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1. Опис навчальної дисципліни 

Фінанси  підприємств 

 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

  

Освітній-ступінь бакалавр 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»                                                  

(шифр і назва) 
Освітня програма Облік і аудит 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин                                   90 

Кількість кредитів ECTS  _    3_______ 

Кількість змістових модулів ___2_______ 

Курсовий проект (робота) 

(за наявності) 

___________________-____________________ 
(назва) 

Форма контролю екзамен 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 2 3-4 

Семестр 3 5-6 

Лекційні заняття 15  4 

Практичні, семінарські 

заняття 

 15                  4 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота        60  год. 82 

Індивідуальні завдання          

Кількість тижневих 

аудиторних   

годин для денної форми 

навчання 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» - формування системи знань з  

питань теорії і практики фінансових відносин суб‘єктів господарювання, засвоєння 

практичних навичок з управління фінансовими ресурсами в процесі господарської 

діяльності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»:  

 - розкриття сутності, функцій та ролі фінансів підприємств у ринковій економіці; 

 -  визначення  й  систематизування   закономірностей у сфері фінансових відносин 

держави, суб'єктів підприємницької діяльності  та  домогосподарств і  використання цих 

закономірностей у практиці фінансової роботи;  

 -  виявлення можливих напрямів впливу фінансів підприємств на суспільний прогрес і 

їх ролі в системних трансформаціях ринкового економічного базису; 

 - з’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх 

формування, організації фінансової діяльності підприємств;  

 -  здобуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку, його 

розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку; 

 - визначення потреби в оборотних коштах, джерелах фінансування відтворення 

основних виробничих засобів, їх ефективного використання; 

 -  оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації 

підприємств. 

 - виявлення глобальних ризиків та фінансових загроз функціонування сучасного 

підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- соціально-економічну сутність, функції і роль фінансів підприємств; 

- організацію фінансів суб’єктів господарювання; 

- особливості організації фінансових відносин підприємств ;  

- складові податкової системи та оподаткування підприємств; 

- теоретичні засади фінансового управління; 

- техніку фінансових розрахунків, типову фінансову документацію; 

- прийоми і методи складання фінансової частини бізнес - плану;  

- основи фінансування, кредитування і капітальних вкладень підприємств;  

- склад і зміст фінансової звітності підприємств. 

вміти: 

- об’єктивно оцінювати економічні процеси та фінансову політику підприємства; 

- аналізувати  і контролювати фінансовий стан підприємств;  

- визначати джерела формування фінансових ресурсів, показники ефективності 

господарювання, складати фінансову звітність підприємства;  

- розраховувати потребу у фінансових та кредитних ресурсах підприємств;  

- визначати нормативи оборотних засобів, амортизаційних відрахувань; 

- складати фінансовий план, визначати ефективність капітальних вкладень. 

 

Набуття компетентностей:  

 

загальні компетентності (ЗК):_ЗК1-ЗК3, ЗК6-ЗК9, ЗК11_________________ 

фахові  (спеціальні) компетентності (ФК):__ФК1, ФК 8_________________ 

 

.  

 

 

 

 

 



  

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання. 

 

азви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи фінансів підприємств, грошові розрахунки та грошові 

надходження підприємств 

Тема 1. Основи 

фінансів підприємств 

8 1 1 - - 6 7.5 0.5    7 

Тема 2. Організація 

грошових розрахунків 

10 2 2 - - 6 7.5 0.5    7 

Тема 3. Грошові 

надходження 

підприємств 

8 1 1 - - 6 7.5 0.5    7 

Тема 4. Формування і 

розподіл прибутку 

10 2 2 - - 6 7.5 0.5    7 

Тема 5. Оподаткування 

підприємств 

8 1 1 - - 6 8  1   7 

Разом за змістовим 

модулем 1 

44 7 7 - - 30 38 2 1   35 

Змістовий модуль 2. Оборотні кошти та основні засоби, фінансовий стан, кредитування, 

фінансове планування  та фінансова санація підприємств 

Тема 6. Оборотні 

кошти та їх 

організація на 

підприємстві 

10 2 2 - - 6 9 0.5 0.5   8 

Тема 7. Оцінка 

фінансового стану 

підприємства 

10 2 2 - - 6 9 0.5 0.5   8 

Тема 8. Кредитування 

підприємств 

8 1 1 - - 6 9 0.5 0.5   8 

Тема 9. Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів 

8 1 1 - - 6 9 0.5 0.5   8 

Тема 10. Фінансове 

планування на 

підприємствах 

6 1 1 - - 4 8.5  0.5   8 

Тема 11. Фінансова 

санація підприємств 

4 1 1 - - 2 7.5  0.5   7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 8 8 - - 30 52 2 3   47 

