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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ

Доповідь торкається проблеми удосконалення систем управління витратами на під-
приємствах шляхом розробки нових підходів до класифікації витрат з метою їх ви-
вчення 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 изу-
ченные иностранные методы, использование которых является необходимым услови-
ем адаптации процесса управления затратами к современным условиям.

The report touches upon the problems of Cost Management systems improvement at the enter-
prises by working out the new approaches to costs classification for the purpose of their study-
ing 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. Отри-
мання 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 пла-
тоспроможності підприємства. Усе це змушує керівництво підприємства постій-
но 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. під-
креслюють 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 кла-
сифікації витрат [1].

В теперішній час на підприємствах найбільш розповсюдженими є класи-
фікація 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 нага-
льні потреби управління, що насамперед пов’язано з диверсифікацією діяльно-
сті сучасних підприємств. Зокрема, вважаємо доцільним зазначити, що на
практиці класифікації та, відповідно, вивченню, в основному підлягають ви-
трати, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, при
цьому інші аспекти розглядаються як другорядні. Хоча, наприклад, втрати під-
приємства від визнаних штрафних санкцій, знецінення запасів, сумнівної та
безнадійної заборгованості тягнуть за собою значно більші втрати, ніж відхи-
лення 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 відмі-
тити, 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 дія-
льності суб’єкта господарювання, а й фінансові, заготівельні, збутові, іннова-
ційні 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 неви-
значеності, понесення збитків від неактуальності розробок, нерентабельності
виробництва інноваційної продукції.

В цілому удосконалення підходів до класифікації витрат дозволить удо-
сконалити 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-



несу в Україне”от 15.05.2009 № 1334-VI. Розглядується спосіб виведення цього бізнесу з
тін і здобуття податкових відрахувань до бюджету не як з грального закладу.

Приведены результаты исследования запрещенной деятельности новых игровых
заведений( Интернет- клубы) появившихся в связи с принятием закона ”О запрете
игрового бизнеса в Украине”от 25.07.2009. Рассматривается способ выведения этого
бизнеса тени и получение налоговых отчислений в бюджет не как с игрового заведе-
ния.

The results of research of the forbidden activity of new playing establishments( The internet-
clubs) are resulted appearing in connection with passing an act ” prohibition of playing busi-
ness in Ukraine” 15.05.2009 № 1334-VI. The method of turn of this business of shade and
receipt of tax deductions examined in a budget not as from playing establishment.

25 июня 2009 года в Украине вступил в силу закон “О запрете игрового
бизнеса в Украине” тем самым прекратив поступление денежных средств в го-
сударственный бюджет и заставивший украинских бизнесменов, которые рабо-
тали в этой сфере прекратить свою деятельность или начать работать как тене-
вая организация. Ведь теперь азартная деятельность ведется не на игровых ав-
томатах или помповых рулетках а простых компьютерах, которые подсоедине-
ны к интернету где и ведется игра.

Большинство предпринимателей превратили свою деятельность из игро-
вых автоматов в простой “интернет клуб”, преставши приобретать лицензию
Министерства финансов Украины, которая стоила 150 тысяч евро в гривнах по
курсу Нацбанка на день платежа. Теперь большая часть этих предприятия рабо-
тают согласно закону “ Об упрощенной системе налогообложения, учета и от-
четности субъектов малого предпринимательства ” от 3 июля 1998 года N 727 и
согласно ему делают отчисляют в бюджет в размере установленном законода-
тельством, занижая свои доходы.

Отследить весь доход такого заведения очень сложно, так как предпри-
ятие предоставляет услугу по использования компьютера, а то в каких целях его
используют его уже не интересует. Система работы такого заведения довольна
простая: посетитель входит в заведение с помощью программ (WebMoney, SMS
или других программ такого типа) переводятся деньги на определенный счет,
который известен только администратору зала и посетителю. После этого посе-
титель садиться за указанную машину, где его уже ожидает знакомая для него
любая азартная игра. По окончанию игры посетитель может забрать свой выиг-
рыш либо у администратора.

В настоящий момент налоговая полиция предпринять какие-либо дейст-
вия только в том случае если был зафиксирован факт о передачи денег, тогда
могут использовать п.п.1 статьи 19 раздела I “Хозяйственного кодекса Украи-
ны” в котором указывается что “ Субъекты хозяйствования имеют право без
ограничений самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, кото-

рая не противоречит законодательству” либо другую статью этого кодекса. Так
же в случае если предприятие не имеет необходимого патента или лицензии на
официальную работу Интернет-казино, которая должна выдается Минфином.

Закрыть заведения такого типа в Украине не получится, так как в не в
одном нашем законодательстве четко не указывается, где заканчивается Ин-
тернет-кафе, а где начинается Интернет-казино. Однако существует способ
вывести эти предприятия из тени. Достаточно создать отдел, задача которого
будет устранение компьютерных азартных игр на компьютере любого пользо-
вателя и выдача каждому Интернет-кафе определенный IP-адрес (один на все
заведение по примеру локальной сети) через который будет возможность от-
слеживать посещаемость сайтов где есть интернет-казино из этого заведения,
тем самым позволить или запретить их посещение, а так же позволив наложить
на них налоговые обязательства.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Визначено фактори з використанням методів системного аналізу, які впливають на
ефективність роботи закладу освіти.

Определены факторы с использованием методов системного анализа, которые
влияют на эффективность работы учебного заведения.

Factors are certain with the use of methods of analysis of the systems, which influence on
efficiency of work of educational establishment.

Необхідність надання управлінському апарату вищого навчального за-
кладу інформації для планування, організації та контролю й обґрунтування
шляхів підвищення ефективності його діяльності потребує визначення основ-
них факторів, що впливають на неї.

Для визначення основних факторів та розробки обліково-аналітичного
забезпечення задачі підвищення ефективності роботи вищого навчального за-
кладу необхідним є визначення очікуваного результату та чинників, які впли-
вають на його отримання. Між чинниками та очікуваним результатом існують
зв’язки типу «причини-результат», які можуть бути представлені графічно за
допомогою такого методу системного аналізу як діаграма причин і результатів,
тобто схеми, що відображає зв’язок між показником якості та її чинниками [1].
Сьогодні ця діаграма використовується й в інших галузях досліджень [2, 3].


