
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].



Наявність у поставленій задачі чітко визначеної цілі та досить розгалуженого
комплексу факторів, що впливають на її досягнення, обумовлює можливість
використання для її вирішення указаного методу системного аналізу.

Очевидно, що ефективність діяльності вищого навчального закладу без-
посередньо залежить від того, наскільки результативно він працює, який внесок
в результативність робить кожен його структурний підрозділ, наскільки береж-
ливо та раціонально в умовах обмеженого фінансування використовуються його
наявні ресурси, як оцінюються суспільством надані вищим навчальним закла-
дом послуги, чи правильно сформований портфель спеціальностей та ін.

Отже, в сучасних умовах функціонування вищих навчальних закладів до
основних факторів, що впливають на ефективність їх роботи, можна віднести:

- якість освітніх послуг, що надаються закладом;
- беззбитковість діяльності закладу освіти;
- ефективність діяльності основних структурних підрозділів – кафедр;
- ефективність підготовки фахівців за різними спеціальностями.
Очікуваним результатом діаграми причин і результатів задачі, що розг-

лядається, являється підвищення ефективності роботи вищого навчального за-
кладу. Основними чинниками – причинами першого порядку (головні гілки
діаграми) – виступають наведені вище фактори, зміст яких деталізується за до-
помогою причин другого, третього і наступних порядків.

Таким чином, використання наведеного методу системного аналізу до-
зволить удосконалити інформаційну систему вищого навчального закладу шля-
хом розробки обліково-аналітичного забезпечення задачі підвищення ефектив-
ності діяльності закладу освіти на основі виявлених факторів, що впливають на
ефективність роботи установи, з метою прийняття керівництвом закладу обґру-
нтованих управлінських рішень.
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ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Розглядаються питання удосконалення інформаційних моделей процесу матеріально-
го забезпечення підприємства. Обґрунтовується доцільність предметного підходу до
автоматизованого управління. Перелічені предметні підсистеми автоматизованого
управління підприємством. Викладені завдання бухгалтерського обліку процесу мате-
ріального постачання підприємства.

Рассматриваются вопросы совершенствования информационных моделей процесса
материального обеспечения предприятия. Обосновывается целесообразность пред-
метного похода к автоматизированному управлению. Перечислены предметные
подсистемы автоматизированного управления производством. Изложены задачи
бухгалтерського учета процесса материального обеспечения предприятия.

The problems of the enterprise material support of soft ware models process are being inves-
tigated. The importance of the subject approach of the automated control is being proved.
Subject subsystem of automated enterprise control have been given. Accounting tasks of the
process of enterprise material support have been submitted in this article.

На сучасному етапі розвитку економіки підвищується значення пошуку
напрямків удосконалення методів і механізмів управління підприємствами.
Особлива роль в цьому належить системі бухгалтерського обліку, що дозволяє
створювати інформаційні моделі діяльності підприємств для прийняття управ-
лінських рішень, в тому числі в умовах комп'ютеризації управління.

Можна виділити два основних логічних підходи до вирішення проблеми
комп'ютеризації управління на концептуальному рівні проектування. Перший
пов’язаний з проведенням повного обстеження об'єкта управління, з всебічною
розробкою технічних і робочих проектів усіх підсистем і одночасним їх впро-
вадженням в практику. Але цей підхід веде до можливості тривалого існування
незавершеного проекту, зростання ймовірності різного роду помилок і прора-
хунків у проектуванні; неузгодженості в сформованій системі управління вна-
слідок впровадження незакінчених підсистем. Другий підхід пов’язаний з про-
веденням послідовної розробки окремих підсистем і впровадженням їх відразу
ж по закінченні проекту, що дозволяє скоріше одержати віддачу від капіталь-
них витрат на автоматизацію управління.

Крім того, проектування комп’ютеризованих систем може здійснюва-
тись за різними організаційно-орієнтованими підходами: предметно-
функціональним (або функціональним) і предметним. Функціональний підхід
не змінює традиційної організаційної структури апарата управління, не вносить
принципових змін у сформовану систему інформаційних зв'язків виробничих і
управлінських підрозділів. При предметному підході до автоматизованого
управління перед традиційним забезпечується зберігання загальної логіки
управління економічними об'єктами, не розривається цілісний управлінський
цикл; відносна замкнутість предметних підсистем забезпечує їх певну незале-
жність, дає змогу здійснити поетапне проектування і впровадження першочер-
гових підсистем; досягається відповідність структури автоматизованої системи
управління складу груп економічних об'єктів.

Можна погодитись з професором Б. Валуєвим, який пропонує виділити
в складі автоматизованої системи управління підприємства тільки 6 підсистем:
управління: засобами праці, управління предметами праці, управління трудо-


