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ВСТУП 

 
Закон  України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 

лютого 2006 року регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу 

цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з 

метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового 

ринку.  

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників 

фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку 

цінних паперів і похідних (деривативів).  

Учасники фондового ринку – емітенти, інвестори, саморегулівні 

організації та професійні учасники фондового ринку. 

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний. 

Первинний ринок цінних паперів –  сукупність правовідносин, пов’язаних 

з розміщенням цінних паперів. 

Вторинний ринок цінних паперів – сукупність правовідносин, пов’язаних 

з обігом цінних паперів. 

Згідно з статтею Закону України № 3480-IV цінні папери – це документи 

встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або 

інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила 

(видала), і власника, передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх 

розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих 

документів, іншим особам. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі 

групи цінних паперів: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, 

Державні облігації України, векселі, ощадні (депозитні) сертифікати, 

казначейські зобов’язання України та інші цінні папери. 

Дисципліна «Облік цінних паперів» студентами (слухачами) вивчається 

на 5-у курсі в 10-у семестрі, за освітньо-професійною програмою має статус 

вибіркової спеціальність 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит». За робочим 
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планом навчального процесу має 2 кредити, загальна кількість годин усього 

складає – 72 год., аудиторні заняття 10 год., у тому числі: лекційних – 6 год., 

практичних – 4 год., самостійна робота студентів (слухачів) складає – 62 год., з 

них 10 год. відведено на контрольну роботу, підсумковий контроль – залік. 

 

 

1. ЗАВДАННЯ І МЕТА КУРСУ 

 

Завдання курсу «Облік цінних паперів»: 

- вивчення теоретичних і методичних обгрунтувань оберту цінних 

паперів на Україні; 

- вивчення теоретичних обгрунтувань організації бухгалтерського 

обліку цінних паперів; 

- ознайомлення з господарськими операціями за обліком цінних 

паперів на підприємстві. 

Мета курсу «Облік цінних паперів» - вивчити облік специфічних 

товарів, які обертаються на фінансовому ринку, - цінні папери. Останні повинні 

мати наступні характеристики: 

• стандарт – напис емітента, суму, дохід, інформація про емітента: 

• ринковість – підтвердження того, що дані цінні папери можуть 

обертатися на ринку; 

• ліквідність – свідоцтво того, що ціннні папери можуть бути реалізовані 

без великих втрат; 

• керованість державою – наявність стандартів, реєстрація емісії. 

Предметом вивчення є технологія обліку сегмента фінансового ринку як 

багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції 

фінансового ринку. 
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2. ПРОГРАМА КУРСУ «ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 

 

Тема 1. Сутність фінансового ринку 

Поняття фінансового ринку. Види цінних паперів. Основні властивості 

цінних паперів. Ліквідні і неліквідні цінні папери. Цінні папери іменні і на 

пред’явника. Типи операцій з цінними паперами. Регулювання ринку цінних 

паперів. 

 

Тема 2. Облік акцій 

Визначення терміна «акція». Види акцій. Види цін на акції. Придбання 

товариством власних акцій. Реалізація товариством власних акцій.  

Анулювання товариством власних акцій. Оподаткування податком з доходів 

фізичних осіб при продажу акцій. Облік бланків акцій. Облік операцій з 

акціями. 

 

Тема 3. Облік облігацій 

Визначення терміна «облігація». Основні характеристики облігацій. Ціни 

на облігації: номінальна, ринкова (курсова), договірна (покупна). Випуск 

облігацій. Довгострокові зобов'язання. Облік бланків облігацій. Облік операцій 

з облігаціями. 

Тема 4. Облік казначейських зобов’язань держави 

Визначення терміна «казначейські зобов’язання». Випуск та види 

казначейських зобов’язань. Сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями. 

Облік операцій з казначейськими зобов’язаннями. 

 

Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 

Суть ощадних сертифікатів. Іменні сертифікати. Неіменні сертифікати. 

Облік придбання ощадних  сертифікатів. Оподаткування прибутковим 

податком ощадних сертифікатів. Облік операцій з ощадними сертифікатами.  
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Тема 6. Облік векселів 

Суть векселя. Функції векселя. Види векселів, що застосовуються у 

вексельному обігу України. Простий вексель. Переказний вексель. Вексель 

емітується, як боргове зобов’язання. Облік придбання та використання бланків 

векселів. Рахунки, призначені для обліку вексельних операцій. Облік операцій з 

векселями.  

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Під час оформлення контрольної роботи з дисципліни «Облік цінних 

паперів» необхідно дотримуватись наступних вимог: 

Текст контрольної роботи пишуть українською або російською мовою. 

Контрольна робота складається з титульного аркушу, вступу, змісту, 

теоретичної частини, практичної частини, висновку, списку літературних 

джерел, додатків.   

Форма титульного аркуша наведена в Додатку 1. 