Усього годин  90 15 15 - - 60 90 4 4   82 
 

 4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи фінансів підприємств 1 

2 Організація грошових розрахунків 2 

3 Грошові надходження підприємств 1 



  

4 Формування і розподіл прибутку 2 

5 Оподаткування підприємств 2 

6 Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 2 

7 Оцінка фінансового стану підприємства 1 

8 Кредитування підприємств 1 

9 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 1 

10 Фінансове планування на підприємствах 1 

11 Фінансова санація підприємств  2 

 

5. Теми семінарських занять(не передбачено) 

6. Теми лабораторних занять(не передбачено) 

 

 
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

студентами. 

Контрольні питання. 

1. Сутність фінансів підприємств 

2. Організація, зміст та функції фінансів підприємств 

3. Фінансові ресурси підприємств 

4. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності 

5. Організація фінансової діяльності на підприємствах 

6. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 

7. Грошові розрахунки, та принципи їх організації на підприємстві 

8. Поточні та інші рахунки підприємств у банках 

9. Розрахунки платіжними дорученнями 

10. Розрахунки платіжними вимогами - дорученнями 

11. Розрахунки платіжними вимогами 

12. Рахунки із застосуванням розрахункових чеків 

13. Розрахунки акредитивами 

14. Розрахунки із застосуванням векселів 

15. Розрахунки пластиковими картками 

16. Розрахунково – платіжна дисципліна, санкції за її порушення.    Порушення касової 

дисципліни, способи її зміцнення 

17. Грошові кошти, характеристика і склад грошових надходжень підприємств 

18. Грошові потоки підприємства і їх види 

19. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення у розширенні 

виробництва 

20. Прибуток і рентабельність підприємства, їх економічний зміст в сучасних умовах 

розвитку підприємництва 

21. Методи розрахунку прибутку підприємств і обчислення рентабельності 

22. Розподіл та використання прибутку підприємства 

23. Сутність, склад і структура оборотних коштів, їх класифікація 

24. Джерела формування оборотних коштів 

25. Розрахунок нормативів власних оборотних коштів і показники їх використання 

26. Основи кредитування підприємств 

27. Види кредитів і їх форми 

28. Порядок оформлення і видачі кредиту 

29. Порядок погашення кредиту 

30. Контроль банку за використанням і погашенням кредиту 

31. Сутність, призначення і функції податків 

32. Податкова система в Україні, принципи її побудови 

33. Види податків та джерела їх сплати 

34. Непрямі податки 



  

35. Прямі податки 

36. Місцеві податки і збори 

37. Сутність фінансового стану підприємства, показники та методика їх розрахунку 

38. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 

39. Показники фінансової стійкості підприємства 

40. Оцінка ділової активності підприємства 

41. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 

42. Фінансове планування, його види та їх характеристика 

43. Фінансовий план підприємства 

44. Оперативне фінансове планування 

45. Бюджетування в системі оперативного планування 

46. Основи антикризового управління 

47. Економічна сутність санації підприємств 

48. Санаційний аудит, порядок його проведення 

49. Порядок проведення санації підприємств 

50. Фінансові джерела санації підприємств 

51. Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності 

52. Сутність банкрутства та причини його виникнення 

53. Процедура визнання боржника банкрутом 

54. Порядок ліквідації підприємств. 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС     Бакалавр 

напрям підготовки/ 

спеціальність 
071 «Облік і 

оподаткування » 

Кафедра фінансів  
2020 -2021 навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № 1 

 

з дисципліни 

_Фінанси підприємства 

 

Затверджую 
Зав. кафедри 

________________ 
 (підпис) 

Давиденко Н.М. 

                  2020р. 

1. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 

2. Податкова система  України, принципи її побудови. 
1. Коефіцієнт покриття залежить від: 

1) суми поточних активів 

2) суми поточних зобов'язань 

3) суми кредиторської заборгованості 

2. Які показники використовують для обґрунтування інвестиційного проекту: 

1) рентабельності 

2) внутрішньої норми прибутковості 

3) максимального грошового потоку 

4) чистої поточної вартості 

5) максимального грошового відплив 

6) терміну окупності 
7) точки беззбитковості 

3. Які з наведених   відносин не входять до складу фінансів підприємств: 

1) між підприємством та його робітниками 

2)  між підприємством і державою 

3) між робітниками підприємства та торговельними організаціями 

4) між підприємствами 

4. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні: 

1) 25%; 

2) 45 % 

3) 30 % 

4) 19% 

5) вірна відповідь відсутня 
5. У чому полягає сутність виробничих засобів: 

1)  матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких становить понад один рік, або які 

використовуються в процесі виробничого циклу, що триває більше одного року 

2) матеріальні активи, що беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому 

натуральну форму 

3) матеріальні активи, спожиті в одному виробничому циклі 

4) варіанти відповідей вірні 



  
6. Прибуток підприємства — це: 

1) сума коштів, отримана на поточному рахунку в банку або касі підприємства 

2) фінансова категорія, що виражає грошову вартість реалізованого чистого доходу 

3) фінансова категорія, яка виражає фінансові відносини між постачальниками та споживачами товару 

7. До собівартості відносять: 

1) поточні витрати, витрати на оплату праці, відрахування в централізовані цільові фонди, непрямі податки, 

амортизацію основних засобів і нематеріальних активів 

2) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування в централізовані цільові фонди, амортизацію 

основних засобів і нематеріальних активів 

3) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів 

8. Рентабельність залежить від: 

1) прибутку підприємства 

2) обсягу реалізації продукції 
3) поточних витрат 

4) варіанти відповіді  правильні 

9. Джерелом створення фінансових ресурсів держави є: 

1) валовий внутрішній продукт (ВВП) 

2) податкові надходження від фізичних та юридичних осіб 

3) податкові надходження від фізичних, юридичних осіб, зовнішні та внутрішні позики держави 

 

10. У чому полягає сутність поняття "ефект фінансового важеля": 

1) збільшенні рентабельності власного капіталу шляхом 

2) використання позик 

3) збільшенні прибутку за рахунок позик 
4) збільшенні загальної рентабельності активів шляхом залучення позик 

 

1. Для фінансування будівництва складу підприємство взяло банківський кредит розміром 450 тис. грн. на 5 

років під 27% річних. Погашення кредиту відбувається рівними річними платежами плюс нараховані 

відсотки за поточний рік. Наведіть план погашення кредиту і розрахуйте загальні витрати щодо погашення 

кредиту. 

2.  У підприємства потреба в наявних коштах становить 100 тис. грн на місяць. Очікується, що наявні кошти 

оплачуватимуться рівномірно. Річна ставка дорівнює 20 %. Вартість кожної операції позики або зняття 

грошей з рахунку — 18 грн. Обчисліть: 1) оптимальну суму операцій; 2) середній розмір касового залишку. 

  

 

 

 
 

 

8. Методи навчання                                                                                       

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: практичні завдання. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо). 

 

 



  

9. Форми контролю 

Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна та підсумкова атестація.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу кожного змістового 

модуля. Вона має визначити рівень знань студента з програмного матеріалу змістового модуля 

(рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих під час усіх видів занять і самостійної 

роботи. 

Підсумкова атестація включає проведення підсумкового письмового екзамену. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 

національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ 

про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  
 

Рейтинг студента, 

 баліва 
Оцінка національна за результати складання екзамену 

90 – 100  Відмінно 

74 – 89  Добре 

60 – 73  Задовільно 

0 – 59  

 
Незадовільно 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної 

роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ. 

 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси підприємств» для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю – 071 «Облік і 

оподаткування» 

2. Олійник Л.А., Негода Ю.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінанси 

підприємств» для самостійного вивчення курсу і завдання для студентів з різними формами 

навчання ОКР «Бакалавр». – К.: ЗАТ «Нічлава», 2009. - 162 с. 

3. Олійник Л.А., Негода Ю.В. Фінанси підприємств. Навчально-методичний посібник для 

студентів ОКР «Бакалавр». К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 134 с. 

4. Олійник Л.А. Методичні  рекомендації з вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» для 

студентів ОКР «Бакалавр». – К.: ЦП «Компринт», 2014. - 68 с. 

5. Олійник Л.А., Негода Ю.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних 

занять та самостійної роботи студентам денної форми навчання напряму підготовки.  – К.: 

ЦП «Компринт», 2016. - 115 с. 

