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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Україна як суверенна держава самостійно формує власну економічну 
політику з часу проголошення незалежності. 

Розвиток національної економіки залежить від об’єктивних і 
суб’єктивних, психологічних і економічних, природних і технічних фак-
торів, які умовно можна поділити на обов’язкові та факультативні. Без 
обов’язкових факторів неможлива реалізація будь-яких програм. До фа-
культативних належать фактори, наявність яких є бажаною, але не 
обов’язковою (наприклад, коли йдеться про природні ресурси в контекс-
ті розвитку всієї країни). 

Серед обов’язкових факторів розвитку економіки провідне місце по-
сідають фінансові, зокрема фінансове забезпечення та фінансове регу-
лювання. 

Однією з активних форм фінансового забезпечення є кредитування, 
яке разом із фінансуванням, бюджетним асигнуванням та акціонерним 
капіталом становлять фінансову базу економіки. 

Процес обміну в економіці передбачає передачу цінностей від одного 
господарства до іншого через певний еквівалент. Інакше це буде не об-
мін, а дарунок, данина, податок. Момент одержання еквівалента іноді 
збігається з моментом передачі цінностей, а іноді віддалений у часі. 

Операції, за яких обмін передбачає негайну оплату за товар, назива-
ють операціями за готівку. Коли грошовий еквівалент за реалізовані то-
вари надходить у майбутньому, то це операція у кредит. Отже, під гро-
шовими кредитними операціями розуміють такі угоди, за яких передача 
певних цінностей одній із сторін, які беруть участь у міновій операції, 
здійснюються через певний проміжок часу. 

Кредитування разом із акціонерним капіталом є найбільш ра- 
ціональною, ефективною, економічною та мобільною формою фінансо-
вого забезпечення. 

Доцільність і вигідність застосування кредиту виявляється у такому: 
• кредитні операції дають можливість забезпечити безперебійне фу-

нкціонування виробництва, оскільки виробник може одержати по-
трібні йому гроші від кредитних установ; 

• кредит дає можливість сплачувати вартість товару частинами і у 
такий спосіб сприяє процесу реалізації продукції у виробників і 
своєчасному задоволенню потреб споживачів; 

• кредит дає змогу сконцентрувати розпорошені у суспільстві дрібні 
капітали з метою їх подальшого вигідного застосування;  
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• за допомогою кредиту держава реалізує довгострокові економічні 
програми. 

Кредитування — одне з основних досягнень цивілізації у сфері еко-
номічних відносин. Кредитні операції стали суттєвим підгрунтям в ор-
ганізації товарного виробництва, оскільки дають можливість здійснюва-
ти господарські розрахунки без використання готівкових грошей. 

Кредит уможливлює значну економію капіталу, функціонування на 
основі однієї маси фінансових ресурсів одразу кількох суб’єктів госпо-
дарювання. Кредитні ресурси можна швидко перебазувати  
з одних сфер, галузей, регіонів до інших, де можливі їх більша ефек-
тивність та швидша віддача. Саме це визначає провідну роль банків та 
інших кредитних установ у суспільстві. Регулюючи потоки капіталу в 
суспільстві, банки визначають і напрямок суспільного розвитку. 

У фінансовій практиці виокремлюють дві форми кредиту — банків-
ський і комерційний. Призначення банківського кредиту полягає в кон-
центрації та раціональному використанні фінансових ресурсів. Комер-
ційний кредит використовують, як правило, у внутрішньогосподарських 
кредитних і розрахункових операціях для максимального прискорення 
обігу матеріальних і фінансових ресурсів, а звідси й прискорення прибу-
тку за ринкових відносин. 

Інструментом комерційного кредиту є особливий фінансовий доку-
мент — вексель, так званий кращий представник кредиту. 

Жодний з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, звісно, 
грошей, в усіх численних проявах їх економічних функцій не може зрів-
нятися за своєю історією і значенням з векселем. Нині саме операції з 
векселем є оптимальним способом вирішення багатьох проблем, 
пов’язаних з розрахунками між суб’єктами підприємництва. Поява у 
практиці господарської діяльності векселів не є випадковим явищем, 
оскільки, як свідчать світовий досвід та історія розвитку фінансових си-
стем, зиск від їх використання мають усі учасники вексельного обігу: 
державні органи, комерційні банки, виробники продукції та послуг.  

Основні переваги при використанні векселів: зменшується грошова 
маса, що сприяє зниженню темпів інфляції; Національний банк України 
та комерційні банки контролюють виконання зобов’язань між 
суб’єктами господарських відносин; продавець, приймаючи вексель, 
одержує документ, який можна перевести у гроші; покупець робить век-
сель формою комерційного кредиту; підприємства-суміжники можуть 
здійснювати розрахунки, не вдаючись до послуг банків, що забезпечує 
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прискорення розрахунків, оборотність коштів, зменшує потребу в бан-
ківському кредиті тощо. 

Різноманітність форм векселя дає змогу застосовувати його в таких 
фінансових операціях, як інвестиції з метою одержання прибутку, кре-
дитування, залишення як заставу, дисконтування, придбання продукції 
та послуг з відстроченням платежу до бюджету  
та ін. При цьому вексель є досить прибутковим, ліквідним і надійним 
фінансовим активом, що дає змогу інтегрувати інтереси ви- 
робників, фінансових інститутів і держави. 

У процесі історичного розвитку комерційний кредит, вексель та, 
особливо, вексельний обіг постійно вдосконалювалися та ускладнюва-
лися. У сучасних умовах робота у сфері вексельного обігу  
потребує особливих знань, практичних навичок, що зумовлено складніс-
тю розрахунків у сфері комерційного кредиту. 

Гальмування розрахунків, а тим більше виникнення платіжної кризи 
негативно впливає на стан економіки в цілому. Неплатежі можуть пара-
лізувати економічний організм суспільства, посилити кризові явища. У 
ринкових відносинах комерційний кредит впливає на прискорення роз-
рахунків між підприємствами, тобто і на розвиток економіки в цілому. 
За цих умов вексель є не тільки інструментом кредиту, а й засобом пла-
тежу. 

З огляду на це застосування вексельного обігу в Україні є необхід-
ним для формування та розвитку ринкових відносин. 

Широкому застосуванню в Україні вексельного обігу заважає відсут-
ність практичного досвіду з його організації. Комерційний кредит був 
ліквідований у 30-ті роки під час кредитної реформи і нині поновити йо-
го дуже нелегко. Застосування комерційного кредиту та створення сис-
теми вексельного обігу і вексельного арбітражу розпочалося в Україні 
недавно. 

6 липня 1999 року Верховна Рада України ухвалила три закони про 
приєднання до Женевської Конвенції 1930 року. Це було зумовлено кі-
лькома причинами: 

• Україна має власне законодавство, незалежне від законодавства 
колишнього СРСР; 

• у сфері вексельного обігу Україна вийшла за межі своєї території 
і працює у світовій вексельній системі; 

• у нашої держави з’явилася можливість скористатися правами, що 
надаються Додатком II до Конвенції 358 і якими не скористався 
колишній Радянський Союз. 
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Слово “вексель” правомірно увійшло в повсякденне життя. Вексель 
може використовуватись як універсальний розрахунковий інструмент 
завдяки чітко встановленій формі та наявності національного і уніфіко-
ваного міжнародного законодавства. Активно застосовуючи вексель, 
підприємство може на певний час вирішити свої нагальні проблеми. На 
жаль, брак теоретичних знань і недостатній практичний досвід призво-
дять до безконтрольного випуску вексельних зобов’язань.  

Враховуючи те, що вексельний обіг тільки починає діяти в підприєм-
ницькій практиці України, при вивченні дисципліни більше уваги приді-
лено простому векселю та його використанню. В окремих розділах і те-
мах розглядаються питання щодо застосування переказного векселя. 

Завдання курсу “Правове регулювання вексельного обігу”: 
• узагальнити й проаналізувати історичні умови виникнення і стано-

влення векселя; 
• охарактеризувати юридичну природу векселя та його функції; 
• дослідити основні права та зобов’язання учасників вексельного обігу; 
• з’ясувати можливості та раціональні межі використання в Україні 

зарубіжного досвіду вексельного регулювання; 
• розглянути окремі інструменти вексельного права з урахуванням 

принципів цивільного, фінансового та господарського права. 
Мета дисципліни “Правове регулювання вексельного обігу” — дати 

студентам глибокі знання основних категорій вексельної справи. Засвої-
вши курс, студенти зможуть орієнтуватися у чинному законодавстві та 
джерелах вексельного права, знатимуть звичаї та правила вексельного 
обігу, термінологію вексельного права. 

