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Господарський кодекс України 

Глава 17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

№ Норма діючого ГКУ Чи дублює норма положення 
інших НПА/відсилає до них 

Судова практика  Пропозиції 
щодо зміни 

формулювання 
/ перенесення 

Аргументація 

1. 
Стаття 163. Цінні папери та їх 

види 

1. Суб'єкти господарювання в 

межах своєї компетенції та 

відповідно до встановленого 

законодавством порядку можуть 

випускати та реалізовувати цінні 

папери, а також придбавати цінні 

папери інших суб'єктів 

господарювання.  

 

 

Цінним папером є документ 

установленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчує грошове 

або інше майнове право, визначає 

взаємовідносини емітента цінного 

папера (особи, яка видала цінний 

папір) і особи, яка має права на 

цінний папір, та передбачає 

виконання зобов'язань за таким 

цінним папером, а також 

можливість передачі прав на 

цінний папір та прав за цінним 

папером іншим особам. 

 

 

 

 

Положення абзацу першого 

аналогічні положенням інших НПА.  

Містить відсильну норму. 

Питання випуску, реалізації цінних 

паперів регулюються Законами 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про акціонерні 

товариства», «Про обіг векселів в 

Україні» та інш. 

 

Абзац другий дублює положення 

частини першої статті 194 ЦКУ, 

частини першої статті 3 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок». 

Частина перша статті 194 ЦКУ, 

частина перша статті 3 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» дає визначення 

поняття «цінний папір». 

В цілому – 

5 судових рішень. 

Ч.1 – 2 судових 

рішення. 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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2. В Україні можуть випускатися і 

перебувати в обігу пайові, боргові 

та інші цінні папери. У сфері 

господарювання у випадках, 

передбачених законом, 

використовуються такі види цінних 

паперів: акції, акції корпоративного 

інвестиційного фонду, облігації 

внутрішніх та зовнішніх державних 

позик, облігації місцевих позик, 

облігації підприємств, казначейські 

зобов'язання, ощадні (депозитні) 

сертифікати, векселі, сертифікати 

фондів операцій з нерухомістю 

(сертифікати ФОН), іпотечні 

сертифікати (сертифікати з 

фіксованою дохідністю, 

сертифікати участі), інші види 

цінних паперів, передбачені цим 

Кодексом та іншими законами. 

Дублює положення частини першої 

статті 195 ЦКУ, статтю 3 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок». 

Норми статті 3 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий 

ринок» визначають класифікацію 

цінних паперів за різними 

критеріями, зокрема, за формою 

існування, за формою випуску, за 

групами та видами. 

 

Містить відсильну норму. 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
4. Правовий режим цінних паперів 

визначається цим Кодексом та 

іншими законами. 

Містить відсильну норму. Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення відсильних  

норм. 

2. Стаття 164. Умови і порядок 

випуску цінних паперів 

суб'єктами господарювання 

1. Суб'єкт господарювання - 

юридична особа у випадках і 

порядку, передбачених законом, 

має право випускати від свого імені 

акції та облігації підприємства і 

реалізовувати їх громадянам та 

юридичним особам. 

 

 

 

Положення частини першої 

аналогічні положенням інших НПА.  

 

Норми щодо умов і порядку 

випуску цінних паперів містяться в 

Законах України «Про цінні папери 

та фондовий ринок», «Про 

акціонерні товариства» 

В цілому – 

4 судових рішення. 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання врегульовано в 

інших законодавчих 

актах. 
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2. Право на випуск акцій та 

облігацій підприємства виникає у 

суб'єкта господарювання з дня 

реєстрації цього випуску у 

відповідному органі державної 

влади. 

Положення частини другої 

аналогічні положення інших НПА.  

 

Норми щодо виникнення права на  

випуск цінних паперів містяться в 

Законах України «Про цінні папери 

та фондовий ринок», «Про 

акціонерні товариства» 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання врегульовано в 

інших законодавчих 

актах. 

 
3. Суб'єкту господарювання 

забороняється випуск акцій та 

облігацій підприємства для 

покриття збитків, пов'язаних з його 

господарською діяльністю. 

   Норма дублює частину другу 

статті 8 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» в 

частині заборони покриття збитків 

за рахунок облігацій підприємства. 

   Частиною п’ятою статті 15, 

частиною другою статті 19 Закону 

України «Про акціонерні 

товариства» встановлено особливий 

порядок використання акцій для 

покриття збитків. 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
4. Суб'єкти господарювання, 

виключною діяльністю яких є 

діяльність з управління активами 

інститутів спільного інвестування, 

мають право випускати 

інвестиційні сертифікати. 

Дублює положення статті 12 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок», які визначають 

поняття та загальні положення 

щодо інвестиційного сертифікату, а 

також Закону України «Про 

інститути спільного інвестування», 

який визначає особливості емісії, 

обігу, обліку та викупу цінних 

паперів інститутів спільного 

інвестування.  

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
5. Установи банків, що приймають 

на депонування кошти від 

юридичних осіб та громадян, 

видають їм письмові свідоцтва, які 

Дублює норми статті 13 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» .  

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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посвідчують право вкладників на 

одержання після закінчення 

встановленого строку депозиту і 

відсотків по ньому (ощадні 

(депозитні) сертифікати). 

 
6. Фінансові установи, які створили 

фонд операцій з нерухомістю та 

здійснюють залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб в 

управління з метою фінансування 

будівництва житла, мають право 

випускати сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю. 

