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РЕФЕРАТ

Алієв А.І. Організація розрахунків підприємства з бюджетом та їх
оптимізація (на прикладі ТОВ «Силікон»). Рукопис.

Випускна робота на здобуття кваліфікації фахівця в галузі фінансів за
напрямом 6.030508 - «Фінанси та кредит», Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019р.

Робота містить 102 сторінок, 14 таблиць, 31 риисунків, список
літератури: 46 найменування, 4 додатків.

Ключові слова: податки, розрахунки, бюджет, фінансовий стан, 
відшкодування, пільги, ставки, дебіторська, кредиторська заборгованість.
Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Силікон».

Мета роботи - дослідження теоретичних і практичних аспектів
організації розрахунків підприємств з бюджетом і пошук шляхів їх
оптимізації.

Одержані результати теоретичного дослідження та аналізу 
розрахунків за податками і платежами до бюджету по підприємству, 
вивчення впливу оподаткування на фінансовий стан, кращого досвіду
оподаткування податками, зокрема ПДВ, податку на прибуток можуть бути 
використані при вдосконаленні обчислення, сплати господарську діяльність 
підприємств. податків і їх впливу на фінансово-господарську діяльність 
підприємств.


