваження лише тоді й
оскільки, коли і наскільки Ф едерація, не приймаю
чи закон, не реалізовує свою законодавчу компетен
цію. Абзац 2 ст. 72 визначає, щ о федеральне законо
давче регулювання здійснюється на вимогу «загаль
нодержавних інтересів встановлення рівноцінних
умов життя на території Ф едерації або збереження
правової та економічної єдності». Д о сфери виключ
ної законодавчої компетенції Ф едерації відносяться
зовніш ні відносини; громадянство; свобода пересу
вання, паспортна справа, еміграція та імміграція;
валюта, грошовий обіг; єдність митної та торговель
ної території; повітряне сполучення; залізничне спо
лучення ’(федеральні залізні дороги); пошта та теле
комунікація; правове Положення осіб, які стоять на
службі Ф едерації та в корпораціях публічного права
безпосередньо федеральної підпорядкованості; пра
вова охорона пром ислової власності; авторське та
видавницьке право; діяльність поліції; федеральна
статистика (ст. 73 Основного Закону).
Сгаття 74 Основного Закону визначає сфери кон
куруючої законодавчої компетенції. Пункт 11 вказує,
що до таких сфер відноситься господарське право
(гірнича справа, промисловість, енергетика, промис
ли, торгівля, банківська та біржова справа, придатне
страхування). Загальна норма про компетенцію (п. 11
ст. 74 Основного Закону) може трактуватися по-різно
му, наприклад;, якщо м овай де про податкові інвеетиційпі пільга (розділ X «Фінанси» Основного Зако
ну) [14; 17; 18]. Щ одо інвестиційних пільг, то в дано
му випадку компетенцію Федерації варто визначити
відповідно до спеціальної норми — ст. 105 Основного
Закону. Стаття 105 (абзац 1) визначає, щ о Федерація
має виключну законодавчу компетенцію з питань
митних платежів і фінансових монополій. Федерація
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має конкуруючу законодавчу Компетенцію з питань
про інш і податки (п. 2 ст, 105). Але інвестиційна до
помога це не податки, оскільки податки повинні роз
глядатися тільки як грошові платежі, М н е мають ха
рактер зустрічного платежу; суб’єктом оподаткування
є публічно-правове утворення; мета оподаткування —
одержання збору; обов’язок зі сплати податків закріп
лений законом. Тобто, підсумовує В. Фрогчер, при ре
гулюванні інвестиційних пільг право пріоритетного
регулювання залишається за ст. 74 (п, 11) Основного
Закону [4, с. 7]. Повинна бути забезпечена Консти
туційність Господарського законодавства,
‘
У німецькій правовій теорії закріплено термін
«Матеріальна конституційність закону», зміст якої у
відносинах держави й економіки. Тобто, матеріальна
конституційність закону не стільки представлена кон
ституційними умовами, скільки державно-теоретич
ним, конституційно-правовим «загальним поглядом»,
підходом до питання. Проблема відносин держави й
економіки має основне значення для господарського
конституційного права, у тому числі, які засоби впли
ву на економіку має держава, які межі господарськополітичної діяльності держави. Взагалі, німецька пра
вова концепція визнає тем у державного правового
регулювання економіки провідною. Саме з неї почи
нається вивчення дисципліни «Господ арське консти
туційне та господарське адмішегративне право».
Висновки.
1. Система правового регулювання господарсь
к о ї діяльності в Н ім еччині підлягає вивченню та
застосуванню у правотворчій практиці України.
При цьому найбільш ий інтерес представляють такі
заходи, як аналіз та узагальнення некодифікованого масиву нормативно-правових актів Німеччини,
спрямованих на регулювання господарських відно
син, а також дослідження впливу міжнародних Кон
венцій; кодифікованих актів господарського зако
нодавства Н імеччини н а модернізацію правового
регулювання економічних відносин в Україні.
2. Досвід Німеччини нагляДіїо підтверджує, що
господарське право як наука посідає в цій країні
одне із провідних місць, В Німеччині господарське
право постійно розвивається з метою посилення
захисту прав і законних інтересів суб’єктів господа
рювання та забезпечення національної економічної
безпеки; забезп еч ен н я росту діл ової активності
суб’єктів господарювання, створення рівних умов
для' розвитку усіх видів підприємництва.
3. У праві Німеччини закріплено, щ о Торговель
не укладення та Цивільне укладення мають р ізн і
предмети регулювання. Цю, на перший погляд, про
сту істину, слід закріпити і в законодавстві України.
Але деякі науковці в Україні дотепер не усвідомлю
ють, що Господарський та Цивільний кодекси Украї
ни мають окремі предмети регулювання. Цивільне та
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Торговельне укладення Німеччини діють на благо
держави вже більше 100 років. Правознавцям Украї
ни слід більше вивчати теорію німецького права.
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ЭКОН О М И КО -П РАВО ВЫ Е П РО БЛ Е М Ы ВЕКСЕЛЬНОГО О БРА Щ Е Н И Я В УКРАИНЕ
В Настоящ ее врем я в развитии ц и в и л и зо
ван н ого в ек сел ь н ого ры нка за и н тер есо в а н ы
практически в се участники век сельного обр а
щ ен и я /Т а к а я за и н т е р е с о в а н н о ст ь в ы зван а,
преж де всего, недостатком оборотны х средств и
высоким уровнем деби торск о-креди торской за 
долж енности,

В Украине объем дебиторско-кредиторской;
задолж енности превы ш ает валовой внутренний
продукт (табл. 1).
С ниж ение объем а дебиторско-кредиторской
задолж енности м ож но достичь, в том числе путем
оф ормления задолж енности векселями и исполь
зования их в расчетах.
• ■1 © Н .А . П он ом ар ен к о, 2008

2008, №1

ЖОМПчА |Д ПРАВО