Опанування курсу “Правове регулювання вексельного обігу” перед-
бачає здобуття студентами необхідних знань на лекціях і самостійно, а 
також у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні прак-
тичних завдань. 

Студенти повинні чітко засвоїти загальновизнані постулати  
вексельного права, опанувати інструментарій вексельного обігу, вміти 
самостійно аналізувати його законодавче оформлення, набути навичок 
використання вексельно-правових засобів на практиці. 

Після вивчення курсу студенти складають залік. 
Програма дисципліни “Правове регулювання вексельного обігу” ви-

значає коло питань, які повинні знати студенти при складанні заліку з 
цієї дисципліни. 

Програма розрахована на студентів економічних та юридичних фа-
культетів.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ВЕКСЕЛЬНОГО  ОБІГУ” 

№  
п/п Назва теми 

1 Правова природа вексельного обігу 
2 Векселездатність 
3 Вексельні реквізити 
4 Індосамент 
5 Акцепт 
6 Аваль 
7 Платіж за векселем 
8 Протест 
9 Позов у випадку неакцепту або неплатежу 

10 Копії та екземпляри векселя 
11 Посередництво у вексельному обігу 
12 Операції банків з векселями 
13 Вексельний арбітраж  
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ВЕКСЕЛЬНОГО  ОБІГУ” 

Тема  1 .  Правова природа вексельного обігу 

Історичні витоки та уніфікація вексельного законодавства. Вексель 
та його характеристики. Сучасні векселі та їх відповідність нормам век-
сельного права. Вексель як цінний папір в економічному обігу. Реквізи-
ти векселя. Класифікація векселів. 

Література [1–4; 166–168] 

Тема  2 .  Векселездатність 

Поняття векселездатності. Основи вексельного законодавства Украї-
ни. Посередник у вексельному обігу. Особливості вексельного обігу в 
Україні. Номінування векселя в іноземній валюті. Умови і порядок здій-
снення емісії цінних паперів. 

Література [11; 50; 121; 129; 144; 155] 

Тема  3 .  Вексельні реквізити  

Загальні поняття дефекту форми векселя. Вексельна політика. На-
йменування платника. Строк платежу. Облікові відсотки. Місце плате-
жу. Доміциляція. Найменування першого векселедержателя. Дата і місце 
складання векселя. Підпис векселедавця. 

Література [1–4; 166; 167] 

Тема  4 .  Індосамент 
Загальні принципи передачі векселя за індосаментом. Інкасування 

векселя. Передача векселя під заставу. Передача векселя після закінчен-
ня строку платежу. Юридична природа індосаменту. Відмінність індо-
саменту від цесії. 

Література [5; 34; 88; 90; 98; 157] 

Тема  5 .  Акцепт 
Загальні принципи акцепту. Подання переказного векселя для акцеп-

ту платежу. Наслідки пропуску строку платежу (протесту). Протест. На-
слідки протесту в неакцепті. Акцепт у порядку посередництва. 

Література [133; 143; 150; 154; 157] 
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Тема  6 . Аваль 
Можливість забезпечення платежу за векселем через аваль. Платіж за 

переказним векселем повністю та частково вексельної суми через аваль. 
Вексельне поручництво та його оформлення. Юридична сила підпису в 
авалі. Відповідальність аваліста. 

Література [78; 89; 90; 92; 94; 98] 

Тема  7 .  Платіж за векселем 

Мета пред’явлення векселя до платежу. Суб’єкти презентації. Строк 
пред’явлення векселя до платежу. Місце пред’явлення векселя до пла-
тежу. Оплата векселя. 

Література [1–4; 167] 

Тема  8 .  Протест  

Несплата векселя і протест у неплатежі. Вимоги до вексельного про-
тесту. Наслідки протесту в неплатежі. Операції з опротестованими век-
селями.  

Література [37; 139; 164] 

Тема  9 . Позов у випадку неакцепту або неплатежу 

Умови подання позову. Обсяг позовних вимог. Права особи, яка 
сплатила вексель. Давність позовних вимог. Перерва позовної давності. 
Заперечення проти вексельного позову. 

Література [1–3; 5] 

Тема  10.  Копії та екземпляри векселя 

Кількість примірників векселя. Зобов’язання індосантів за примірни-
ками векселя. Право власника переказного векселя на копію. Недійс-
ність індосаменту в копіюванні векселів. 

Література [15–18] 

Тема  11.  Посередництво у вексельному обігу 

Загальні принципи вексельного посередництва. Акцепт у порядку по-
середництва. Платіж у порядку посередництва. 

Література [157; 159; 160] 
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Тема  12.  Операції банків з векселями 

Класифікація банківських операцій з векселями. Облік векселів. Кре-
дитування у вексельному обігу. Відкриття онкольного рахунка. Випуск 
векселя банками. Інкасування та доміциляція. Гарантійні операції. Роз-
міщення векселів. 

Література [147; 148; 151; 161] 

Тема  13. Вексельний арбітраж  

Загальні положення. Прямий арбітраж. Обліковий арбітраж. Непря-
мий арбітраж. Діловий арбітраж. 

Література [141; 159; 166] 

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Правова природа вексельного обігу 

1. Історичні витоки та уніфікація вексельного законодавства. 
2. Вексель та його характеристики. 
3. Сучасні векселі та їх співвідношення з нормами вексельного права. 
4. Вексель як цінний папір в економічному обігу. Реквізити век- 

селя. 
5. Класифікація векселів. 

Література 

1. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 № 
1201-ХІІ. 

2. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих 
векселів” від 06.07.99 № 828-ХIV. 

3. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні 
векселі та прості векселі” від 06.07.99 № 826-ХIV. 

4. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні 
векселі та прості векселі” від 06.07.99 № 827-ХIV. 

5. Правила виготовлення та використання вексельних бланків: Затв. 
постановою КМУ та НБУ від 28.09.92 № 528. 
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6. Щодо вексельного обігу: Розпорядження КМ України від 10.09.92 
№ 577-р. 

7. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою Пра-
вління НБУ від 25.05.99 № 258. 

8. Про набуття чинності Женевськими вексельними конвенціями 
1930 року: Лист Національного банку України від 27.01.2000 № 18–
211/224–550.  

9. Про розширення сфери обігу векселів: Лист Національного банку 
України від 28.07.95 № 22017/615. 

10. Конвенція 1930 року № 359 про врегулювання деяких колізій зако-
нів про переказні векселі та прості векселі від 07.06.30. 

11. Конвенція про уніфікований закон про переказні векселі та прості 
векселі від 07.06.30. 

12. Конвенція про гербовий збір стосовно переказних та простих вексе-
лів від 07.06.30. 

13. Баран С. М. Вексель. — СПб., 1903.  
14. Бервено С. М. Вексель: його види і передача // Підприємництво, го-

сподарство і право. — 1996. — № 5. — С. 8–13.  

Тема 2. Векселездатність 

1. Поняття векселездатності. 
2. Основи вексельного законодавства України. 
3. Посередник у вексельному обігу. 
4. Особливості вексельного обігу в Україні. 
5. Номінування векселя в іноземній валюті. 
6. Умови і порядок здійснення емісії цінних паперів. 

Література 

1. Закон України “Про акцизний збір на спиртні напої та тютюнові ви-
роби” від 15.09.95 № 329/95. 

2. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. 
3. Закон України “Про розрахунки в іноземній валюті”. 
4. Про застосування векселів у господарському обігу України: Поста-

нова Верховної Ради України від 17.06.92 № 2470-ХІІ. 
5. Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості 

суб’єктів підприємницької діяльності України: Указ Президента 
України від 14.09.94 № 530/94. 
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6. Про розширення сфери обігу векселів: Указ Президента України від 
26.07.95 № 658/95. 

7. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Указ Президента 
України від 02.11.93 № 504/93. 

8. Про набуття чинності Женевськими вексельними конвенціями 
1930 року: Лист Національного банку України від 27.01.2000 № 18–
211/224–550.  

9. Матеріали Женевської Конвенції 1930 р. 
10. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 

Украине. — К.: Аверс, 1999. 

Тема 3. Вексельні реквізити  

1. Загальні поняття дефекту форми векселя. 
2. Вексельна політика. 
3. Найменування платника. 
4. Строк платежу. 
5. Облікові відсотки. 
6. Місце платежу. 
7. Доміциляція. 
8. Найменування першого векселедержателя. 
9. Дата і місце складання векселя. Підпис векселедавця. 

