тернативнимі для позаказного и попередільного способів, бо кожен з них є самостійною характеристикою процесу калькулювання.
Калькулювання собівартості на послуги водопостачання та водовідведення повинно здійснюватись із дотриманням загальних норм (стандартів, законодавчих актів, інструкцій і т. і.), проте має багато особливостей, які значно
ускладнюють цей процес. І у деяких моментах неможливо застосувати досвід
інших галузей із цього питання. Собівартість води та відведення стічних вод
визначається за стадіями технологічного процесу та за калькуляційними статтями затрат, що рекомендовані для організацій водопровідно-каналізаційного господарства.
Собівартість розглядають окремо з водопостачання та водовідведення за
основними стадіями технологічного процесу виробництва води (пропуску стічної рідини): підйом води (перекачка стічної рідини); очищення води (очищення
стічної рідини, обробка осаду и його захоронення); транспортування води (транспортування та утилізація стічної рідини).
Суперечливі питання виникають з приводу вибору стратегії та управлінських технологій зниження собівартості виробництва питної води: з одного боку
– не діють стимуляційні фактори ресурсо-енергозбереження та зменшення втрат
з іншого – діє натиск інноваційних програм, без яких подальший розвиток водозабезпечення та водовідведення обійтись не в змозі. Розв’язку цих суперечностей науковці вбачають в застосуванні моделей управління триєдиним блоком
«витрати – собівартість – прибуток», до якого треба додати ще й політику формування цін
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
З УРАХУВАННЯМ РИЗИКОВАНОСТІ ПРОЕКТУ
У доповіді проаналізовано основні методи визначення ефективності інвестиційних
проектів, розроблено алгоритм здійснення передінвестиційної фази інвестиційного
проекту з більш глибоким аналізом ризикованості.
В докладе проанализировано основные методы определения эффективности инвестиционных проектов, разработан проведения перединвестиционной фазы инвестиционного проекта с более глубоким анализом рискованности.
In report is analyzed main methods of the determination to efficiency investment project, is
designed undertaking before investment phase of the investment project with more deep analysis of riskiness.

Активна інвестиційна діяльність являється однією з передумов розвитку
економіки. З виходом України на міжнародний ринок питання про інвестування вітчизняних підприємств стає дедалі гострішим, адже для того, щоб зайняти
свою нішу на ринку необхідно збільшити обсяги виробництва, підвищити
якість продукції, а для цього необхідні додаткові кошти.
В той же час існують певні проблеми, які стримують інвестиційну діяльність. Однією з таких причин є невідповідність існуючих показників та методів аналізу інвестицій сучасним економічним умовам введення господарської
діяльності в Україні, що не дозволяє реально оцінити ефективність інвестицій.
Аналіз існуючих методів та методик, показав, що при оцінці ефективності інвестицій найчастіше використовуються загальновизнані показники як:
чиста теперішня вартість (NPV), дисконтований період окупності (DPP), внутрішня норма прибутковості (IRR), модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR), індекс прибутковості (PI). В той же час слід зазначити, що вони
мають як переваги так і недоліки. Так, наприклад, NPV – абсолютний показник, що не дає змогу порівнювати різні за масштабами та за терміном реалізації
проекти. Недоліком IRR є необґрунтованість припущення про те, що реінвестування доходів відбувається під ставку, рівну прибутковості самого проекту.
Крім того майже всі показники ефективності розраховуються за допомогою
ставки дисконту. Вона повинна включати безризиковий дохід, премію за інфляцію та премію за ризик, які дуже важко визначити в нестабільній економічній ситуації в Україні. Тому оцінка на основі ставки дисконту може бути не
достовірною й існує велика вірогідність відхилення кінцевих економічних результатів від проектних навіть за умови повного виконання інвестиційного
проекту.
Для того, щоб всебічно враховувати усі види невизначеності при аналізі
проекту, на нашу думку необхідно використання теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів, що дозволить
реально оцінити ефективність інвестицій.
Щодо самого інвестиційного процесу, враховуючі важливість передінвестиційної фази проекту для визначення його ефективності, був розроблений
алгоритм реалізації цієї фази з частковим використанням сценарного аналізу.
При цьому важливе місце в оцінці економічної ефективності було відведено
аналізу ризикованості на підставі теорії нечітких множин.
Таким чином, зробивши процедуру аналізу інвестиційних проектів
більш детальною, з врахуванням ризикованості, збільшиться кількість інвестицій, що дозволить пожвавити інвестиційну діяльність в країні, а отже і вивести
економіку держави на новий більш високий рівень.
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
Доповідь торкається проблеми удосконалення систем управління витратами на підприємствах шляхом розробки нових підходів до класифікації витрат з метою їх вивчення та управління. Розглянуті як широко розповсюджені методики класифікації,
що застосовуються у вітчизняній практиці, так і менш вивчені іноземні методи,
використання яких є необхідною умовою адаптації процесу управління витратами до
потреб сьогодення.
Доклад затрагивает проблемы усовершенствования систем управления затратами
на предприятиях путем разработки новых подходов к классификации затрат с целью
их изучения и управления. Рассмотрены как широко распространенные методики
классификации, которые применяются в отечественной практике, так и менее изученные иностранные методы, использование которых является необходимым условием адаптации процесса управления затратами к современным условиям.
The report touches upon the problems of Cost Management systems improvement at the enterprises by working out the new approaches to costs classification for the purpose of their studying and management. Not only the widespread methods of classification, which are applied in
domestic practice, but also less studied foreign methods, which use is a necessary condition of
adaptation of Cost Management to modern conditions are considered.