Положення щодо права фінансової 

установи випускати сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю 

встановлені Законом України «Про 

фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю», 

який визначає правові засади та 

особливості випуску, розміщення та 

обліку сертифікатів фондів 

операцій з нерухомістю 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
7. Суб'єкти господарювання мають 

право в порядку, встановленому 

законом, випускати в обіг векселі - 

боргові цінні папери, які 

посвідчують безумовне грошове 

зобов'язання векселедавця або його 

наказ третій особі сплатити після 

настання строку платежу визначену 

суму власнику векселя 

(векселедержателю). 

Дублює частину першу статті 14 

Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» .  

Містить відсильну норму. 

Питання випуску та обігу векселів 

врегульовані Законом України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» 

(стаття 14), Законом України «Про 

обіг векселів в Україні». 

Ч.7 – 3 судових 

рішень. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
8. Цінні папери (або їх бланки) 

виготовляються лише на державних 

підприємствах, що входять до 

сфери управління Національного 

банку України, що мають ліцензію 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері виготовлення 

бланків цінних паперів, документів 

суворої звітності, та охороняються. 

Це положення не дублює 
положення інших НПА. 

Потребує аналізу в частині 
розширення переліку державних 
підприємств, які відповідають 
встановленим вимогам.  

Ч.8 – 1 судове 

рішення. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Перенести до 

Закону України 

«Про державне 

регулювання 

ринку цінних 

паперів в 

Україні» 

(можливо до 

статті 3). 

ПОЗИЦІЯ 1: 
Залишити відповідну 

норму щодо виготовлення 

цінних паперів (або їх 

бланків) на державних 
підприємствах, які 
відповідають 
встановленим вимогам. 
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3. 
Стаття 165. Придбання цінних 

паперів суб'єктами 

господарювання  

1. Суб'єкти господарювання 

можуть придбавати акції та інші 

цінні папери, зазначені у цьому 

Кодексі, за рахунок коштів, що 

надходять у їх розпорядження після 

сплати податків та відсотків за 

банківський кредит, якщо інше не 

встановлено законом.  

 

 

 

Аналогічна положенням інших 

НПА. 

 

Питання обігу цінних паперів і 

провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку 

регулюються Законом України 

«Про цінні папери та фондовий 

ринок», «Про депозитарну систему 

України» та іншими законодавчими 

актами. 

В цілому 7 – 

судових рішень. 

 

Ч.1 – 4 судових 

рішень. 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання врегульовано в 

інших законодавчих 

актах. 

 
2. Цінні папери оплачуються 

суб'єктами господарювання у 

гривнях, а у випадках, 

передбачених законом та умовами 

їх випуску в обіг, - в іноземній 

валюті. Незалежно від виду валюти, 

якою проведено оплату цінних 

паперів, їх вартість виражається у 

гривнях.  

Аналогічна положенням інших 

НПА. 

Питання щодо визначення грошової 

одиниці, в якій визначається 

номінальна вартість цінного паперу 

та в якій здійснюється його оплата, 

регулюються нормами Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» та іншими 

законодавчими актами.  

Ч.2 – 1 судових 

рішень. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання врегульовано в 

інших законодавчих 

актах. 

 
3. Операції купівлі-продажу цінних 

паперів здійснюють їх емітенти, 

власники, а також торговці цінними 

паперами - посередники у сфері 

випуску та обігу цінних паперів. 

Види та порядок здійснення 

зазначеної діяльності визначаються 

цим Кодексом та іншими законами.  

Аналогічна положенням інших 

НПА. 

Містить відсильну норму. 

Питання обігу цінних паперів і 

провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку 

регулюються Законом України 

«Про цінні папери та фондовий 

ринок», «Про депозитарну систему 

України» та іншими законодавчими 

актами. 

Ч.3 – 1 судових 

рішень. 

 ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання врегульовано в 

інших законодавчих 

актах. 
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4. 
Стаття 166. Державне 

регулювання ринку цінних 

паперів  

1. З метою реалізації єдиної 

державної політики у сфері випуску 

та обігу цінних паперів, створення 

умов для ефективної мобілізації та 

розміщення суб'єктами 

господарювання фінансових 

ресурсів з урахуванням інтересів 

суспільства та захисту прав 

учасників фондового ринку 

здійснюється державне 

регулювання ринку цінних паперів.  

 

 

 

Дублює норми статті 2 Закону 

України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні». 

Не містить відсильних норм. 

 

В цілому – 

4 судових рішень. 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
2. Державне регулювання ринку 

цінних паперів здійснює 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, статус, 

порядок організації та діяльності 

якої визначаються законом.  

Дублює норми частини першої 

статті 5 Закону України «Про 

державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», частини 

другої статті 47 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий 

ринок». 

Містить відсильну норму.  

 

Ч.2 – 2 судових 

рішень. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
3. Інші органи державної влади 

здійснюють контроль за діяльністю 

учасників ринку цінних паперів у 

межах повноважень, визначених 

законом.  

Дублює норми частини першої 

статті 5 Закону України «Про 

державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», частини 

другої статті 47 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий 

ринок». 

Містить відсильну норму.  

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 
4. Форми державного регулювання 

ринку цінних паперів, порядок 

здійснення професійної діяльності 

на ринку цінних паперів суб'єктами 

господарювання та 

Положення щодо форм державного 

регулювання ринку цінних паперів 

дублює норми частини першої 

статті 3 Закону України «Про 

державне регулювання ринку 

Ч.4 – 2 судових 

рішень. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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відповідальність цих суб'єктів за 

порушення правил зазначеної 

діяльності визначаються цим 

Кодексом та прийнятими 

відповідно до нього іншими 

законодавчими актами. 

цінних паперів в Україні». 

Порядок здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів 

регулюється нормами Законів 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про 

депозитарну систему України». 

Відповідальність юридичних осіб за 

правопорушення на ринку цінних 

паперів визначена статтею 11 

Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні». 

Містить відсильну норму.  

 