6. Олійник Л.А. Практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму 

підготовки  6.030509 «Облік і аудит. – К.: ЦП «Компринт», 2016. - 153 с.  

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Азаренкова Г.М. та ін. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самост. вивчення 

дисципліни. – 2-е вид., випр. і доп. –К.: Знання-Прес, 2006. -287 с. 

2. Данілов О. Д., Паєнтко Т. В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб. – 

К.: КНТ, 2009. –272с. 

3. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Кондор – 2003.–364 с. 



  

4. Лайко П.А., Мних М.В.Фінанси підприємств.  – К.: Знання України, 2004. – 428 с. 

5. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. 

Мельничук.-К.: «Центр учбової літератури», 2013.-504с. 

6. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: Підручник для студ. – 2-е вид. – Львів: 

„Магнолія Плюс”, 2006. – 367 с. 

7. Слав‘юк Р.А.Фінанси підприємств: Навч. посібник.–К.: ЦУЛ, 2002.–460 с. 

8. Філімоненков О.С., Дема Д.І. Фінанси підприємств:Підручник.- К.: Алерта, 2009.-496 с. 

9.  Фінанси         підприємств.   Підручник.    6-е    видання    (за    ред.  А.М. Поддєрьогіна) 

– К.: КНЕУ, 2006 – 546 с. 

10.  Фінанси     підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації .  Навч. посібник     (за    

ред.  В.З. Потій) – К.: КНЕУ, 2005 – 244 с. 

11. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 

2002. – 268 с. 

12. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : теоретично-практичний 

посібник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : 

Кондор, 2011. – 429 с. 

13. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання державного екзамену (навчальна 

дисципліна "Фінанси підприємств") галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за 

напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" на ОКР "бакалавр" / [уклад. Ковальчук Н. 

О., Городюк А. Б.]. – Чернівці : [б.в.], 2013. – 79 с. 34.  

 

Допоміжна 

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30. - С.141. 

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 50.- С.189.  

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 

1999 р. № 996 – XIV. 

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 

1991р.//http://www.zakon1.rada.gov.ua. 

5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 

р.//http://www.zakon1.rada.gov.ua. 

6. Закон України „ Про інвестиційну діяльність” (ВВРУ, 16/97 або ГК, №13/97). 

7. Закон України „Про власність” (ВВРУ, №20/91 або ГК, №37/96). 

8. Закон України „Про підприємництво” (ВВРУ, №15/91). 

9.  Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”// Все про 

бухгалтерський облік. – 2001. - № 56. – С. 7-18. 

10. Закон України від 30 червня 1999 р. “Про внесення змін до Закону України “Про 

банкрутство”.// http://www.zakon1.rada.gov.ua. 

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена 

Постановою НБУ № 22 від 21.01.04 р. // http://www. rada.gov.ua. 

12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI //http://www. rada.gov.ua. 

13. Положення   (стандарти)   бухгалтерського   обліку   №11   «3обов'язання». Затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від березня 1999 р. № 87// Все про бухгалтерський 

облік. – 2002.- №84(751). – С. 48. 

14. Положення   (стандарти)   бухгалтерського   обліку   №11   «3обов'язання». Затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від березня 1999 р. № 87// Все про бухгалтерський 

облік. – 2002.- №84(751). – С. 48. 

15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 

87// Все про бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 3. 

16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 

87// Все про бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 3. 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://www.zakon1.rada.gov.ua/


  

17. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. 

– 2002 – №84 (751). – С. 5. 

18. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. 

– 2002 – №84 (751). – С. 5. 

19.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові  результати».  

Затверджене   наказом   Міністерства  фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все 

про бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 10. 

20.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові  результати».  

Затверджене   наказом   Міністерства  фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все 

про бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 10. 

21. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби». Затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 -№84(751). – С. 29. 

22. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби». Затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 -№84(751). – С. 29. 

23. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» 

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 15. 

24. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» 

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 15. 

25. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал» 

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 19. 

26. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал» 

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Все про 

бухгалтерський облік. – 2002 – № 84 (751). – С. 19. 

27. Положення „ Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. 

Затверджене Постановою КМУ від 15.12.04 р. 

28. Положення „ Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. 

Затверджене Постановою КМУ від 15.12.04 р. 
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збору. Затверджене наказом ДПА України від 19 березня 2001. 

30. Положення про порядок нарахування, термін сплати і подання розрахунку акцизного 

збору. Затверджене наказом ДПА України від 19 березня 2001. 
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