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ВСТУП 
 

Перехід до ринкової економіки в Україні тісно пов'язаний з процесом 
реформування власності, структурною перебудовою економіки, механізму 
сучасного підприємства, формуванням ринкової інфраструктури фінансового 
ринку, який би забезпечував вільний обіг коштів у формі цінних паперів. 

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою: 
– реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних 

паперів та їх похідних; 
– створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками 

ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; 
– одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови 

випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності 
емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що 
впливає на формування цін на ринку цінних паперів; 

– забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і 
посередників на ринок цінних паперів; 

– гарантування прав власності на цінні папери; 
– захисту прав учасників фондового ринку; 
– інтеграції в європейський та світовий фондові ринки; 
– дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів 

законодавства; 
– запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 

конкуренції на ринку цінних паперів; 
– контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів. 
Указом Президента України № 142/97 від 14.02.1997 р. затверджено 

Положення про державні комісії з цінних паперів і фондового ринку, яке значно 
розширює повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. Комісія стала державним органом, здатним здійснювати державне 
регулювання ринку цінних паперів, захищати права інвесторів, координувати 
діяльність державних органів питань функціонування в Україні ринку цінних 
паперів та їх похідних. 

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають 
взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають 
виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість 
передачі прав, що випливають із цих документів іншим особам. 

До цінних паперів належать акції, облігації, векселі (тратти), зобов’язання 
Державної скарбниці, ощадні (депозитні) сертифікати, приватизаційні папери, 
національні лотереї, боргові розписки, чеки, банківські накази, інші фінансові 
та банківські документи, виражені як у валюті України, так і в іноземній 
валюті.  

Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його 
власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи 
право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 
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дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у 
разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також 
немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що 
регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. 

Облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, 
визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує 
зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у 
передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за 
облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. 

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 
векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку 
платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). 

Казначейське зобов’язання України – державний цінний папір, що 
розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, 
посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником 
казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання 
грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення 
казначейських зобов’язань України. 

Ощадний (депозитний) сертифікат – цінний папір, який підтверджує 
суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на 
одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, 
встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS.  

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу. СВО ХНАМГ (варіативна частина) від 
30.08.2007 р. зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», напрям  підготовки 
0501 – економіка підприємства. 

За «Рекомендаціями щодо структури залікового кредиту та порядку 
оцінювання навчальних досягнень студентів» (затверджені наказом МОН 
України від 30.12.2005 р. № 774) обсяг аудиторної роботи не повинен 
перевищувати 50 відсотків залікового кредиту, орієнтовані обсяги самостійної 
та індивідуальної роботи можуть становити по 25 відсотків. Зміна 
співвідношення між аудиторними і позааудиторними заняттями обумовлена 
зближенням освітньо-професійних програм підготовки фахівців країн-учасниць 
Болонського процесу, інтеграції вищої освіти України в європейський освітній 
простір. 

Дисципліна «Облік цінних паперів» за освітньо-професійною програмою 
має статус обов’язкової.  

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 
господарства протокол № 12 від 07.06.2012 р. та Вченою радою факультету 
протокол № 11 від 07.06.2012 р.  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення курсу «Облік цінних паперів» : 
набуття теоретичних та  практичних знань студентами з обліку цінних паперів у 
господарській діяльності підприємств України. 

 Вивчення організації та техніки обліку цінних паперів. 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліни: загальна економіко-правова 

характеристика фондового ринку, загальна характеристика акцій, облігацій, 
векселів та їх облік, прийняття обґрунтованих рішень з обліку цінних паперів. 

