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Аннотация
В настоящем исследовании представлены теоретические аспекты сущности планирования и прогнозирования на предприятии, их специфика и особенности. Рассмотрен процесс управления предприятием,
как постоянное и системное воздействие на деятельность его структурных подразделений для обеспечения
согласованной работы и достижения конечного позитивного результата. Проведено сравнение инструментов составления прогнозов в России, Японии и Соединенных штатах Америки, которые базируются на
данных статистического анализа, математического моделирования, методах экспертных оценок, а также
опыте и интуиции специалистов. Обобщение международного опыта способствует дальнейшему развитию
исследований стратегического планирования, создания и реализации такой системы тактического и операционного прогнозирования, при которой будут достигнуты не только целевые ориентиры предприятия,
но социально-экономического развития российской экономики, а также удовлетворены интересы сторон,
с учетом специфики функционирования управления предприятиями в различных отраслях экономики, чем
и определяется актуальность настоящей работы.
Abstract
This study presents the theoretical aspects of the essence of planning and forecasting at the enterprise, their
specificity and features. The enterprise management process is considered as a constant and systemic impact on
the activities of its structural divisions to ensure coordinated work and achieve the final positive result. The comparison of forecasting tools in Russia, Japan and the United States of America, which are based on data from
statistical analysis, mathematical modeling, methods of expert estimates, as well as the experience and intuition of
specialists, is carried out. The generalization of international experience contributes to the further development of
studies of strategic planning, the creation and implementation of such a system of tactical and operational forecasting, which will achieve not only the targets of the enterprise, but also the socio-economic development of the
Russian economy, as well as satisfy the interests of the parties, taking into account the specifics of functioning of
enterprise management in various sectors of the economy, which determines the relevance of this work.
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Введение. Процесс управления тесно связан с
разработкой управленческих решений и применением их на практике. Во многом успех предприятия
зависит именно от эффективности этих решений.
Известно, что в процессе производства руководителям и менеджерам предприятия довольно часто
приходится сталкиваться с различными проблемами, от решения которых будет зависеть конечный финансовый результат деятельности организации.
Актуальность исследования заключается в
необходимости совершенствования стратегического планирования, создания и реализации такой
системы тактического и операционного прогнозирования, при которой будут достигнуты не только
целевые ориентиры предприятия, но социальноэкономического развития российской экономики, а
также удовлетворены интересы экономических
агентов, с учетом специфики функционирования
управления предприятиями в различных отраслях
экономики.
Теоретической и методологической базой
исследования являются фундаментальные концепции и положения российских и зарубежных ученых
в области теории управления.
Результаты исследования. Планирование и
прогнозирование являются отправными точками в
процессе принятия управленческих решений.
Французский математик, литератор и философ Блез
Паскаль говорил: «Предвидеть - значит управлять»
[5].
Начальным элементом планирования является
составление прогнозов, показывающих возможные
направления будущего развития предприятия, рассматриваемого в тесной взаимосвязи с окружающей средой. Под прогнозированием понимается
набор действий и решений, которые ведут к разработке программ и стратегий, предназначенных для
реализации целей организации [3]. Правильно выработанная система целей является стержнем в развитии и функционировании предприятия в частности и экономики в целом.
По мнению Л.Н. Павловой планирование – это
функция управления, с помощью которой определяются цели деятельности организации, необходимые средства, а также наиболее эффективные методы для достижения этих целей [6].
Первыми аспектами в менеджменте является
прогнозирование и планирование. Эти функциями
менеджмента, не только тесно связаны между собой, но и взаимно дополняют друг друга, потому
что эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики в значительной степени
зависит от достоверности прогнозов на ближайшую
и дальнейшую перспективу. Основополагающее
значение в их разработке играет возможность заглянуть в будущее и оценить возможные пути развития и последствия принятых решений.

Для оценки перспектив развития организации
на основе анализа конъюнктуры рынка используется прогнозирование, подразумевающее под собой
научно обоснованное предсказание вероятностного
развития событий или явлений на будущее посредством статистических, социальных, экономических
и других исследований [1].
Как правило в деятельности прогнозирование
применяется перед разработкой плана предприятия
на основании анализа окружающей среды. На первоначальном этапе прогнозы помогают осуществить верную постановку целей и задач, разработать правильную стратегию. Кроме того, прогнозирование используется на этапе реализации планов
для оценки возможных результатов и их отклонений от плановых значений с целью ликвидации нежелательных показателей.
Прогнозирование имеет собой приоритет так
как неразрывно связано с такими задачами, как выявление альтернатив развития науки, техники, экономики и культуры; анализ тенденций развития мировой науки и техники; определение трудовых, материальных, природных ресурсов, которыми будет
располагать общество в будущем; выявление потребностей экономики в определенных видах продукции и т.д.
