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РЕФЕРАТ 

Об’єктом дослідження виступає підприємство ПАТ «Укртатнафта».

Мета роботи –  проведення аналізу стану оподаткування та податкового

навантаження  підприємства,  виявлення  їх  впливу  на  фінансовий  стан  та

розробка  практичних  рекомендацій  щодо  оптимізації  та  вдосконалення  на

прикладі підприємства ПАТ «Укртатнафта».

Одержані результати можуть бути використані при вдосконаленні системи

оподаткування   на  підприємстві  та  зменшенні  податкового  навантаження  на

нього.

Ключові  слова:  податки,  оподаткування,  система  оподаткування,  податкове

навантаження,  податкова  безпека,  прямі  податки,  непрямі  податки,  акцизний

податок, податок на прибуток, податок на додану вартість, екологічний податок.