Література 

1. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Указ Президента 
України від 02.11.93 № 504/93. 

2. Правила виготовлення та використання вексельних бланків: Затв. 
Постановою КМУ та НБУ від 28.09. 92 № 528. 

3. Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, 
які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пе-
ресиланні) товарів на митну територію України: Постанова КМ 
України від 05.07.99 № 1189. 

4. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, 
виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного ін-
вестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиці-
ями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну 
діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: 
Постанова КМ України від 07.08.96 № 937. 
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5. Про впровадження обігу казначейських векселів: Наказ/Інструкція 
Мінфіну України від 09.12.97 № 269. 

6. Щодо проведення заліку взаємної заборгованості з подальшим офо-
рмленням її векселями: Лист Національного банку України від 
30.08.96 № 12–111/1200–5025. 

7. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Лист Національ-
ного банку України від 24.03.98 № 25–016/525–2147. 

8. Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення подат-
кових векселів: Лист Національного банку України від 25.05.2000 
№ 25–110/939–3371. 

9. Цивільний кодекс України.  

Тема 4. Індосамент 

1. Загальні принципи передачі векселя за індосаментом. 
2. Інкасування векселя. 
3. Передача векселя під заставу. 
4. Передача векселя після закінчення строку платежу. 
5. Юридична природа індосаменту. 
6. Відмінність індосаменту від цесії. 

Література 

1. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 № 3425-ХІІ. 
2. Порядок випуску, обігу та погаження векселів, які видаються на су-

му податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на 
митну територію України: Постанова КМУ від 01.10.97 № 1104. 

3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Дек-
рет КМ України від 18.02.93 № 15-93. 

4. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою пра-
вління НБУ від 28.05.99 № 258; реєстр. № 653 від 01.06.99.  

5. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

6. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. праць. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

7. Бервено С. Н. Передача векселя (индоссация) // Проблемы совер-
шенствования украинского законодательства и повышение эффек-
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тивности правоприменительной деятельности: Сб. науч. тр. — Ха-
рьков: Нац. юрид. акад. Украины, 1997.  

8. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

9. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бумаг 
// Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

10. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. —  К.: Аверс, 1999. 

Тема 5. Акцепт 

1. Загальні принципи акцепту. 
2. Подання переказного векселя для акцепту платежу. 
3. Наслідки пропуску строку платежу (протесту). 
4. Протест. Наслідки протесту у неакцепті. 
5. Акцепт у порядку посередництва. 

Література 

1. Про списання з позабалансового рахунка № 9805 сум векселів, ви-
даних позичальниками на забезпечення погашення заборгованості 
за простроченими банківськими кредитами: Лист Національного 
банку України від 31.03.98 № 25–011/572–2352. 

2. Щодо протестів про несплату векселів, випущених відповідно до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України і Національного ба-
нку України від 31.05.95 № 379 “Про проведення заліку взаємної 
заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України і офо-
рмлення простроченої заборгованості векселями”: Лист Національ-
ного банку України від 23.11.95 № 22017/917–5577. 

3. Щодо питань обкладення податком на додану вартість операцій з 
продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються 
векселями, та при здійсненні бартерних операцій: Лист Державної 
податкової адміністрації від 01.06.99 № 356/4/16–1210. 

4. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

5. Бервено С. М. Вексель: його види і передача // Підприємництво, го-
сподарство і право. — 1996. — № 5. — С. 8–13.  

6. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  
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7. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. — 
С. 17–21.  

8. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

Тема 6. Аваль 

1. Можливість забезпечення платежу за векселем через аваль. 
2. Платіж за переказним векселем повністю та частково вексельної 

суми через аваль. 
3. Вексельне поручництво та його оформлення. 
4. Юридична сила підпису в авалі. 
5. Відповідальність аваліста. 

Література 

1. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

2. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. праць. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

3. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг //  
Бизнес-Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

4. Бервено С. Н. Посредник в вексельном обороте // Юрид. практика. 
— 1996. — № 17–18. — С. 9. 

5. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бумаг 
// Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

6. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

Тема 7. Платіж за векселем 
1. Мета пред’явлення векселю до платежу. 
2. Суб’єкти презентації. 
3. Строк пред’явлення векселя до платежу. 
4. Місце пред’явлення векселя до платежу. 
5. Оплата векселя. 

Література 

1. Закон України “Про разрахунки в іноземній валюті”. 
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2. Про списання з позабалансового рахунку № 9805 сум векселів, ви-
даних позичальниками на забезпечення погашення заборгованості 
за простроченими банківськими кредитами: Лист Національного 
банку України від 31.03.98 № 25–011/572–2352. 

3. Щодо обліку векселів: Лист Національного банку України від 
26.04.95 № 22017/276. 

4. Інструкція про застосування порядку викупу кредиторської  
і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням 
казначейських векселів: Наказ/Інструкція Головного управління 
Державного казначейства України, Державної податкової адмініст-
рації від 21.04.99 № 100/219. 

5. Про надіслання листа ГДПІУ від 01.03.96 № 22–133/11–1301 та 
“Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення 
оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видаєть-
ся суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.02.96 
№ 26: Лист Держмиткому України від 27.03.96 № 11/3–2058. 

6. Про порядок обліку достроково погашених податкових векселів по 
ПДВ: Лист Державної податкової адміністрації України від 
03.08.2000 № 10712/7/16–1121. 

7. Щодо можливості погашення сум податкових зобов’язань з подат-
кових векселів, виданих органам митного контролю, та отримання 
податкового кредиту в одному звітному періоді: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 12.03.99 № 3573/7/16–1220–4. 

8. Щодо оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), 
розрахунки за які частково проводяться векселями: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 27.04.2000 № 5989/7/16–1313. 

9. Положення про переказний та простий вексель: Затв. постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

10. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
05.08.97 № 954/97. 

11. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  

12. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. — 
С. 17–21.  

Тема 8. Протест  

1. Несплата векселя і протест у неплатежі. 
2. Вимоги до вексельного протесту. 
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3. Наслідки протесту в неплатежі. 
4. Операції з опротестованими векселями.  

Література 

1. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 № 3425-ХІІ. 
2. Про проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприєм-

ницької діяльності України і оформлення простроченої заборгова-
ності векселями: Постанова КМ України від 31.05.95 № 379. 

3. Про встановлення терміну відстрочення платежів за векселями для 
виноробних підприємств: Розпорядження КМ України і Національ-
ного банку України від 12.04.95 № 214-р. 

4. Про протест про неоплату векселів: Розпорядження КМ України 
від 21.11.95 № 711-р. 

5. Про визнання вексельних операцій бартерними: Лист Національного 
банку України від 15.10.98 № 13–35–1308. 

6. Щодо протестів про несплату векселів, випущених відповідно до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України і Національного ба-
нку України від 31.05.95 № 379 “Про проведення заліку взаємної 
заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України і офо-
рмлення простроченої заборгованості векселями”: Лист Національ-
ного банку України від 23.11.95 № 22017/917–5577. 

7. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

Тема 9. Позов у випадку неакцепту або неплатежу 

1. Умови подання позову. 
2. Обсяг позовних вимог. 
3. Права особи, яка сплатила вексель. 
4. Давність позовних вимог. Перерва позовної давності. 
5. Заперечення проти вексельного позову. 

Література 

1. Про проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності України і оформлення простроченої заборгова-
ності векселями: Постанова КМ України від 31.05.95 № 379. 

2. Про встановлення терміну відстрочення платежів за векселями для 
виноробних підприємств: Розпорядження КМ України від 12.04.95 
№ 214-р.  
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3. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою пра-
вління НБУ від 28.05.99 № 258; реєстр. № 653 від 01.06.99.  

4. Про визнання вексельних операцій бартерними: Лист Національного 
банку України від 15.10. 98 № 13–35–1308. 

5. Щодо протестів про несплату векселів, випущених відповідно до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України і Національного ба-
нку України від 31.05.95 № 379 “Про проведення заліку взаємної 
заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України і офо-
рмлення простроченої заборгованості векселями”: Лист Національ-
ного банку України від 23.11.95 № 22017/917–5577. 

6. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

7. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. праць. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

8. Бервено С. Н. Передача векселя (индоссация) // Проблемы совер-
шенствования украинского законодательства и повышение эффек-
тивности правоприменительной деятельности: Сб. науч. тр. — Ха-
рьков: Нац. юрид. акад. Украины, 1997.  

9. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг //  
Бизнес-Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

10. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бумаг 
// Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

11. Красько И. Е., Жушман В. П., Гагин Н. В. Акции и векселя  
в экономическом обороте Украины: Учеб.-справ. пособие. — Харь-
ков: Эспада, 1999. — 280 с. 

 

Тема 10. Копії та екземпляри векселя 

1. Кількість примірників векселя. 
2. Зобов’язання індосантів за примірниками векселя. 
3. Право власника переказного векселя на копію. 
4. Недійсність індосаменту в копіюванні векселів. 

Література 

1. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою пра-
вління НБУ від 28.05.99 № 258; реєстр. № 653 від 01.06.99.  
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2. Про захист вексельних бланків: Лист Національного банку України 
від 23.09.98 № 25–011/1476–6768. 

3. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

4. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. праць. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

5. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  

6. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг //  
Бизнес-Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

7. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бумаг 
// Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

8. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. — 
С. 17–21.  

9. Красько И. Е., Жушман В. П., Гагин Н. В. Акции и векселя в эконо-
мическом обороте Украины: Учеб.-справ. пособие. —  
Харьков: Эспада, 1999. — 280 с. 

10. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

Тема 11. Посередництво у вексельному обігу 

1. Загальні принципи вексельного посередництва. 
2. Акцепт у порядку посередництва. 
3. Платіж у порядку посередництва. 

Література 

1. Щодо оподаткування операцій страхування із застосуванням вексе-
лів: Лист Комітетів ВР України від 20.04.99 № 06–10/269.  

2. Про внесення змін до порядку видачі простих та переказних вексе-
лів: Лист Національного банку України від 30.06.94 № 152/3063. 

3. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою пра-
вління НБУ від 28.05.99 № 258; реєстр. № 653 від 01.06.99.  

4. Щодо посилення контролю за обліком векселів: Лист Державної ми-
тної служби України від 23.08.2000 № 15/2–3103-ЕП. 
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5. Про оподаткування операцій з обліку векселів: Лист Державної по-
даткової адміністрації України від 02.07.99 № 9672/7/22–3117.  

6. Про податковий облік векселів, отриманих за продукцію, відванта-
жену до 01.07.97: Лист Державної податкової адміністрації України 
від 05.06.2000 № 3070/6/15–1116. 

7. Положення про переказний та простий вексель: Затв. Постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341. 

8. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  

9. Бервено С. Н. Передача векселя (индоссация) // Проблемы совер-
шенствования украинского законодательства и повышение эффек-
тивности правоприменительной деятельности: Сб. науч. тр. — Ха-
рьков: Нац. юрид. акад. Украины, 1997.  

10. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. — 
С. 17–21.  

11. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

Тема 12. Операції банків з векселями 

1. Класифікація банківських операцій з векселями. 
2. Облік векселів. 
3. Кредитування у вексельному обігу. 
4. Відкриття онкольного рахунка. 
5. Випуск векселя банками. 
6. Інкасування та доміциляція. 
7. Гарантійні операції. 
8. Розміщення векселів. 

Література 

1. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 № 
1201-XII. 

2. Про затвердження Порядку виписування та погашення простих ве-
кселів, що видаються вітчизняними нафтопереробними заводами у 
разі поставки на ці заводи нафти суб’єктами підприємницької діяль-
ності — резидентами: Наказ/Порядок Мінфін/Мінекономіки Украї-
ни від 25.02.97 № 46/24. 
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3. Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському облі-
ку операцій з векселями Державного казначейства: Наказ/Порядок 
Мінфіну України від 10.07.96 № 140. 

4. Про затвердження Положення про операції банків з векселями 
(щодо постанови Правління Національного банку України від 
28.05.99 № 258): Лист Національного банку України від 01.06.99 
№ 25–111/1191–4802. 

5. Про набуття чинності Женевськими вексельними конвенціями 
1930 року: Лист Національного банку України від 27.01.2000 № 18–
211/224–550. 

6. Щодо опротестованих нотаріусами векселів: Лист Національного 
банку України від 30.10.98 № 18–211/2347–7882 . 

7. Щодо Порядку проведення банками операцій з векселями: Лист На-
ціонального банку України від 15.07.97 № 25–016/1025–5103. 

8. Щодо простого векселя на суму податкового зобов’язання (подат-
ковий вексель): Лист Державної податкової адміністрації України 
від 27.06.97 № 16–1116/11–4945. 

9. Щодо протестів про несплату векселів, випущених відповідно до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України і Національного ба-
нку України від 31.05.95 № 379 “Про проведення заліку взаємної 
заборгованості суб’єктів підприємницької  
діяльності України і оформлення простроченої заборгованості век-
селями”: Лист Національного банку України від 23.11.95 
№ 22017/917–5577. 

10. Про окремі питання оподаткування [щодо оподаткування операцій 
банків з векселями власної емісії]: Лист Державної податкової адмі-
ністрації України від 17.12.99 № 7234/6/22–3115. 

Тема 13. Вексельний арбітраж  

1. Загальні положення. 
2. Прямий арбітраж. 
3. Обліковий арбітраж. 
4. Непрямий арбітраж. 
5. Діловий арбітраж. 

Література 

1. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 № 
1201-ХІІ. 
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2. Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості 
суб’єктів підприємницької діяльності України: Указ Президента 
України від 14.09.94 № 530/94. 

3. Бервено С. М. Вексель: його види і передача // Підприємництво, го-
сподарство і право. — 1996. — № 5. — С. 8–13.  

4. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. праць. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

5. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  

6. Бервено С. Н. Передача векселя (индоссация) // Проблемы совер-
шенствования украинского законодательства и повышение эффек-
тивности правоприменительной деятельности: Сб. науч. тр. — Ха-
рьков: Нац. юрид. акад. Украины, 1997.  

7. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

8. Бервено С. Н. Посредник в вексельном обороте // Юрид. практика. 
— 1996. — № 17–18. — С. 9. 

9. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бумаг 
// Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

10. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. — 
С. 17–21.  

11. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

12. Цитавич П. П. Курс вексельного права. — К.: Тип. И. Н. Кушнерева 
и К, 1887. 

13. Шер И. Ф. Техника банковского дела: Пер. с нем. — СПб., 1904. 
 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Операції банків з векселями. 
2. Акція і вексель в економічному обігу України. 
3. Природа векселя та його правові якості. 
4. Правове регулювання примірників і копій векселя. 
5. Видача, облік та пред’явлення до платежу векселів у сплату вивізно-

го (експортного) мита. 
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6. Місце Національного банку України у правовому регулюванні век-
сельного обігу. 

7. Женевська конвенція та її роль у правовому регулюванні вексельно-
го обігу. 

8. Вексель у міжнародному праві. 
9. Державне мито у вексельному обігу України. 

10. Суб’єкти вексельного обігу. 
11. Особливості вексельного обігу. 
12. Обіг казначейських векселів. 
13. Контроль за обліком векселів. 
14. Відшкодування податку на додану вартість у рахунок погашення 

акцизних векселів. 
15. Податок на додану вартість з операції з векселями. 
16. Оперативно-бухгалтерський облік Державного казначейства Украї-

ни. 
17. Суб’єкти підприємницької діяльності у вексельному обігу. 
18. Вексельні бланки, їх юридична сила. 
19. Податковий вексель. 
20. Дозволи на здійснення оплати векселя. 
21. Операції страховика із застосуванням векселів. 
22. Застосування векселів у цивільному праві. 
23. Здійснення розрахунків резидентами з нерезидентами за поставлені 

товари. 
24. Бартерні вексельні операції. 
25. Вексельна форма розрахунків при експортних операціях. 
26. Викуп кредиторської та погашення дебіторської заборгованості 

держави з використанням казначейських векселів. 
27. Виготовлення та використання вексельних бланків. 
28. Державне пенсійне страхування шляхом вексельних розрахунків. 
29. Концепція реформування вексельного обігу в Україні. 
30. Прострочена заборгованість та її оформлення векселями. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Історія виникнення і розвиток векселя. 
2. Поняття, юридична природа та функції векселя. 
3. Види векселя і порядок його передачі. 
4. Різновиди систем вексельного права у світовій практиці. 
5. Вексельне та цивільне право. 
6. Вексельне законодавство України. 
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7. Векселездатність і зобов’язальне право. 
8. Основні відмінності між єдиноподібним вексельним законом і анг-

лійським законом. 
9. Суб’єкти вексельного обігу та їх дії. 