На практике обычно выделяют краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные прогнозы, но какие
бы прогнозы не делались жизнь вносит свои корректировки, что соответственно отражается и на
прогнозах тоже.
Особое внимание уделяют краткосрочному
прогнозированию. На современном этапе это около
двух лет. При этом следует обратить на показатели
как качественные, так и количественные. Потому
что они изменяют объём производства и влияют на
спрос и предложение в условиях рыночной экономике, а также уровню конкурентоспособности товара, соотношению валют и кредитных условий.
Прогнозирование от четырех до шести лет является уже среднесрочными, а вот прогнозирование
от десяти до пятнадцати лет является долгосрочными. Они влияют на изменение цен и по данным
показателям хорошо отслеживать динамику.
В качестве инструментов составления прогнозов используются данные статистического анализа,
математическое моделирование, методы экспертных оценок, которые базируются на опыте и интуиции специалистов. При прогнозировании деятельности предприятий, которые реализуют продукцию
широкого потребления, обычно применяются данные опросов потребителей и продавцов. Это показатели, полученные в результате анкетирования, телефонных и персональных интервью [10].
Результаты прогнозов учитываются при возможном изменении условий сбыта и продвижения
товаров, а также при определении масштабов реализации продукции.
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Планирование же следует рассматривать как
важнейшую функцию управления любой экономической системой, поскольку с его помощью разрабатываются программы деятельности различной
степени детализации на ближайшую и будущую
перспективу.
Понятие планирования, представленное В.А.
Мурашкиным, отражает его, как определение системы целей функционирования и развития организации, а также путей и средств их достижения [1].
Планирование подразумевает решение следующих задач: выбор направлений развития; распределение ресурсов между этими направлениями, а
также между перспективным, текущим, оперативно-календарным менеджментом.
Учёные выделяют несколько видов планирования в зависимости от степени охвата, сроков достижения цели, учёта изменения данных, очерёдности
и т.д. В менеджменте по содержанию плановых решений различают общее, стратегическое, тактическое и оперативное планирование.
Общее планирование подразумевает разработку долгосрочных и основополагающих аспектов, или другими словами, концепции предприятия;
стратегическое затрагивает сферы быта и производства, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также сферу персонала. Целью стратегического планирования выступает долгосрочное обеспечение существования и выполнения основной цели компании.
Тактическое планирование касается условия
хозяйственных операций — производственных
мощностей, средств производства, капиталов, инвестиций, персонала и применяется для обеспечения
относительной надежности и структурирования.
Для разработки конкретных действий в краткосрочных периодах по отдельным функциональным областям компании используется оперативное
планирование.
В условиях относительно стабильной внешней
среды на предприятии может применяться стандартная система прогнозов и планов, включающая
перспективные, текущие и оперативные планы.
В рыночной экономике в основном используется годовое и календарное планирование. Это объясняется тем, что за такой плановый период, происходят все типичные для жизни предприятия события и выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. План формируется исходя из конкретных
задач, принципов компании и материальных, финансовых, кадровых, временных ресурсов.
В своих исследованиях Т. А. Грамотенко годовой план производственного предприятия рассматривает, как комплексную программу производственной, финансовой и хозяйственной деятельности [8]. Он включает план маркетинга, производственную
программу,
финансовый
план,
программу технического развития и организации
производства, план охраны природы и рационального использования природных ресурсов, информацию о капитальных вложениях и материальнотехническом обеспечении, а также нормы и норма-
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тивы, которые являются неотъемлемой частью планирования. На базе этих норм формируются балансы потребления материальных ресурсов и энергобалансы.
Календарное планирование - это процесс определения очередности использования материальнопроизводственных ресурсов на ближайший временной период с целью обеспечения заданных сроков
выполнения заказов [11]. Сущность календарного
планирования заключается в организации работы
всего коллектива предприятия, при котором все
взаимосвязаны и взаимно помогают друг другу.
Оно позволяет улучшить показатели процесса производства, структурировать планы работ для получения максимальной прибыли и сохранения договорных отношений.
По мере реализации планов предприятия необходимо фиксировать фактические результаты деятельности, с помощью которых в процессе сопоставления фактических показателей с запланированными осуществляется бюджетный контроль.
Особое внимание уделяется показателям, которые
отклоняются от плановых с целью выяснения их
причин.
Прогнозирование и планирование можно
назвать системой методических приемов, при выполнении которых в определенной последовательности обеспечивается эффективность принятия решений. Это связано, прежде всего, с тем, что соблюдение системного единства и установленной
последовательности этапов позволяет постепенно и
дозировано раскрывать неопределенности, связанные с деятельностью предприятия.
