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Місцеві фінанси територіальних громад повинні забезпечують 

матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування, і 

безпосередньо їм підпорядковані. Це дає змогу місцевим органам 

самоврядування бути організаторами цих бюджетних відносин.  

До основних напрямів забезпечення фінансової спроможності 

територіальних громад слід віднести наступні:  

- децентралізація державних фінансів; 

- нарощування власного фінансового потенціалу територіальних 

громад та його ефективне використання; 

- забезпечення фінансової спроможності територіальних громад 

шляхом удосконалення системи оподаткування суб‘єктів 

господарювання та передачі окремих податків і зборів на місцевий 

рівень; 

- забезпечення децентралізації управління; 

- перегляд функцій територіальних громад відповідно до вимог 

часу, що створить соціально-економічні умови для забезпечення 

фінансової спроможності територіальних громад та дозволить 

перенести основну вагу управлінського процесу на місцевий рівень. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Внешний долг имеет  последствия, которые  более печальны  для  

страны, по сравнению  с последствиями  внутреннего долга.  

Эффективное управление внешним долгом включает три 

специфических взаимосвязанных процесса:  

1. Выбор подходящего вида финансирования.  

2. Решение о размере заимствования.  

3. Создание системы статистики внешнего долга (ведение 

полной и своевременной отчетности о существующем долге страны) 

[1]. 
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Стратегия управления внешним долгом представляет собой 

систему выработки долгосрочных целей и задач управления внешним 

долгом, определения механизма и условий их реализации. 

Этапами построения и реализации стратегии управления 

внешним долгом являются: 

Возможными рекомендациями по проблеме внешнего долга в 

области экономической политики могут быть: 

− сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме 

внешнего долга за счет увеличения долгосрочного внешнего 

кредитования. В первую очередь это относится к «другим секторам» и 

банкам. Однако для привлечения долгосрочных займов предприятиям 

необходимо внедрить прозрачную систему финансовой отчетности, 

соответствующей мировым стандартам, а также обеспечить 

стабильность законодательства, регулирующего их деятельность. 

Долгосрочное заимствование банковским сектором также связано с 

прозрачностью их деятельности и ролью государства – наличие 

гарантий, ограниченное вмешательство в деятельность [2]; 

− диверсификация инструментов внешнего заимствования в 

сторону увеличения роли инструментов финансового рынка. Для 

этого, помимо внедрения международной отчетности, необходимо 

выполнение и расширение существующей программы по развитию 

фондового рынка в Беларуси; 

− незначительная доля межфирменного кредитования говорит о 

малом количестве филиалов иностранных предприятий в Беларуси. 

Упрощение условий их деятельности и создание более благоприятного 

бизнес климата может привести к увеличению притока долгосрочного 

иностранного капитала в страну; 

− выход на международный рынок государственных долговых 

обязательств. Их выпуск позволит с одной стороны 

диверсифицировать источники внешнего заимствования, с другой – 

позволит отслеживать динамику процентных ставок для Беларуси, тем 

самым создаст инструмент оценки ее платежеспособности и 

устойчивости развития; 

− более активное использование в будущем другого источника 

внешнего финансирования – прямых иностранных инвестиций. 

Приватизация с участием иностранного капитала позволит привлечь 

необходимые ресурсы для выравнивания сальдо платежного баланса и 

обслуживания внешнего долга, накопленного, в том числе, в период 
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мирового экономического кризиса [3, с. 18-19]. 

Таким образом, данные мероприятия и рекомендации 

существенно помогут реализации эффективного государственного 

управления государственным долгом будет служить источником 

ускоренного социально-экономического развития и укрепления 

финансового положения для Республики Беларусь. 
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АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У 60-х роках минулого століття впровадження інформаційних 

систем в бухгалтерському обліку призвело до появи нової професії у 

сфері інформаційних технологій (ІТ)- ІТ-аудитора. Незабаром була 

створена перша професійна асоціація ІТ-аудиторів — «Electronic Data 

Processing Auditors Association», метою якої стало вироблення 

стандартів і кращих практик проведення ІТ-аудиту. З тих пір, 

важливість професії ІТ-аудитора значно зросла. На сьогоднішній день 

аудит ІТ є обов'язковою частиною кожного незалежного фінансового 

аудиту, послуги ІТ-аудиту затребувані на ринку, а великі корпорації 

мають власні підрозділи ІТ-аудиту, які здійснюють періодичний 

контроль ІТ-процесів і допомагають їх вдосконалювати. При цьому, 

відповідність стандартам є необхідною умовою для проведення аудиту 

високої якості[1].  

Впровадження та використання ІТ для цілей бізнесу зовсім не 

http://polbu.ru/zhuk_finance/ch27_all.html
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