10. Документи, що використовуються у вексельному обігу. 
11. Видача і форма векселя. 
12. Індосамент передатний, доручний і заставний. 
13. Індосамент іменний, бланковий і на пред’явника. 
14. Загальні положення акцепту. 
15. Форма акцепту. 
16. Про наслідки неакцепту векселя. 
17. Авалювання векселів. 
18. Торгівля векселями. 
19. Строк платежу. 
20. Поняття вексельного протесту. 
21. Наслідки вексельного протесту. 
22. Представництво у вексельному обігу. 
23. Зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників векселів). 
24. “Закрите” і “відкрите” зберігання векселів. 
25. Юридична експертиза поданого примірника векселя. 
26. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням. 
27. Загальні визначення банківських операцій та їх класифікація. 
28. Банки як суб’єкти вексельного права. 
29. Організаційні засади здійснення операцій. 
30. Вимоги до банків при здійсненні операцій з векселями. 
31. Загальні правила документального оформлення операцій з векселя-

ми. 
32. Кредитні операції з векселями та загальні правила їх здійснення. 
33. Функції банку. 
34. Теорія участі у вексельному обігу Центральних (Національних) 

державних банків. 
35. Вексельні кредити. 
36. Векселі Національного диспетчерського центру електроенергетики 

(НДЦЕ) України. 
37. Державні казначейські векселі. 
38. Регіональні векселі. 
39. Комісійні і довірчі операції з векселями. 
40. Гарантійні операції із векселями. 
41. Простий і перекладний вексель. 
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42. Порядок випуску і обігу векселів. 
43. Лист НБУ “Про вексельні бланки” від 19.09.96 № 12–214/934–5548. 
44. Вексельний арбітраж. 
45. Вексельний курс. 
46. Позов у випадку неакцепту або неплатежу. 
47. Позовна давність у випадку неакцепту або неплатежу. 
48. Заперечення проти вексельного позову. 
49. Відкриття онкольного рахунка. 
50. Інкасування та доміциляція. 
51. Операції з опротестованими векселями. 
52. Номінування векселів в іноземній валюті. 
53. Місце платежу. 
54. Індосамент, загальні принципи передачі векселя за індосаментом. 
55. Передача векселя під заставу. 
56. Відмінність індосаменту від цесії. 
57. Умови і порядок здійснення емісії цінних паперів. 
58. Передача векселя (індосація). 
59. Вексель: його види і передача. 
60. Ломбардні операції (вексельний онколь). 
61. Інкасування (інкасація). 
62. Доміциляція. 
63. Загальні принципи акцепту. 
64. Сучасні векселі та їх відповідність нормам вексельного права. 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

1. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні 
векселі та прості векселі” від 06.07.99 № 827-ХІV. 

2. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих 
векселів” від 06.07.99 № 828-ХІV. 

3. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні 
векселі та прості векселі” від 06.07.99 № 826-ХІV. 

4. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 № 
1201-ХІІ. 

5. Про застосування векселів в господарському обороті України: По-
станова Верховної Ради України від 17.06.92 № 2470-ХІІ. 
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6. Про проект Закону України про обіг векселів в Україні: Постанова 
Верховної Ради України від 06.07.2000 № 1848–111.  

7. Про проект Закону України про строки позовної давності за вексе-
лями і відповідальність зобов’язаних за векселем осіб, поданий Ка-
бінетом Міністрів України: Постанова Верховної Ради України від 
13.12.93 № 3680-ХІІ. 

8. Про вексельну форму розрахунків при експортних операціях: Лист 
Комітетів ВР України від 04.04.2000 № 06–10/214. 

9. Щодо оподаткування операцій страхування із застосуванням вексе-
лів: Лист Комітетів ВР України від 20.04.99 № 06–10/269.  

10. Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості 
суб’єктів підприємницької діяльності України: Указ Президента 
України від 14.09.94 № 530/94. 

11. Про розширення сфери обігу векселів: Указ Президента України від 
26.07.95 № 658/95. 

12. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Указ Президента 
України від 02.11.93 № 504/93. 

13. Щодо питання справляння державного мита за посвідчення догово-
рів застави щодо питання сплати державного мита за придбання ве-
ксельних бланків: Лист Юридичного управління адміністрації Пре-
зидента України від 05.12.95 № 6–6–139/23687. 

14. Про випуск казначейських векселів на погашення боргу КП “БО "Ін-
тербуд"” Української спілки ветеранів Афганістану перед акціонер-
ним товариством “Укрінбанк”: Постанова КМ України від 16.03.98 
№ 293. 

15. Про внесення доповнення до Порядку випуску, обігу та погашення 
векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при вве-
зенні (пересиланні) товарів на митну територію України: Постанова 
КМ України від 26.06.99 № 1123. 

16. Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, 
які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пе-
ресиланні) товарів на митну територію України: Постанова КМ 
України від 05.07.99 № 1189. 

17. Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості підпри-
ємств, установ та організацій із збору на обов’язкове державне пен-
сійне страхування шляхом оформлення її векселями та внесення 
авансових платежів із збору на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування шляхом вексельних розрахунків: Постанова КМ України 
від 21.12.99 № 2339. 
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18. Про внесення змін до Правил виготовлення і використання вексель-
них бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і 
Національного банку України від 10.09.92 № 528: Постанова КМ 
України від 15.03.95 № 177. 

19. Про внесення змін до Правил виготовлення і використання вексель-
них бланків: Постанова КМ України від 27.08.99 № 1576. 

20. Про внесення змін і доповнень до Порядку випуску, обігу та пога-
шення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість 
при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України: 
Постанова КМ України від 13.07.98 № 1076. 

21. Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин 
та проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприємни-
цької діяльності і оформлення розрахунків векселями: Постанова 
КМ України від 29.06.96 № 703. 

22. Про доповнення Правил виготовлення і використання вексельних 
бланків: Постанова КМ України від 20.05.99 № 872. 

23. Про забезпечення зворотного викупу векселів Державної акціонер-
ної компанії “Хліб України”: Постанова КМ України від 08.09.98 
№ 1395. 

24. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, 
виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного ін-
вестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиці-
ями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну 
діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: 
Постанова КМ України від 07.08.96 № 937. 

25. Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових вексе-
лів, що підтверджують зобов’язання із сплати суми акцизного збору 
і видаються суб’єктами підприємницької діяльності у разі отриман-
ня спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки 
на іншу підакцизну продукцію: Постанова КМ України від 27.02.99 
№ 275. 

26. Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, 
які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пе-
ресиланні) товарів на митну територію України: Постанова КМ 
України від 01.10.97 № 1104. 

27. Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків 
з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх по-
гашення: Постанова КМ України від 24.11.97 № 1303. 

28. Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податко-
вих векселів, що видаються на суму акцизного збору за реалізова-
ний спирт етиловий, який використовується на виготовлення лікар-
ських засобів, есенції та оцту, харчових, ветеринарних препаратів і 
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кремнійорганічних сполук: Постанова КМ України від 15.07.98 
№ 1100. 

29. Про затвердження Порядку застосування векселів Державного каз-
начейства: Постанова КМ України від 27.06.96 № 689.  

30. Про затвердження Правил виготовлення і використання вексель-
них бланків: Постанова КМ України від 10.09.92 № 528. 

31. Про погашення заборгованості перед комерційними банками Украї-
ни за кредитами, наданими під гарантії Міністерства фінансів, Міні-
стерства культури і мистецтв та під заставу векселів Державного ка-
значейства: Постанова КМ України від 07.02.98 № 8130. 

32. Про проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності України і оформлення заборгованості векселями: 
Постанова КМ України від 01.12.95 № 960. 

33. Про проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності України і оформлення простроченої заборгова-
ності векселями: Постанова КМ України від 31.05.95 № 379. 

34. Про встановлення терміну відстрочення платежів за векселями для 
виноробних підприємств: Розпорядження КМ України від 12.04.95 
№ 214-р. 

35. Про встановлення терміну погашення податкових векселів, що на-
даються енергогенеруючими компаніями органам митного контро-
лю: Розпорядження КМ України від 15.09.2000 № 366-р. 

36. Про план заходів щодо створення організаційно-правових умов для 
застосування векселів у господарському обороті: Розпорядження 
КМ України від 01.03.94 № 117-р.  

37. Про протест про неоплату векселів: Розпорядження КМ України 
від 21.11.95 № 711-р.  

38. Про результати перевірки взаєморозрахунків векселями фінансо-
вого управління Рівненської облдержадміністрації: Розпорядження 
КМ України від 20.09.2000 № 368-р.  

39. Щодо вексельного обігу: Розпорядження КМ України від 10.09.92 
№ 577-р.  