В процедурах выбора огромное значение
имеет прогнозная информация.
Прогнозная информация — это предположения, основанные на допущениях относительно событий и действий субъектов, которые могут произойти в будущем. Такая информация используется
на предприятии, как входная, которая позволяет из
множества возможных вариантов выявить подходящее решение [12].
После того как выбрана оптимальная концепция развития объекта, возникает задача управления
ходом его создания, производства, эксплуатации. В
этом случае управление представляет собой единство трех процессов: планирования, организации и
регулирования.
Если говорить о практике планирования и прогнозирования в зарубежных фирмах, то можно
утверждать, что процесс централизованного планирования у большинства крупнейших фирм осуществляется «сверху вниз».
Подразумевается, что плановые директивы
разрабатываются на высшем уровне управления, на
котором определяются цели, основные направления и задачи предприятия. На более низких ступенях управления цели и задачи конкретизируются
применительно к деятельности каждого подразделения. Окончательно планы утверждаются высшим
руководством.
Американские фирмы, например, используют
долгосрочное и годовое финансовое планирование.
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Стратегическое планирование осуществляется
небольшой группой специалистов при высшем руководстве фирмы и занимается разработкой долгосрочных решений, принимаемых на основе анализа
рыночной ситуации. Целью стратегического планирования является предоставление обоснованной
оценки будущей рентабельности различных отделений.
Годовое планирование основывается на показателях стратегического плана и опирается на годовой бюджет, представляющий собой оперативный
документ, согласно которому отделение определяет планируемый на текущий год объем производства, составляет планы по использованию рабочей
силы, капиталовложений, выпуска новых видов
продукции [4].
В японских компаниях по сравнению с американскими тактика оперативной деятельности разрабатывается отделом по управлению персоналом, а
принятие решений носит групповой характер. Планирование зачастую зависит от того, какую продукцию выпускает предприятие.
В специализированных компаниях с узким ассортиментом выпускаемой продукции особое внимание в планировании уделяется разработке структуры фирмы и обоснованию новых инвестиционных проектов. Предложение и решение этих вопросов связано с наличием информации, поэтому
выработка стратегий и планов происходит на высшем уровне управления. Особое значение в специализированных компаниях играют цели, к которым
чаще всего относят увеличение доли на рынке, рост
объема продаж и массы прибыли. Ключевыми проблемами таких компаний являются конкуренция и
капиталовложения.
В ходе проведения исследования нами было
выяснено, что при современных условиях функционирования рыночной экономики основной проблемой для предприятий является проблема выживания и обеспечения развития. В условиях постоянной конкурентной борьбы, организациям недостаточно просто поддерживать высокий уровень
качества реализуемой продукции и предоставляемых услуг. От предприятий требуется тщательный
учет потребительского спроса, анализ деятельности
основных конкурентов, широкая рекламная компания, выбор методов сбыта и многое другое.
В связи с этим можно сделать вывод, что невозможно успешно управлять коммерческой фирмой, без эффективного прогнозирования и планирования её деятельности. Прибыль, получаемая организацией, будет зависеть от того, насколько точными и своевременными будут планы и прогнозы,
полученные в результате деятельности руководителя и менеджеров предприятия.
Прогнозирование на предприятии позволяет
заглянуть в будущее и увидеть наиболее вероятные
изменения в области применяемой техники, оценить эффективность методов производства и сбыта
продукции, которые используются в организации.
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Возможные прогнозы и разработку планов необходимо производить с учётом опыта аналогичной организации – конкурента.
Планирование следует рассматривать как важнейшую функцию управления любой экономической системой, в том числе экономикой рыночного
типа. Планы фирмы должны разрабатываться с учетом текущих изменений на рынке. Регулярность и
последовательность в разработке плана организации — ключ к стабильному функционированию
[11].
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Аннотация
В статье рассматривается роль Японии в политике Европейского Союза с точки зрения стратегического партнерства в Восточной Азии. Неопределенность глобального управления, созданная администрацией американского президента Трампа, побуждает Европейский Союз и Японию поднять сотрудничество
на новый уровень. В статье проводится анализ важнейших соглашений между европейским Союзом и Японией – об экономическом партнерстве и о стратегическом партнерстве, вступивших в силу в 2019 году.
Abstract
The article discusses the role of Japan in the policy of the European Union in terms of strategic partnership
in East Asia. The uncertainty of global governance created by the administration of US President Trump is pushing
the European Union and Japan to take cooperation to a new level. The article analyzes the most important agreements between the European Union and Japan - on economic partnership and strategic partnership, which entered
into force in 2019.
Ключевые слова: Европейский Союз, