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ність полягає в необхідності дотримання основних принципів : плану-
ванням повинні займатися ті, хто потім буде впроваджувати в життя 
розроблені плани, чітке та адаптивне планування, своєчасне реагуван-
ня на зміни у зовнішньому середовищі підприємства. 

3. Впровадити систему яка сприяє участі працівників у прибутках 
підприємства. Завдяки даному підходу буде забезпечено стабільний 
розвиток підприємства, зростання та покращення добробуту працівни-
ків. 

Антикорупційна програма юридичної особи має містити чіткі 
практичні рекомендації з різних процедур, які юридична особа вживає 
для запобігання корупції у своїй діяльності шляхом впровадження 
ефективного правового механізму дотримання вимог законодавства. 

Антикорупційною програмою Харківського будівельного підпри-
ємства ПАТ «Трест Житлобуд-1» є комплекс правил, стандартів і про-
цедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарсь-
кій діяльності підприємства. 
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Саме репутацiя пiдприємства являється одним iз важливих нема-
терiальних ресурсiв пiдприємства та дає уявлення про пiдприємство у 
суб’єктiв зовнiшнього середовища за наслiдками минулих подiй та 
дозволяє отримати довгостроковi конкурентнi переваги. Розвиток те-
орiї управлiння та теорiї конкуренцiї стимулює пошук нових конкуре-
нтних переваг пiдприємства та нових ресурсiв, використання яких 
сприяє довгостроковому стабiльному функцiонуванню пiдприємства, 
його розвитку в умовах мiнливого зовнiшнього середовища. Перевага-
ми нематерiальних активiв i ресурсiв для забезпечення конкурентосп-
роможностi пiдприємства виступають їхня унiкальнiсть, часто 
невiдчужуванiсть вiд пiдприємства, неможливiсть або виключна 
складнiсть копiювання тощо. Таким чином, все бiльш важливим стає 
розвиток та покращення системи репутацiйного менеджменту на 
пiдприємствi який займається формуванням, пiдтримкою i захистом 
репутацiї, що базуються на реальних досягненнях органiзацiї i спрямо-
ваний на її перспективний розвиток. 

Розглядати репутацiйний менеджмент у вiдривi вiд репутацiйного 
аудиту не можна. Необхiднiсть в репутацiйному аудитi, як правило, 
виникає у великих пiдприємствах водопостачання та водовiдведення, 
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якi стикаються з рiзними групами стейкхолдерiв. Як правило, репу-
тацiйний аудит спрямований на виявлення рiвня iнформованостi ауди-
торiї про дiяльнiсть пiдприємства, iснуючих думок, в тому числi 
дiлової преси, емоцiйного фону, навколишнього середовища. Репу-
тацiйний аудит включає в себе як фiнансовий, так i не фiнансовий ас-
пект. Репутацiйний аудит необхiдний для ефективного ко-
мунiкацiйного менеджменту, управлiння каналами комунiкацiї 
пiдприємства з її цiльовими групами. Одне iз завдань управлiння репу-
тацiєю компанiї полягає в тому, щоб привести до одноманiтностi кар-
тину сприйняття компанiї клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками та 
експертним спiвтовариством. Мета аналiзу репутацiї пiдприємства - 
отримати реальну картину комунiкацiйного поля, в якому iснує ком-
панiя, щоб мати можливiсть визначити ключовi фактори ризику та 
своєчасно скоригувати методи комунiкацiї та ключовi повiдомлення. 

Репутацiйний аудит дозволяє зрозумiти, наскiльки вiдома ком-
панiя, яка довiра до неї проявляється, якi позитивнi i негативнi сторони 
бачать стейкхолдери, чи не занадто псують вам репутацiю вашi ж 
спiвробiтники, яких щось не влаштовує в роботi компанiї. 

Зовнiшнiй репутацiйний аудит має на увазi: аналiз частоти згаду-
вань компанiї в ЗМI; складання загального портрета пiдприємства на 
пiдставi iнформацiї про нього в пресi; визначення ступеня, характеру i 
джерел поiнформованостi цiльової аудиторiї про дiяльнiсть 
пiдприємства; вивчення оцiнки якостi послуг споживачами i наглядо-
вими органами; дослiдження експертних думок щодо перспектив роз-
витку пiдприємства та його нинiшньому мiсцi на ринку. 

Цей список можна доповнювати i далi в залежностi вiд широти 
охоплення зовнiшнiх каналiв iнформацiї. Зокрема, можна включити 
сюди опитування громадських i полiтичних органiзацiй, щоб 
дiзнатися, як оцiнюється соцiальна дiяльнiсть комунальних 
пiдприємств, її значимiсть для регiону. 

Внутрiшнiй репутацiйний аудит – це збiр iнформацiї про задово-
ленiсть спiвробiтникiв пiдприємства умовами працi; оцiнка ступеня 
розумiння колективом цiлей i завдань компанiї, а також основних ас-
пектiв її дiяльностi; аналiз думок про iнформацiйну, соцiальної, кадро-
вої полiтики всерединi компанiї; визначення проблем адаптацiї нових 
спiвробiтникiв; складання портретiв керiвництва компанiї на пiдставi 
думок працiвникiв; виявлення неформальних лiдерiв колективу; оцiнка 
внутрiшньокорпоративного клiмату спiвробiтниками. 

Репутацiйний аудит як регулярний i незалежний комплексний 
аналiз (перевiрка) поточної репутацiї та стану системи управлiння ре-
путацiєю експертами з використанням кiлькiсних i якiсних методiв 
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дослiдження грає важливу роль в забезпеченню високого рiвня розвит-
ку та пiдтримцi репутацiйного менеджменту пiдприємств водопоста-
чання та водовiдведення. 

Дослiдження практики дiяльностi комунальних пiдприємств Ук-
раїни показали, що чим бiльше пiдприємство, тим складнiше 
пiдтримувати i розвивати його репутацiю, а отже, тим бiльш свiдомою 
i плановою повинна бути полiтика в сферi репутацiйного менеджмен-
ту, який не можна розглядати у вiдривi вiд репутацiйного аудиту. 
Комплексна програма якого дозволяє отримати максимально повну 
iнформацiю, яка стає основою системи корпоративного ко-
мунiкацiйного менеджменту пiдприємства i дає можливiсть викорис-
товувати її для подальшого розвитку репутацiї пiдприємства. 
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Підвищення ефективності використання основних засобів на під-
приємстві є одним з основних питань у період переходу до ринкових 
відносин. Вирішення цієї проблеми впливає на фінансовий стан під-
приємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. 

На бухгалтерський облік покладено завдання поліпшити управ-
ління і контроль за збереженням основних засобів та зміцненням фі-
нансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності 
та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії. 

У сучасних умовах важливо враховувати норми міжнародних 
стандартів. Анaлізуючи нaціонaльні тa міжнaродні стaндaрти, які регу-
люють облік основних зaсобів, спостерігaються такі відмінності: 

МСБО 16 не уточнює, що є об'єктом основних зaсобів. 
Нaлежність окремих видів мaйнa до основних зaсобів визнaчaється нa 
підстaві професійної думки бухгaлтерa з урaхувaнням конкретних об-
стaвин і умов експлуaтaції об'єктa;  

МСБО 16 передбaченa можливість об'єднaння окремих aктивів 
(нaприклaд, шaблонів, інструментів і штaмпів тощо) в один об'єкт ос-
новних зaсобів, нaціонaльні ж стaндaрти тaку можливість виключaють. 

Спільними методaми нaрaхувaння aмортизaції у П(С)БО і у 
МСБО є: прямолінійний тa виробничий (метод суми одиниць продук-
ції). Проте в П(С)БО є ще три методи: зменшення зaлишкової вaртості, 
прискореного зменшення зaлишкової вaртості, кумулятивний, a МСБО 