 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисципліни, 
на які безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисципліни, 
вивчення яких безпосередньо 

спирається на дану дисципліну 
1) бухгалтерський облік; 
2) фінансовий облік; 
3) управлінський облік 

вихідна, 
дипломне проектування 

 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль 1                 «Облік цінних паперів»                (2,0/72) 
 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ): 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.1. Загальна характеристика цінних 
паперів та їх облік                                                                                             (1,0/36) 

Тема 1. Загальна економіко-правова характеристика фондового ринку 
Тема 2. Акції підприємства та умови їх випуску 
Тема 3. Облігації підприємства та їх облік 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.2. Державне регулювання ринку цінних 

паперів та їх облік                                                                                             (1,0/36) 
Тема 4. Обіг векселів  
Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 
Тема 6. Облік казначейських зобов’язань  
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, 
організаційна, управлінська, 

виконавська, 
технічна, інші) 

Репродуктивний рівень: 
знання законодавчо-
нормативної  бази,  
володіння теоретичним 
матеріалом з обліку цінних 
паперів  

виробнича виконавська 

Алгоритмічний рівень: 
організація методики та 
техніки обліку цінних паперів 
суб’єктами господарювання, 
отримання інформації про 
фінансові інвестиції для 
прийняття ефективних 
управлінських рішень 

виробнича управлінська, виконавська 

Евристичний рівень: 
складання первинних 
документів, регістрів 
бухгалтерського обліку  

виробнича управлінська, виконавська 

 
 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. посіб. Друге 
видання виправлене. К. «Каравела», 2003. – 340 с. 

2. Димківський А. Вексельна справа. Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 336 с. 
3. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007 – 235 

с. (с. 188 - 199). 
4. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:  Ткаченко 

Н.М. / Підручник. – К.: Алетра, 2008. –  1080 с. розділ 8 Облік цінних паперів та 
зобов’язань (с.705 - 760). 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», 
затверджене наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.  

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», 
затверджене наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91.  
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 

Анотація «Облік цінних паперів» 
 

 Мета вивчення дисципліни: набуття теоретичних та  практичних знань 
студентами з обліку цінних паперів у господарській діяльності підприємств 
України.  

Завдання вивчення дисципліни: вивчення організації та техніки обліку 
цінних паперів на підприємстві.  

Предмет вивчення дисципліни: загальна економіко-правова 
характеристика фондового ринку, загальна характеристика цінних паперів та їх 
облік, прийняття обґрунтований рішень з обліку цінних паперів. 

Змістові модулі: Загальна характеристика цінних паперів та їх облік. 
Державне регулювання ринку цінних паперів та їх облік. 
 

 
Аннотация «Учет ценных бумаг» 

 
Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических и практических 

знаний студентами по учету ценных бумаг в хозяйственной деятельности 
предприятий Украины. 

Задание изучения дисциплины: изучение организации и техники  учета 
ценных бумаг на предприятии.  

Предмет изучения дисциплины: общая экономико-правовая 
характеристика фондового рынка, общая характеристика ценных бумаг и их 
учет, принятие обоснованных решений по учету ценных бумаг. 

Модули содержания: Общая характеристика ценных бумаг и их учет. 
Государственное регулирование ценных бумаг и их учет. 
 

Annotation 
 

The purpose of studying of discipline: studying theoretical and acquisition of 
practical knowledge under the account of securities in economic activities of the 
enterprises of Ukraine. 

The task of studying of discipline: studying of the organizations and technics of 
the account of securities at the enterprise.  

Subject of studying of discipline: a share securities market, a general 
characteristic of securities and their account, acceptance of the proved decisions 
under the account of securities. 

Maintenance modules: the General characteristic of securities and their 
account. State regulation of securities and their account. 
 



 9 

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання 

Призначення: 
підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –  2 
Модулів – 1 
Змістових модулів – 2 
Загальна кількість 
годин – 72 КР 

Спеціальності: 
– 7.03050901 «Облік і аудит»  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
Спеціаліст 

Варіативна компонента: 
(за вибором ХНАМГ 
(обов’язкова) 
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 10-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 4 год. 
Самостійна робота – 60 год., з 
них КР – 10 год. 
Вид  підсумкового контролю – 
залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 17% до 83%. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 

 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тематичний план дисципліни «Облік цінних паперів»  складається з двох 
змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 
блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 
дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, консультації та самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.  
Загальна характеристика цінних паперів та їх облік 

 
Тема 1. Загальна економіко-правова характеристика фондового ринку 

 

Структура   фондового   ринку   України.   Ринок   цінних   паперів,   його  
сутність. Основні завдання ринку цінних паперів. Цінні папери, їх основні 
властивості. Ліквідні і неліквідні цінні папери. Види цінних паперів: акції, 
облігації, векселі (тратта), ощадні сертифікати, казначейські зобов’язання та 
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інші. Передача і використання цінних паперів. Типи операцій з цінними 
паперами. 