Метою існування будь-якого підприємства є отримання прибутку. Отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності завжди
пов’язане з виникненням витрат. Неконтрольований процес формування витрат
нерідко призводить до несанкціонованого використання майна підприємства, до
розкрадання та нехтування ресурсів і, як результат, до збитків та зниження платоспроможності підприємства. Усе це змушує керівництво підприємства постійно переглядати діючу систему управління витратами, вносити корективи для її
відповідності нагальним потребам.
Провідні закордоні й вітчизняні вчені, такі як О.І.Сумцов, О.І.Басманов,
В.В.Сопко, І.І.Поклад, Л.Нападовська, М.Чумаченко, В.П.Ярмоленко та ін. підкреслюють виключне значення класифікації у процесі управління витратами.
Так, зокрема В.В.Сопко, зазначає, що для різних потреб управління, і, перш за
все, для здійснення калькуляції собівартості продукції, найбільш значним є класифікації витрат [1].
В теперішній час на підприємствах найбільш розповсюдженими є класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції або за ха-

рактером визначення і призначення. І, хоча така класифікація застосовується і
у законодавчій базі, на нашу думку, сьогодні вона не може задовольнити нагальні потреби управління, що насамперед пов’язано з диверсифікацією діяльності сучасних підприємств. Зокрема, вважаємо доцільним зазначити, що на
практиці класифікації та, відповідно, вивченню, в основному підлягають витрати, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, при
цьому інші аспекти розглядаються як другорядні. Хоча, наприклад, втрати підприємства від визнаних штрафних санкцій, знецінення запасів, сумнівної та
безнадійної заборгованості тягнуть за собою значно більші втрати, ніж відхилення від норми розходу певного виду матеріалу у процесі виробництва [2].
Отже, постає проблема виділення нових ключових ознак класифікації витрат.
На підставі аналізу сучасних підходів до класифікації витрат, слід відмітити, що в сучасному економічному середовищі спостерігаються тенденції
управління витратами з урахуванням ризиків (ризику незапитаної продукції,
ризику стрімкої зміни кон’юнктури ринку, ризику зміни законодавчої бази).
Тому, на нашу думку, доцільним би було розглянути класифікацію витрат,
пов'язаних з ризиками. Насамперед це стосується підприємств, які здійснюють
інноваційну та науково-дослідну діяльність [3].
Така класифікація витрат повинна враховувати не лише виробничої діяльності суб’єкта господарювання, а й фінансові, заготівельні, збутові, інноваційні та інвестиційні сторони його функціонування з урахуванням відповідних
ризиків цих видів діяльності. На нашу думку класифікація витрат на основі
ризиків дозволить урахувати витрати підприємства, пов'язані з фактором невизначеності, понесення збитків від неактуальності розробок, нерентабельності
виробництва інноваційної продукції.
В цілому удосконалення підходів до класифікації витрат дозволить удосконалити існуючі методи управління витратами до потребами сьогодення
підприємств.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КАЗИНО
Приведені результати дослідження забороненої діяльності нових ігрових закладів(
Інтернет-клуби) що з'явилися у зв'язку з ухваленням закону ”О забороні ігрового біз-

