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Для привлечения молодых и квалифицированных кадров в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 го-
да» и долгосрочной областной программы «Социальное развитие села Ря-
занской области на 2011–2013 годы» активно ведется строительство и 
приобретение жилья молодыми семьями и гражданами. Введено в эксп-
луатацию 12 жилых домов площадью 1 155 кв. м, сметной стоимостью 15 
млн. 106 тыс. рублей. В 2010 г. на социальное развитие населенных пунк-
тов было израсходовано 114,2 млн. руб., в т. ч. за счет средств областного 
бюджета 71,2 млн. рублей. За 2010 г. на обеспечение водоснабжения в 
районе израсходовано 18,7 млн. рублей, на строительство газопроводов в 
районе было освоено 2,48 млн. рублей. 

Переломить негативные тенденции в развитии небольших муници-
пальных образований в современных условиях можно только на основе 
проведения активной государственной региональной политики. 

 
Бутенко М., Мусієнко В. 

НТУ «ХПІ» 

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, 
НАЦІЛЕНих НА РЕФОРМУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ 

Визначення причин виникнення й поширення корупції є однією з 
найактуальніших проблем. Важливість цього питання зумовлено потре-
бами й теорії, і практики. Однією з причин виникнення корупції, на пере-
конання дослідників, є так звані «корупційні традиції». Так, деякі дослід-
ники вважають, що культурні норми та традиції, які панують в деяких су-
спільствах, можуть сприяти становленню корупційних відносин. Прибіч-
ники цього погляду пропонують заходи боротьби з корупцією, націлені 
на усунення «корупційних традицій» у суспільстві, тобто передбачають 
поширення в суспільстві ідеї неприйнятності корупційних відносин. 

Наслідки ж «культурних» антикорупційних заходів у довгостроко-
вому періоді залежатимуть від того, наскільки вдалося поширити в суспі-
льстві ідеї неприйнятності корупційних відносин. Якщо ідеї неприйнят-
ності корупційних відносин не знайдуть відгуку в більшості населення, 
то активне застосування «культурних» антикорупційних заходів може 
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призвести, навпаки, до зростання рівня корумпованості: через відсутність 
дійсно ефективних антикорупційних заходів корупційні відносини будуть 
безперешкодно поширюватись у суспільстві, а інституціоналізація кору-
пційних практик сприятиме цьому процесу. Можливий протилежний ре-
зультат – поширення ідей неприйнятності корупційних відносин призве-
де до штучного скорочення рівня корумпованості, яке буде супроводжу-
ватися надзвичайно високим рівнем трансакційних витрат бюрократич-
них процедур через збереження неефективних формальних правил. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що «культурні» антикорупційні 
заходи в короткостроковому періоді за будь-яких обставин будуть харак-
теризуватися низькою ефективністю через ігнорування справжніх причин 
виникнення й поширення корупції. У довгостроковому ж періоді ефекти-
вність «культурних» антикорупційних заходів залежатиме від поширення 
в суспільстві ідеї неприйнятності корупційних відносин. 

 
Бушманова Е. 
НИУ «БелГУ» 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАСЧЕТЕ И УПЛАТЕ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Одним из проблемных для налогоплательщиков обременений являе-
тся налог на имущество. Несмотря на то, что схема расчёта и уплаты на-
лога сравнительно прозрачна, её практическое применение, как правило, 
вызывает целый ряд проблем и ошибок при исчислении и уплаты данного 
налога.  

Так, наиболее часто при формировании налоговой базы возникают 
ошибки, связанные с занижением первоначальной стоимости. При этом 
нередко организации допускают ошибки и в квалификации самого поня-
тия «инвестиционный актив». Здесь организации необходимо определить 
такие критерии, как «длительность времени» и «существенность расхо-
дов» в учётной политике. Следовательно, приобретённое по договору ку-
пли-продажи основное средство за счет заёмных средств инвестицион-
ным активом признаваться не будет, так как вряд ли его покупка потре-
бует так много времени. А вот строительство объекта основного средства 


