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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста 
за напрямом підготовки для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік 
і аудит», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит», спеціалізація «Облік і 
аудит». 

 
Предметом процес формування обліково-аналітичної інформації щодо 

наявності та руху цінних паперів та організації діяльності суб’єктів 
господарювання – емітентів цінних паперів. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: макроекономіка; податковий облік і 

звітність; мікроекономіка; аудит фінансової звітності; бухгалтерський облік; 
фінансовий облік 1; фінансовий облік 2; економіка підприємств; оподаткування 
підприємств; фінанси підприємств; міжнародні стандарти обліку I. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна економіко-правова характеристика обігу цінних паперів в 

Україні. 
2. Методика обліку наявності та руху окремих видів цінних паперів. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» 

оволодіння знаннями щодо організації діяльності суб’єктів господарювання – 
емітентів цінних паперів, особливостей фінансового та податкового обліку 
цінних паперів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік цінних паперів» 
є ознайомлення з особливостями організації облікового процесу господарських 
операцій з різними видами цінних паперів, що знаходяться в обігу України.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 

знати:  
– основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання 

обліку цінних паперів та їх відображення в звітності; 
– основні спільні риси та відмінності між різними видами цінних паперів;  
– економічну сутність та особливості застосування різних видів цінних 

паперів в господарській діяльності суб’єктів господарювання; 
 

вміти: 
– Визначити нормативно-законодавчі умови випуску та обігу цінних 

паперів. Розуміти вимоги випуску акцій підприємства, їх забезпечення, 
вторинного випуску та виплати дивідендів. Облікувати викуп та обмін на інші 
цінні папери. 
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– Визначити вимоги випуску облігацій. Розуміти умови випуску облігацій 
з дисконтом або з премією. Розрахувати ефективну ставку відсотку для різних 
умов емісії. 

– Здійснювати облік придбання векселів, їх види та особливості обігу. 
Облікувати видачу векселів в обмін на товари та послуги 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 
– для денної форми – 54 годин/ 1,5 кредитів ECTS; 
– для заочної форми – 72 години / 2,0 кредити ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
ЗМ 1. Загальна економіко-правова характеристика обігу цінних 

паперів в Україні 
Тема 1. Місце цінних паперів в діяльності господарюючих суб'єктів.  
Тема 2. Особливості організації обліку та звітності емітентів цінних 

паперів. 
Тема 3. Загальні принципи фінансового та податкового обліку акцій 

господарських товариств. 
 
ЗМ 2. Методика обліку наявності та руху окремих видів цінних 

паперів. 
Тема 4. Особливості обліку облігацій.  
Тема 5. Особливості застосування векселів в господарській діяльності 

підприємств та їх облік. 
Тема 6. Облік іпотечних цінних паперів та інститутів спільного 

інвестуванні (ІСІ). 
Тема 7. Особливості відображення в фінансовій звітності операцій з 

цінними паперами. 
 
3. Рекомендована література 
1. Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 

курсу денної і заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і 
аудит»). 

2. Власова О.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання студентів спеціальності 
7.050106 «Облік і аудит») (2009). 

3. Власова О.Є. Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни "Облік цінних паперів" (для студентів денної і заочної форм 
навчання спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"). 

4. Власова О.Є. Методичні вказівки до вивчення та самостійної роботи з 
дисципліни "Облік цінних паперів" і завдання до виконання контрольної роботи 
(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 "Облік 
і аудит"). 
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5. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. 
№ 3480-IV. 

6. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР. 

7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні" від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. 

8. Закон України «Про акціонерні товариства». 
9. Цивільний кодекс України. 
10. Господарський Кодекс України. 
11. Податковий кодекс України. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1. 
Поточний модульний контроль № 1 (тести та розв’язання 
завдань та практичних ситуацій) 

20 

ЗМ 2. 
Поточний модульний контроль № 2 (тести та розв’язання 
завдань та практичних ситуацій) 

30 

Підготовка доповідей за запропонованими темами 10 
   

ПМК Підсумковий контроль з МОДУЛЮ  40 
 Всього за модулем  100% 

 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

Оцінювання поточного модульного контролю (ПМК) 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
82 – 89 В 

добре 
74 – 81 С 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Заочна форма навчання  

Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Контрольна робота 20 
Залік (тестування) 80 

Разом за модулем 100 % 
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Навчальне видання 
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