 
Тема 2. Акції підприємства та умови їх випуску 

 

Акції, їх визначення.  Випуск акцій. Акції: іменні та на пред’явника, 
привілейовані  й прості. Номінальна вартість акції.  Реквізити акції. Реєстрація 
випуску акцій. Продажна ціна – її курс. Сертифікат акції. Придбання, реалізація 
та анулювання акціонерними товариствами власних акцій. Облік акцій, 
кореспонденція рахунків з обліку операцій з акціями. Оподаткування податком 
з доходів фізичних осіб при продажу акцій. Аналітичний облік за видами 
цінних паперів. Дивіденди, нараховані за звітний період. Розрахунок прибутку 
на акції.  
 

Тема 3. Облігації підприємства та їх облік 
 

Види облігацій по характеру суб’єкта: державні, державні облігації 
зовнішніх займів, облігації місцевих або муніципальних займів, корпоративні, 
іпотечні, іноземні. Види облігацій по строку: короткострокові, 
середньострокові, довгострокові. Ціни на облігації: номінальна, ринкова або 
курсова, викупна. Види доходів по облігації. Контроль за випуском облігацій. 
Випуск облігацій в національній валюті. Емісія облігацій в Україні. Облік 
бланків облігацій 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.  
Державне регулювання ринку цінних паперів та їх облік 

 
Тема 4. Обіг векселів 

 

Суть векселів. Види векселів. Особливості обігу векселів. Вексель, як 
універсальний – розрахунковий документ. Здійснення операцій з векселями та 
виконання вексельних зобов’язань у господарській діяльності. Функції векселя. 
Векселі прості (соло-вексель), переказні (трасант). Акцепт векселя. 
Документарна і бездокументарна форма. Рахунки призначені для обліку 
вексельних операцій. Платіж за векселем на території України здійснюється 
тільки в безготівковій формі. 
 

Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 
 

Суть сертифікатів. Ощадний (депозитний) сертифікат. Ощадні 
сертифікати іменні та на пред’явника, їх особливості. Придбання ощадних 
сертифікатів. Облік ощадних сертифікатів.  
 

Тема 6. Облік казначейських зобов’язань 
 

Казначейські зобов’язання. Термін володіння та види: короткострокові, 
середньострокові й довгострокові казначейські зобов’язання. Короткострокові 
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й середньострокові казначейські зобов’язання – випускаються Міністерством 
фінансів України. Довгострокові – випускаються Кабінетом Міністрів України. 
Сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями. Використання векселів 
Державного казначейства. Облік операцій. Передача і продаж казначейських 
векселів.   Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні.  
 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 

 
Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 

навчання) 
Форми навчальної роботи 

Модулі та 
змістові модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекції 

Семінари, 
практичні Лаб. СРС 

Модуль 1 
«Облік цінних паперів» 

2,0/72 8 4 - 60 

ЗМ 1.1. Загальна 
характеристика цінних паперів 
та їх облік 

1,0 /36 4 2 - 30 

ЗМ 1.2. Державне регулювання 
ринку цінних паперів та їх 
облік 

1,0 /36 4 2 - 30 

 
2.3.1. Лекційний курс (заочне навчання) 

 
Таблиця 2.2 – Розподіл часу лекційного курсу (заочне навчання, обсяг у 

годинах)  
Кількість годин за 
спеціальностями, 

спеціалізаціями (шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

7.03050901 «ОіА» 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика цінних паперів та їх облік 4 

Тема 1. Загальна економіко-правова характеристика 
фондового ринку 

Тема 2. Акції підприємства та умови їх випуску 
Тема 3. Облігації підприємства та їх облік 

 
1 
2 
1 

ЗМ 1.2. Державне регулювання ринку цінних паперів 
 та їх облік 

4 

Тема 4. Обіг векселів 
Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 
Тема 6. Облік казначейських зобов’язань  

2 
1 
1 

РАЗОМ 8 
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2.3.2. Практичні заняття (заочне навчання) 
 

Таблиця 2.3 – Розподіл часу практичних занять (заочне навчання, обсяг у 
годинах) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 

7.050106 – ОіА 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика цінних паперів  
та їх облік 

2 

Тема 2. Акції підприємства та умови їх випуску 
Тема 3. Облігації підприємства та їх облік 

1 
1 

ЗМ 1.2. Державне регулювання ринку цінних паперів та їх 
облік 

2 

Тема 4. Обіг векселів  
Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 
Тема 6. Облік казначейських зобов’язань 

1 
0,5 
0,5 

РАЗОМ 4 

 
 

2.3.3. Індивідуальні завдання 
 

Курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо. 
 
Курсовий проект (робота), РГЗ не передбачені. 

 
Тематика, зміст та обсяг у годинах: контрольна робота – 10 годин. 
Метою виконання контрольної роботи є: формування системи знань з 

розвиненої інфраструктури фінансового ринку України, видів цінних паперів, 
передачі та використання цінних паперів, визначення типу операцій з цінними 
паперами, обліку цінних паперів. 

Тематика контрольних робіт з дисципліни «Облік цінних паперів»:  
1. Облік цінних паперів на фондовому ринку України 
2. Облік векселів та вексельний обіг 
3. Облік акцій,  їх випуск та зобов’язання 
4. Облік облігацій, їх випуск та  довгострокові зобов’язання 
5. Облік ощадних сертифікатів, їх випуск та оподаткування 
6. Облік казначейських зобов’язань та правове регулювання ринку цінних 
паперів. 
 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
 

Самостійна навчальна робота студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом дисципліни, яка розрахована на засвоєння знань та формування 
практичних навичок у роботі студентів. Під час самосійної роботи 



 13

використовується навчальна, спеціальна література, положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, законодавча та нормативна база, конспект лекцій тощо.  

 
Таблиця 2.4 – Самостійна навчальна робота студента (обсяг у годинах) 

Години Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) О і А 

Форма звіту 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика цінних паперів 
та їх облік 

30  

 Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект лекцій  
Тема 1. Загальна економіко-правова 
характеристика фондового ринку 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

6 
 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 1 Текст КР 
Тема 2. Акції підприємства та умови їх випуску 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

7 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 2 Текст КР 
Тема 3. Облігації підприємства та їх облік 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

7 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 2 Текст КР 
ЗМ 1.2. Державне регулювання ринку цінних 

паперів та їх облік 
30  

Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект лекцій 
Тема 4. Обіг векселів 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

7 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 2 Текст КР 
Тема 5. Облік ощадних сертифікатів 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

6 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 2 Текст КР 
Тема 6. Облік казначейських зобов’язань 
– ведення термінологічного словника 
– розгляд контрольних запитань  
– підготовка до поточного тестування 

6 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 1 Текст КР 
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2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1; ЗМ 1.2 – Вибіркове опитування на практичних заняттях, тестовий 
контроль, виконання контрольної роботи 

Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
Залік – тестові завдання 

 
2.5. Методи та критерії оцінювання знань 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік цінних паперів» 
здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS.  

Дана  система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю 
на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної та 
практичної). Так для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовують наступні форми та методи контролю і оцінювання 
знань:  

  – поточний контроль зі змістових модулів; 
  – підсумковий контроль за модулем. 
Навчальним планом з дисципліни «Облік цінних паперів» передбачено 

залік. Для оцінювання знань використовують чотирибальну національну шкалу 
та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто 
реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання контрольної роботи, яка передбачена робочою програмою 
навчальної дисципліни. 

Об’єктами поточного контролю є: активність та результативність роботи 
студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, 
відвідування занять, виконання завдань на практичних заняттях, виконання 
контрольної роботи. 

Поточний контроль проводиться у письмової формі після того, як 
розглянуто увесь теоретичний матеріал та проведені практичні завдання в 
межах кожного з змістових модулів (ЗМ). 

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 
системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.5). 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. До заліку 
допускаються студенти після написання контрольної роботи. Виконання 
контрольної робота складається з двох питань, які передбачають роботу як зі 
спеціальною літературою так із нормативною документацією.  

Для оцінювання контрольних робіт передбачені наступні критерії: 
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«Зараховано» ставлять студенту, який досить повно та послідовно 
представив висвітлення завдань контрольної роботи. Роботу також 
зараховують, якщо студентом допущені незначні неточності формулювань. 