40. Про проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності України і оформлення простроченої заборгова-
ності векселями: Телеграма КМ України від 08.06.95 № 8-1361. 

41. Про дату набрання чинності Женевськими вексельними конвенція-
ми 1930 року для України: Лист Вищого арбітражного суду України 
від 10.03.2000 № 01-8/104.  

42. Щодо завершення погашення казначейських векселів у сплату забо-
ргованості перед бюджетом по податках та зборах (обов’язкових 
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платежах) для включення підсумків до оперативного звіту за 1998 
рік: Лист Головного управління Державного казначейства України, 
Державної податкової адміністрації України від 05.01.99 № 16–
7а/87/147/7/1900117. 

43. Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про поря-
док викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості 
держави з використанням казначейських векселів”: Наказ Головного 
управління Державного казначейства України від 20.05.99 № 41. 

44. Про обмін інформацією щодо векселів Державного казначейства: 
Наказ Головного управління Державного казначейства України / 
Державної податкової адміністрації України від 23.03.98 № 22/123. 

45. Порядок застосування Інструкції “Про порядок видачі, обліку та по-
гашення векселів Державного казначейства України” від 09.12.97 
№ 269, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.01.98, при 
централізованій видачі, обігу та погашенні казначейських векселів: 
Роз’яснення Головного управління Державного казначейства Украї-
ни від 21.10.98. 

46. Щодо векселя Національного диспетчерського центру електроенер-
гетики України: Лист Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27.04.98 № 2988. 

47. Щодо правомірності віднесення операцій, оформлених простим ве-
кселем, що передається шляхом індосаменту, чи оформлених пере-
казним векселем, до бартерних: Лист Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27.10.99 № 10839/18. 

48. Щодо порядку застосування рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.97 № 7 “Про визначення крите-
ріїв професійної діяльності на ринку цінних паперів по відношенню 
до векселів”: Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фо-
ндового ринку від 28.07.98 № 7. 

49. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог 
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій: На-
каз Державної комісії з цінних паперів від 09.01.97 № 2.  

50. Щодо посилення контролю за обліком векселів: Лист Державної ми-
тної служби України від 23.08.2000 № 15/2–3103-ЕП. 

51. У доповнення до листа Державної митної служби України від 
12.01.2000 № 15/1–087-ЕП [додаткові роз’яснення з питання офор-
млення податковими векселями сплати митних платежів]: Лист 
Державної митної служби України від 28.04.2000 № 15/8–1527-ЕП.  

52. Щодо деяких питань оформлення податковими векселями сплати 
митних платежів: Лист Державної митної служби України  від 
28.04.2000 № 15/3–1527-ЕП. 
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53. Про надіслання постанови КМ України “Про затвердження Порядку 
оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставля-
ється за виробничою кооперацією, та їх погашення” від 24.11.97 
№ 1303: Лист Державної митної служби України від 11.12.97 № 
211/2–11834. 

54. Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.98 
№ 1076 “Про внесення змін і доповнень до Порядку випуску, обігу 
та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану ва-
ртість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію Укра-
їни”: Лист Державної митної служби України від 22.07.98 № 15/1–
1621-ЕП. 

55. Про надіслання постанови КМ України від 01.10.97 № 1104 “Про 
затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які ви-
даються на суму податку на додану вартість при ввезенні (переси-
ланні) товарів на митну територію України”: Лист Державної мит-
ної служби України від 06.10.97 № 11/1–9456. 

56. Щодо втрати чинності телетайпограми від 07.10.97 стосовно стану 
митного оформлення вантажів, що здійснюється з застосуванням 
вексельної форми сплати податку на додану вартість відповідно до 
положень листа ДМСУ від 06.10.97 № 11/1–19456: Лист Державної 
митної служби України від 28.10.97 № 15/1–1905-ЕП. 

57. До листа Держмитслужби України від 24.06.99 № 15/1–1911-ЕП 
[щодо постанов Кабінету Міністрів України “Про порядок викупу 
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з 
використанням казначейських векселів” від 06.03.99 № 321 та “Про 
деякі питання митного оформлення паливно-мастильних матеріалів” 
від 24.06.99 № 1112]: Лист Державної митної служби України від 
12.07.99 № 15/1–2099-ЕП. 

58. Щодо порядку використання казначейських векселів як зарахування 
обов’язкових платежів до бюджету, які справляються при митному 
оформленні: Лист Державної митної служби України від 25.08.99 
№ 15/1–2656-ЕП. 

59. Щодо недопущення випадків несплати суб’єктами ЗЕД сум податків 
та зборів (обов’язкових платежів) за векселями: Лист Державної ми-
тної служби України від 16.03.2000 № 15/3–858-ЕП.  

60. Щодо відновлення порядку прийому податкових векселів як засобу 
сплати податку на додану вартість з імпортних операцій: Лист Дер-
жавної митної служби України від 10.04.2000 № 13/1–1253-ЕП. 

61. Про надіслання листа ГДПІУ від 01.03.96 № 22–133/11–1301 та 
“Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення 
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оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видаєть-
ся суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.02.96 
№ 26: Лист Держмиткому України від 27.03.96 № 11/3–2058. 

62. Щодо надання дозволів на відстрочення оплати векселя при здійс-
ненні операцій з давальницькою сировиною: Лист Держмиткому 
України від 11.07.96 № 11/6–5289. 

63. Методичні вказівки щодо порядку адміністрування податкових век-
селів, які видаються платниками ПДВ при ввезенні (пересиланні) 
товарів на митну територію України: Вказівки Державної податко-
вої адміністрації України від 30.04.99. 

64. Інструкція про застосування порядку викупу кредиторської і пога-
шення дебіторської заборгованості держави з використанням казна-
чейських векселів: Наказ/Інструкція Головного управління Держав-
ного казначейства України, Державної податкової адміністрації від 
21.04.99 № 100/219. 

65. Про порядок обліку достроково погашених податкових векселів по 
ПДВ: Лист Державної податкової адміністрації України від 
03.08.2000 № 10712/7/16–1121. 

66. Щодо оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), 
розрахунки за які частково проводяться векселями: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 27.04.2000 № 5989/7/16–1313. 

67. Щодо застосування нульової чи повної ставки податку на додану 
вартість до операцій з продажу електроенергії, якщо розрахунки за 
неї забезпечуються борговими зобов’язаннями у вигляді казначей-
ських векселів: Лист Державної податкової адміністрації України 
від 02.12.99 № 6885/6/16–1220–26. 

68. Щодо питань обкладення податком на додану вартість операцій з 
продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються 
векселями, та при здійсненні бартерних операцій: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 01.06.99 № 356/4/16–1210. 

69. Щодо можливості проведення зарахування бюджетного від-
шкодування податку на додану вартість у рахунок погашення акци-
зних векселів: Лист Державної податкової адміністрації України від 
26.06.2000 № 8839/7/16–1315–13. 

70. Про податковий облік векселів, отриманих за продукцію, відванта-
жену до 01.07.97: Лист Державної податкової адміністрації України 
від 05.06.2000 № 3070/6/15–1116. 
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71. Про податок на додану вартість з операцій з векселями: Лист Дер-
жавної податкової адміністрації від 19.05.2000 № 2635/6/16–1220–
20. 

72. Про податок на додану вартість [щодо питання застосування вексе-
лів, емітованих Державним казначейством України, для сплати по-
точних податкових платежів]: Лист Державної податкової адмініст-
рації від 25.01.2000 № 971/7/16–1220–26. 

73. Щодо можливості зарахування сум податку на додану вартість, які 
підлягають відшкодуванню із бюджету, у рахунок погашення вексе-
лів, виданих на суму податку на додану вартість під час митного 
оформлення тростинного цукру-сирцю: Лист Державної податкової 
адміністрації України від 17.12.99 № 119022/7/16–1220–2. 

74. Щодо можливості погашення сум податкових зобов’язань з подат-
кових векселів, виданих органам митного контролю, та отримання 
податкового кредиту в одному звітному періоді: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 12.03.99 № 3573/7/16–1220–4. 

75. Про податок на додану вартість [щодо питання правомірності об-
кладання податком на додану вартість операцій з придбання до 
01.01.2000 енергоносіїв при вексельних формах розрахунків за них]: 
Лист Державної податкової адміністрації від 25.02.2000 
№ 2679/7/16–1220–20. 

76. Про окремі питання оподаткування [щодо оподаткування операцій 
банків з векселями власної емісії]: Лист Державної податкової адмі-
ністрації України від 17.12.99 № 7234/6/22–3115. 

77. Про оподаткування операцій з обліку векселів: Лист Державної по-
даткової адміністрації України від 02.07.99 № 9672/7/22–3117.  

78. Про податок на додану вартість [щодо порядку обкладення подат-
ком на додану вартість операцій з продажу товарів, розрахунки за 
які провадяться векселями, емітентами яких є комерційні банки]: 
Лист Державної податкової адміністрації від 30.04.99 № 2497/6/16–
1220–12. 

79. Щодо ведення оперативно-бухгалтерського обліку векселів Держав-
ного казначейства: Лист Державної податкової адміністрації Украї-
ни від 07.05.98 № 5259/10/19–0317. 

80. Про оформлення векселем заборгованості суб’єктів підприємниць-
кої діяльності: Лист Головної державної податкової інспекції від 
04.12.95 № 10–114/10–5776.  
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81. Щодо виписки податкової накладної при розрахунках за отриманий 
товар шляхом перепродажу векселя: Лист Державної податкової 
адміністрації від 15.12.98 № 474/12/16–1210. 

82. Щодо можливості застосування вексельної форми сплати податку 
на додану вартість під час розмитнення гуманітарної допомоги: 
Лист Державної податкової адміністрації України від 22.12.97 
№ 16–1214/11–10585. 

83. Щодо порядку обкладення податком на додану вартість операцій з 
продажу товарів (робіт, послуг), які забезпечуються векселями: 
Лист Державної податкової адміністрації України від 10.08.98 
№ 282/13/16–1210. 

84. Щодо податкового обліку операцій страховика із застосуванням 
векселів: Лист Державної податкової адміністрації України від 
06.05.99 № 2608/6/22–3116. 

85. У доповнення до листа ДПА України від 09.12.98 № 14626/10/16–
1201 [щодо порядку обкладення податком на додану вартість опе-
рацій з продажу товарів, на які Законом України “Про податок на 
додану вартість” встановлена нульова ставка податку та при цьому 
розрахунки за такі товари провадяться векселями]: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 02.04.99 № 4945/7/16–1201. 

86. Щодо безготівкової форми проведення розрахунків векселями: 
Лист Державної податкової адміністрації України від 09.03.99 
№ 1260/7/16–1220–26. 

87. Щодо простого векселя на суму податкового зобов’язання (подат-
ковий вексель): Лист Державної податкової адміністрації України 
від 27.06.97 № 16–1116/11–4945.  

88. Про дебіторську заборгованість підприємств-кредиторів, що не 
брали участі у взаємозаліку заборгованості векселями: Лист Голо-
вної державної податкової інспекції від 23.02.95 № 05–214/10–838. 

89. Щодо віднесення до бартерних операцій по розрахунках векселями 
Національного диспетчерського центру України: Лист Державної 
податкової адміністрації України від 22.12.97 № 15–0116/11–10501. 

90. Щодо податкового обліку операцій страховика із застосуванням 
векселів: Лист Державної податкової адміністрації України від 
07.05.99 № 163/2/22–3110. 

91. Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з випуску, а 
також продажу векселів за грошові кошти або їх обміну на цінні па-
пери: Лист Державної податкової адміністрації України від 09.03.99 
№ 125/4/16–1210. 
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92. Про застосування вексельної форми сплати податку на додану вар-
тість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію Украї-
ни: Лист Державної податкової адміністрації України від 03.10.97 
№ 16–1321/10–7955. 

93. Роз’яснення про невіднесення до бартерних операцій, при яких роз-
рахунки здійснюються векселями: Лист Державної податкової адмі-
ністрації від 22.12.97 № 15–0116/11–10591. 

94. Про правомірність зарахування сум, які належать відшкодуванню з 
бюджету за рахунок погашення податкових векселів: Лист Держав-
ної податкової адміністрації України від 11.06.98 № 6983/10/16–
1315–26. 

95. Щодо оподаткування операцій з векселями: Лист Державної подат-
кової адміністрації України від 12.11.99 № 6420/6/15–0216.  

96. Щодо оподаткування операцій з векселями: Лист Державної подат-
кової адміністрації України від 27.07.99 № 4386/6/15–1116.  

97. Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з продажу 
товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселя-
ми: Лист Державної податкової адміністрації України від 03.02.2000 
№ 755/5/16–1218. 

98. Щодо сплати акцизного збору в рахунок погашення податкових ве-
кселів: Лист Державної податкової адміністрації України від 
07.04.99 № 5261/7/16–2117.  

99. Про податок на додану вартість [щодо оподаткування при здійс-
ненні операцій, що оформлені векселем, а також за договорами 
уступки і переведення боргу]: Лист Державної податкової адмініс-
трації України від 28.09.98 № 11156/10/16–1220–1. 

100. Про податок на додану вартість [щодо обкладення податком на 
додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розра-
хунки за які забезпечуються векселями]: Лист Державної податко-
вої адміністрації України від 05.01.2000 № 22/6/16–1220–26. 

101. Про податок на додану вартість [щодо оподаткування операцій з 
продажу товарів (робіт), які забезпечуються векселями]: Лист Дер-
жавної податкової адміністрації України від 19.08.98 
№ 9791/10/16–1217. 

102. Про порядок обкладення ПДВ операцій з продажу товарів (робіт, 
послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями: Лист Держа-
вної податкової адміністрації України від 09.12.98 № 14626/10/16–
1201. 
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103. Про оподаткування операцій з векселями: Лист Державної подат-
кової адміністрації від 22.10.99 № 605/4/15–1110.  

104. Про затвердження форми довідки про стан погашення податкових 
векселів, що підтверджують зобов’язання із сплати суми акцизного 
збору: Наказ Державної податкової адміністрації України від 
23.03.99 № 145. 

105. Про розгляд листа щодо оподаткування доходів, одержаних банком 
від належних йому векселів: Роз’яснення Головної державної пода-
ткової інспекції України від 26.10.94 № 14–212/11–4381.  

106. Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу 
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з 
використанням казначейських векселів: Наказ/Інструкція Мінфіну 
України від 16.06.99 № 8151. 

107. Про затвердження Інструкції про порядок обліку операцій з вексе-
лями, випущеними Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями: Наказ/Інструкція Мінфіну України від 16.07.99 
№ 170. 

108. Про впровадження обігу казначейських векселів: Наказ/Інструкція 
Мінфіну України від 09.12.97 № 269. 

109. Про затвердження Положення про порядок видачі, обліку, пога-
шення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового 
зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності 
при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-
економічних відносинах: Наказ/Положення Мінфіну України від 
13.02.96 № 26. 

110. Про оформлення заборгованості перед Національним банком Укра-
їни казначейським векселем: Наказ Мінфіну України від 19.07.2000 
№ 172.  

111. Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення векселів, 
які видаються в рахунок видатків, пов’язаних з оплатою природно-
го газу, що споживається бюджетними установами та організація-
ми, а також дотацій на відшкодування різниці в цінах за природний 
газ, що споживається населенням: Наказ/Порядок Мінфіну/Укргазу 
від 21.08.96 № 173/16. 

112. Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському облі-
ку операцій з векселями Державного казначейства: Наказ/Порядок 
Мінфіну України від 10.07.96 № 140. 
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113. Про затвердження Порядку виписування та погашення простих 
векселів, що видаються вітчизняними нафтопереробними заводами 
у разі поставки на ці заводи нафти суб’єктами підприємницької дія-
льності — резидентами: Наказ/Порядок Мінфіну/Мінекономіки 
України від 25.02.97 № 46/24. 

114. Про затвердження Порядку видачі, обліку і пред’явлення до опла-
ти простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита: На-
каз/Порядок Мінфіну України від 23.11.93 № 95. 

115. Про затвердження Порядку застосування векселів Державного ка-
значейства для фінансування витрат державного бюджету: Наказ 
Мінфіну України від 31.05.96 № 115. 

116. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 
16.11.99 № 279 та затвердженого ним Положення про порядок про-
ведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зо-
бов’язань з використанням казначейських векселів: Наказ Мінфіну 
України від 01.02.2000 № 21. 

117. Про затвердження Положення про порядок проведення операцій 
зменшення зовнішніх державних боргових зобов’язань з викорис-
танням казначейських векселів: Наказ/Положення Мінфіну України 
від 16.11.99 № 279. 

118. Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на 
ринку цінних паперів та застосування санкції: Зареєстровано в Мі-
н’юсті України 27.01.97 № 10/1814. 

119. Щодо проведення заліку взаємної заборгованості з подальшим 
оформленням її векселями: Лист Національного банку України від 
30.08.96 № 12–111/1200–5025. 

120. Про списання з позабалансового рахунка № 9805 сум векселів, ви-
даних позичальниками на забезпечення погашення заборгованості 
за простроченими банківськими кредитами: Лист Національного 
банку України від 31.03.98 № 25–011/572–2352. 

121. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Лист На- 
ціонального банку України від 24.03.98 № 25–016/525–2147. 

122. Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення подат-
кових векселів: Лист Національного банку України від 25.05.2000 
№ 25–110/939–3371. 

123. Порядок проведення банками операцій з векселями: Лист Націона-
льного банку України від 14.12.94 № 22017/881. 

124. Щодо протестів про несплату векселів, випущених відповідно до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України і Національного 
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банку України від 31.05.95 № 379 “Про проведення заліку взаємної 
заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України і 
оформлення простроченої заборгованості векселями”: Лист Націо-
нального банку України від 23.11.95 № 22017/917–5577. 

125. Щодо обліку векселів: Лист Національного банку України  від 
26.04.95 № 22017/276.  

126. Про внесення змін до порядку видачі простих та переказних вексе-
лів: Лист Національного банку України від 30.06.94 № 152/3063. 

127. Щодо порядку виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.10.97 № 1104 “Про затвердження Порядку випуску, обігу та 
погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вар-
тість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію Украї-
ни”: Лист Національного банку України від 20.11.97 № 25–
016/1623–8506. 

128. Щодо Порядку проведення банками операцій з векселями: Лист 
Національного банку України від 15.07.97 № 25–016/1025–5103. 

129. Щодо відображення результатів проведеного заліку взаємної забо-
ргованості суб’єктів підприємницької діяльності України і оформ-
лення їх векселями: Лист Національного банку України від 06.07.95 
№ 22017/535. 

130. Щодо протестів про неоплату векселів: Лист Національного банку 
України від 01.03.95 № 22017/149–954.  

131. Про розширення сфери обігу векселів: Лист Національного банку 
України від 28.07.95 № 22017/615. 

132. Про затвердження Положення про операції банків з векселями 
[щодо постанови Правління Національного банку України від 
28.05.99 № 258]: Лист Національного банку України від 01.06.99 
№ 25–111/1191–4802. 

133. Про вексельні бланки: Лист Національного банку України від 
19.09.96 № 12–214/934–5548. 

134. Щодо Указу Президента України від 26.07.95 № 658/95 “Про роз-
ширення сфери обігу векселів”: Лист Національного банку України 
від 11.08.95 № 22017/652–3924. 

135. Про захист вексельних бланків: Лист Національного банку України 
від 23.09.98 № 25–011/1476–6768. 

136. Про порядок обліку та видачі простих та переказних векселів: Лист 
Національного банку України від 01.12.93 № 22001/279. 
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137. Про дату набуття чинності Женевськими вексельними конвенція-
ми 1930 року: Лист Національного банку України від 18.11.99 
№ 25–116/2248–9129. 

138. Про надіслання спільної постанови КМ України та Нацбанку Укра-
їни від 29.06.96 № 703 “Про деякі заходи щодо вдосконалення до-
говірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгова-
ності і оформлення розрахунків векселями” та “Порядку проведен-
ня заліку взаємної заборгованості з подальшим оформленням її ве-
кселями”: Лист/Порядок Національного банку України від 26.07.96 
№ 12–214/722. 

139. Щодо опротестованих нотаріусами векселів: Лист Національного 
банку України від 30.10.98 № 18–211/2347–7882.  

140. Щодо застосування векселя при здійсненні резидентами розрахун-
ків з нерезидентами за поставлені товари: Лист Національного бан-
ку України від 14.08.98 № 13–124/1411.  

141. Про набуття чинності Женевськими вексельними конвенціями 
1930 року: Лист Національного банку України від 27.01.2000 
№ 18–211/224–550.  

142. Про визнання вексельних операцій бартерними: Лист Національно-
го банку України від 15.10.98 № 13–35–1308.  

143. Про авалювання векселів: Лист Національного банку України від 
28.10.99 № 43–311/3082–8688. 

144. Щодо стягнення коштів за векселем [щодо постанови Правління 
Національного банку від 11.10.99 № 503, якою пункти 143–1 та аб-
заци сьомий, восьмий і дев’ятий пункту 147 виключені з розділу ІХ 
Інструкції № 7]: Лист Національного банку України від 26.10.99 
№ 25–116/2148–8616. 

145. Щодо порядку оформлення векселями дебіторської заборгованості 
перед банком: Лист Національного банку України від 10.04.2000 
№ 18–211/1009–2283.  

146. Про затвердження Положення про операції банків з векселями: 
Постанова/Положення Національного банку України від 28.05.99 
№ 258.  

147. Про внесення змін і доповнень до “Порядку проведення банками 
операцій з векселями”: Постанова Національного банку України від 
02.06.97 № 171. 

148. Про внесення змін і доповнень до Положення про операції банків з 
векселями: Постанова Національного банку України від 23.09.99 
№ 477. 
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149. Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іно-
земній валюті: Постанова Національного банку України від 
14.06.99 № 285. 

150. Щодо авалювання векселів філіями комерційних банків: 
Роз’яснення Національного банку України від 19.11.99 № 41–
011/2105–9187. 

151. Про внесення доповнень до Інструкції № 7 “Про безготівкові роз-
рахунки в господарському обігу України”: Постанова Національно-
го банку України від 05.02.99 № 49.  

152. Про внесення змін до наказу Пенсійного фонду України від 
22.09.98 № 116 та Інструкції “Про застосування Порядку погашен-
ня заборгованості підприємств, установ та організацій із збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування та внесення авансових 
платежів оформленням їх векселями”: Наказ Пенсійного фонду 
України від 01.12.98 № 154. 

153. Про внесення змін до Інструкції про застосування Порядку пога-
шення заборгованості підприємств, установ та організацій із збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлен-
ня її векселями, затвердженої наказом Пенсійного фонду України 
від 01.12.98 № 154: Наказ Пенсійного фонду України  від 10.08.99 
№ 109. 

154. Бервено С. М. Вексель: його види і передача // Підприємництво, го-
сподарство і право. — 1996. — № 5. — С. 8–13.  

155. Бервено С. М. До питання про векселездатність // Методологічні 
проблеми приватного права: Зб. наук. пр. — К.: Акад. прав. наук 
України; Ін-т приватного права і підприємництва, 1996. — С. 163–
168. 

156. Бервено С. Н. Особенности вексельного обращения // Бизнес-
Информ. — Харьков, 1996. — № 14. — С. 36–40.  

157. Бервено С. Н. Передача векселя (индоссация) // Проблемы совер-
шенствования украинского законодательства и повышение эффек-
тивности правоприменительной деятельности: Сб. науч. тр. — Ха-
рьков: Нац. юрид. акад. Украины, 1997.  

158. Бервено С. Н. Порядок проведения эмиссии ценных бумаг // Биз-
нес-Информ. — Харьков, 1994. — № 8. — С. 21–24. 

159. Бервено С. Н. Посредник в вексельном обороте // Юрид. практика. 
— 1996. — № 17–18. — С. 9. 
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160. Бервено С. Н., Соболев В. М. Роль института посредничества в век-
сельном обороте // Бизнес-Информ. — Харьков, 1996. — № 23. —  
С. 17–21.  

161. Бервено С. Н. Условия и порядок проведения эмиссии ценных бу-
маг // Бизнес-Информ. — Xарьков, 1994. — № 7. — С. 26–28.  

162. Конвенція 1930 року № 359 про врегулювання деяких колізій зако-
нів про переказні векселі та прості векселі від 07.06.30. 

163. Конвенція про гербовий збір стосовно переказних та простих век-
селів від 07.06.30. 

164. Конвенція про уніфікований закон про переказні векселі та прості 
векселі від 07.06.30. 

165. Красько И. Е., Жушман В. П., Гагин Н. В. Акции и векселя в эко-
номическом обороте Украины: Учеб.-справ. пособие. — Харьков: 
Эспада, 1999. — 280 с. 

166. Немировский И. Б., Хомяк Б. В. Особенности вексельного права в 
Украине. — К.: Аверс, 1999. 

167. Цитавич П. П. Курс вексельного права. — К.: Тип. И. Н. Кушнере-
ва и К, 1887. 

168. Шер И. Ф. Техника банковского дела: Пер. с нем. — СПб., 1904. 
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