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значимыми организациями, имеющими группу организаций, — 

банками, открытыми акционерными обществами, страховыми 

организациями; совершенствование национальной системы 

бухгалтерского учета на основе МСФО. 

Общественно значимые организации, которые будут составлять 

консолидированную отчетность согласно МСФО, не освобождаются 

от обязанности составления бухгалтерской отчетности в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.  

Публичность даст возможность сравнивать предприятия на 

локальном и международном уровне, а также проводить более 

глубокий финансовый анализ не только собственникам предприятия, 

но и другим заинтересованным сторонам. Отметим, что основной 

интерес к данной отчетности проявляют внешние пользователи: 

существующие и потенциальные инвесторы, а также кредиторы. 

Подготовка персонала является также одной из проблем, 

которую предстоит решить, поэтому создание инфраструктуры 

применения МСФО потребуется не только на уровне государства, но и 

в организациях. 
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FORMATION THE MECHANISM OF INTELLECTUAL CAPITAL 

MANAGEMENT AT AGRARIAN ENTERPRISES 

 

Rapid and sustainable transformation towards formation the 

knowledge-based economic system effects the situation where the most 

valuable and productive assets do not have tangible nature. These changes 

made the necessity of searching the sources of formation the value creation 

factors behind the tradition resources as material and finance. The Balance 

sheet and the traditional tools do not allow us to know what influence the 

intangible assets have on business performance. The financial indicators 

appear not to be sufficient because they do not tell us whether we are 

increasing our competitive advantages.While functioning in the modern 

economic environment the enterprises need to be able to access, coordinate 

and integrate knowledge more efficiently than ever before to make sense of 
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the complex and unpredictable forces shaping business conditions. Many 

organizations, both private and public sector, find they need to depend on a 

wider variety of knowledge resources to better serve the needs of 

increasingly demanding and sophisticated customers.  

Notwithstanding the intellectual capital management concept is not 

so developed as well as material or financial one and there are many 

definitions that describes the feature its nature. The most of scientists 

agreed that intellectual capital is an intangible asset that needs to be 

managed; management of intellectual capital can create value in the 

organization; management of intellectual capital can generate competitive 

advantages; human capital, client‘s capital and processes capital are the 

main components of intellectual capital [2]. 

Now we have the growing consciousness that intellectual capital is a 

key factor for business success in today‘seconomic environment. 

Intellectual capital contain not just data or information but all useful 

knowledge in many form. The phenomenon of intellectual capital studied 

mainly at the industry field, but nobody says about its absence in another 

area. These reasons makes the necessity of investigation the intellectual 

capital at agrarian enterprise as well as at industrial. 

At agrarian field, the intellectual capital appears mainly with the 

process of making both new sorts of plants, seeds, animals and new 

organization form of doing agrarian business. In another words the process 

of formation intellectual capital links with successful using of knowledge. 

This process must gain its owner new opportunities – new clients and/or 

new market, larger revenue and profit. Nevertheless, there are two biggest 

negative points of this process – the necessity of enormous starting 

investing and long lag between invests and getting profit. However, the 

game costs the candles because innovative product makes high-level 

competitive advantages and can provide long last competitiveness for 

enterprise in modern economic conditions. 

In our vision the intellectual capital at the agrarian enterprise could 

be defined as combination of intellectual resources embodied in human 

knowledge, abilities, skills and intellectual products in the inclusion of 

economic turnover creates additional value of agricultural enterprises and 

provide competitive advantage.  

In modern economic dictionary the mechanism of management has 

been defined as a clear sequence of actions (steps, stages, phases), defining 

the management process. Besides, it could be represented as an algorithm, 
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which is defined as a sequence of specific actions or steps to solve the 

problem [2]. 

Goncharuk A. summarized that the mechanism of management can 

be interpreted as decomposition of the process into separate phases, stages, 

steps;  definition of performers and managers; the choice of tools, methods 

and description of management technique; description of the general 

algorithm for solving the basic problem of management [3]. 

In our opinion the mechanism of intellectual capital management at 

the agricultural enterprise is a set of principles, methods, functions and 

instruments that can be used to manage the impact on the development, 

stockpiling and use of intellectual capital of the company to achieve 

management objectives (increase the volume of the intellectual capital, 

change its structure, increase the efficiency etc.). 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РОБОЧОГО ПЛАНУ 

РАХУНКІВ 

 

Основним документом підприємства, що розробляється не на 

один рік, яким керуються при вимірюванні, оцінці, реєстрації та 

узагальненні всіх фактів завершених господарських операцій є 

облікова політика підприємства. Важливою складовою облікової 

політики підприємства в частині забезпечення інформаційних потреб 

менеджерів при обґрунтуванні раціональних управлінських рішень 

визнано робочий план рахунків. 

На законодавчому рівні термін «План рахунків бухгалтерського 
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