«Не зараховано» ставлять студенту, який представив неправильні 
відповіді на поставленні завдання та допускає грубі помилки у формулюванні 
термінів дисципліни. 

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з поточного контролю 
знань за ЗМ. Виконання контрольної роботи є обов'язковою умовою для 
студентів заочної форми навчання. 

Залік здійснюється на основі тестового завдання. Сума балів тестового 
завдання визначається обсягом матеріалу змістового модуля, його складністю, 
важливістю, кількістю нормативно-правових показників, обов’язкових  для 
запам’ятовування, рівнем практичного застосування знань. 

Тестові завдання оцінюються в балах шляхом підрахунку суми балів по 
кожному тесту за 100-бальною системою оцінювання за шкалою ECTS  (табл. 
2.5). 

Таблиця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
% набраних балів 

Відмінно 
Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначними помилками 

А 
більше 91 – 100 

включно 

Дуже добре – вище середнього рівня 
з кількома помилками 

В 
більше 81 – 90 

включно 
Добре Добре – у загальному 

правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

С 
більше 71 – 80 

включно 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

D 
більше 601– 70 

включно 
Задовільно Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 
критерії 

Е 
більше 51 – 60 

включно 

Незадовільно – з можливістю 
повторного складання 

FX* 
більше 26– 50 

включно 
Незадовільно Незадовільно – з обов’язковим 

повторним вивченням навчальної 
дисципліни 

F** від 0 – 25 включно 

 

* з можливістю повторного складання 
** з обов’язковим повторним курсом 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

1 2 3 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.1 Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. посіб. Друге 
видання виправлене. К. «Каравела», 2003. – 340 с. 

1-2 

1.2 Димківський А. Вексельна справа. Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. 
– 336 с. 

1-2 

1.3 Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 
2007 – 235 с. (с. 188 – 199) 

1-2 

1.4 Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:  
Ткаченко Н.М. / Підручник. – К.: Алетра, 2008. –1080 с. розділ 8 
Облік цінних паперів та зобов’язань с.705-760. 

1-2 

1.5 Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко. – 
Х.: Фактор, 2001. – 264 с.  

1-2 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

2.1 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV 
від 23.02.2006 р. 

1-2 

2.2 Закон України «Про обіг векселів в Україні» № 2374- III від 
05.04.2001 р. 

2 

2.3 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. 

1-2 

2.4 Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Кравченко Ю. 
Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Ника – Центр, 
2005. – 536 с. 

1-2 

2.5 Основы рыночной экономики Украины: В.Селезнёв. /Учебное 
пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.:А.С.К., 2002. – 656 с. 
Глава 12 с. 392 - 427. 

1-2 

2.3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», 
затверджене наказом  Міністерства фінансів України від 31 січня 
2000 р. № 20.  

1-2 

2.4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12  «Фінансові 
інвестиції» затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 26.04.2000 р. № 91. 

1-2 

2.5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 
інструменти» затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 30.11.2001 р. № 559. 

1-2 

2.6 http://www.nau.kiev.ua: – нормативні акти України 1-2 
3. Методичне забезпечення 

(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 
занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріали, плакатів тощо) 

3.1 Ачкасов А. Є. Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів»  
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0501 «Економіка  і  підприємництво»  спеціальності 
 7.03050901  «Облік  і  аудит»)  / А. Є. Ачкасов, А. П. Косяк; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –  Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с. 

1-2 
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Продовження табл. 
1 2 3 

3.2 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Облік 
цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва; уклад.: А. Є. Ачкасов, А. П. Косяк. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 
30 с. 

1-2 

3.3 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.050106 (7.03050901)  «Облік і 
аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. Є. Ачкасов, А. 
П. Косяк. – Х.: ХНАМГ, 2010. –  16 с. 

1-2 

3.4 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Облік 
цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,  спеціальності  
7.050106  (7.03050901) «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва; уклад.: А.П. Косяк. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 20 с. 

1-2 

4. Інтернет ресурси 
4.1 Цифровий репозиторій ХНАМГ: http//eprints.ksame.kharkov.ua 

4.2 Практическая бухгалтерия в Украине www.radnykpres.com.ua 
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