У вступі необхідно розкрити загальну характеристику контрольної 

роботи, тобто мету, завдання, актуальність вибраної теми. Загальний обсяг 

вступу не повинен перевищувати 0,5 – 1 сторінку. 

Зміст контрольної роботи студент (слухач) розробляє самостійно. 

Теоретична частина – дослідження та узагальнення літературних джерел 

за відповідною темою контрольної роботи. 

Практична частина – рішення двох типових задач. 

Висновок характеризує основні проблеми з точки зору поставлених задач 

в контрольній  роботі, загальний обсяг 1 – 2 сторінки. 

Список літературних джерел наводять у кінці тексту контрольної роботи, 

починаючи з нової сторінки, який  включає: Закони України, нормативно-

правові акти,  спеціальну наукову та навчальну літературу, іншу використану 

літературу. 
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Структурі елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВОК», «СПИСОК 

ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими буквами, розташовуються 

посередині рядка, але не нумеруються. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного 

відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Інтервал, між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не 

менше, ніж 20-25 мм. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Загальний обсяг теоретичної частини не повинен бути меншим за 18-20 

сторінок. Теоретична частина повинна ґрунтуватися на аналізі 6-8 літературних 

джерел.  

Контрольна робота оформляється рукописним чи друкованим способом 

на одному звороті сторінки паперу А4 (297 х 210 мм). Всі сторінки контрольної 

роботи повинні мати єдину наскрізну порядкову нумерацію впродовж усього 

тексту. Нумерацію проставляють, починаючи зі змісту контрольної роботи, 

титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер не ставиться. Сторінки 

слід нумерувати арабськими цифрами. Номер проставляється посередині 

сторінки внизу. 

Текст контрольної роботи друкується на комп’ютері з використанням 

шрифту Times New Roman текстового редактору Word розмір шрифту 14, 

інтервал – полуторний.   

Таблиці і схеми повинні бути змістовними і друкуватися з використанням 

шрифту Times New Roman текстового редактору Word розмір шрифту 12, 

інтервал – полуторний.  Слово «Таблиця –  ___» вказується один раз зліва над 
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першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження 

таблиці _______» із зазначенням номера таблиці. 

Відступи повинні бути: з лівого краю 3 см., з правого 1,5 см., з верху та 

знизу по 2 см. Нумерація сторінок проставляється знизу посередині. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і 

дорівнювати п’яти знакам (табуляція 1,27 см.) 

Тематика контрольної роботи вибирається за табл. 1: 

Таблиця 1 

Номер 
варіанта 

Остання цифра навчального коду студента 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 * *         

2   *        

3    *       

4     *     * 

5      *   *  

6       * *   

 
Контрольна робота виконується студентом (слухачем) самостійно, 

копіювання підручників, посібників та нормативних документів не 

допускається.  

Контрольна робота перевіряється викладачем, рецензується і оцінюється 

за результатами захисту. 

 
 

4. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 Тема 1. «Облік цінних паперів на фондовому ринку України»  

У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Поняття фондового ринку.  

1.2. Види цінних паперів. 

1.3. Основні властивості цінних паперів. 

1.4. Ліквідні і неліквідні цінні папери. 

1.5. Цінні папери іменні і на пред’явника. 
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1.6. Облік цінних паперів 

1.7. Фондовий  ринок в Україні і його роль на ринку цінних паперів. 

  

Тема 2. «Облік акцій,  їх випуск та зобов’язання» 

У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Визначення терміна «акція». 

1.2. Створення акціонерного товариства, його статутний капітал. 

1.3. Основні види акцій. 

1.4. Реєстрація випуску акцій. 

1.5. Види цін на акції. 

1.6. Придбання, реалізація і анулювання товариством власних акцій. 

1.7. Кореспонденція рахунків щодо обліку операцій з акціями.  

 

Тема 3 «Облік облігацій, їх випуск та  довгострокові зобов’язання» 

У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Визначення терміна «облігація». 

1.2. Основні види облігацій. 

1.3. Ціни на облігації: номінальна, ринкова (курсова), договірна (покупна). 

1.4. Види доходів з облігацій. 

1.5. Порядок емісії облігацій в Україні. 

1.6. Облік бланків облігацій. 

1.7. Кореспонденція рахунків, щодо обліку операцій з облігаціями. 

 

Тема 4. «Облік казначейських зобов’язань та правове регулювання 

ринку цінних паперів» 

У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Визначення терміна «казначейські зобов’язання». 

1.2. Види казначейських зобов’язань. 

1.3. Сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями.  

1.4. Облік з казначейськими векселями. 
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1.5. Роль держави в регулюванні ринку цінних паперів. 

1.6. Основні функції Державної комісії з цінних паперів. 

 

Тема 5. «Облік ощадних сертифікатів, їх випуск та оподаткування»  

  У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Суть ощадних сертифікатів.  

1.2. Іменні сертифікати та їх особливості.  

1.3. Ощадні сертифікати та їх реквізити. 

1.4. Банківські ощадні сертифікати та їх основні властивості. 

1.5. Облік ощадних сертифікатів. 

1.6. Кореспонденція рахунків, щодо обліку операцій з ощадними 

сертифікатами. 

 

Тема 6. «Облік векселів і вексельний обіг» 

У даній темі розкривають наступні питання: 

1.1. Суть векселя та його функції. 

1.2. Види векселів, що застосовуються в вексельному обігу України. 

1.3. Основні властивості векселя. 

1.4. Види платежу з векселів на території України. 

1.5. Рахунки, які призначені для обліку вексельних операцій. 

1.6. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з 

векселями. 

1.7. Основі законодавчі акти, які регулюють вексельний обіг в Україні. 

 

5. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

5.1. Облік розрахунків векселями 

 Завдання 1. Між підприємством А «Зима» і підприємством Б «Літо» було  

укладено договори купівлі-продажу, відповідно з якими підприємство «Зима» 
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постачає підприємству «Літо» товар на суму (вказані умовні дані за варіантами 

табл. 2).  

Таблиця 2 
Зміст 

господарської 
операції 

Варіанти  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Вартість 
товару з 
ПДВ, грн. 

12000 18000 21000 24300 27000 30000 33000 39000 42000 45000 

у т.ч. ПДВ, 
грн. 2000 3000 3500 4050 4500 5000 5500 6500 7000 7500 

2. Балансова 
вартість 
реалізованого 
товару без 
ПДВ, грн. 

8000 13000 15000 18000 21000 23000 25500 31000 33000 35500 

 
Підприємство «Літо» виписало простий вексель на ім'я підприємства 

«Зима» на суму, яку було оговорено в договорі. Строк погашення векселя – 30 

днів з дати виписки векселя. Після використаного строку, вексель було 

погашено перерахунком грошових коштів підприємства «Літо» на банківський 

рахунок підприємства «Зима».  

Завдання: Відобразити господарські операції в бухгалтерському і 

податковому обліку підприємства «Зима» і підприємства «Літо». Завдання 

виконують за зразком табл. 3. 

Таблиця 3 
№ 
з/п 

Первинний 
документ 

Зміст господарської 
операції 

Бухгалтерський облік Податковий облік 
Дебет Кредит Сума ВД ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Накладна 
на відпуск 
товару 

а) відвантаження товару 
підприємству «Літо»; 
б) списання балансової 
вартості відвантаженого 
товару 

     

 
 
 

5.2. Передача векселя за ціною нижче номінальної 

 

Задача 2. Підприємство відвантажило товар вартістю __ (1. вартість 

товару за варіантами, без НДВ, сума НДВ 20%), в оплату за товар був 

отриманий  простий безпроцентний вексель на суму __ (2. простий 
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безвідсотковий вексель сума за варіантами). До того, як наступив строк 

погашення, вексель був переданий іншому підприємству за суму __ (3. вексель 

переданий іншому підприємству сума за варіантами) в рахунок погашення 

отриманого товару раніше. Вартість отриманого товару раніше складає ___ (4. 

вартість отриманого раніше товару за варіантами, без ПДВ, сума ПДВ 20%). 

Умовні дані приведені в табл. 4. 

Таблиця 4 
Зміст 

господарської 
операції 

Варіанти  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Вартість 
товару з ПДВ, 
грн. 

20000 25000 28000 29000 32000 54000 40000 44000 48000 60000 

сума без ПДВ, 
грн. 16667 20833 23333 24167 26667 45000 33333 36667 40000 50000 

сума ПДВ 
20%, грн. 3333 4167 4667 4833 5333 9000 6667 7333 8000 10000 

2. Простий 
безвідсотковий 
вексель, грн. 

20000 25000 28000 29000 32000 54000 40000 44000 48000 60000 

3. Вексель 
переданий 
іншому 
підприємству, 
грн. 

15000 18000 24000 26000 30000 45000 35000 38000 41000 50000 

4 Вартість 
товару з ПДВ, 
грн. 

15000 18000 24000 26000 30000 45000 35000 38000 41000 50000 

сума без ПДВ, 
грн. 12500 15000 2000 21667 25000 37500 29167 31667 34167 41667 

сума ПДВ 
20%, грн. 2500 3000 4000 4333 5000 7500 5833 6333 6833 8333 

 

Завдання: Відобразити господарські операції, які відбулися на 

підприємстві в бухгалтерському і податковому обліку: 1) відвантаження товару; 

2) отримання простого безвідсоткового  векселя;  3) придбання товару; 4) 

передача простого безвідсоткового векселя іншому підприємству. 

Господарські операції відобразити в табл. 5. 

Таблиця 5 
№ 
з/
п 

Зміст господарської операції 
Бухгалтерський облік Податковий облік 

Дебет Кредит Сума ВД ВР 

1 Відображена вартість 
відвантажено товару покупцю  
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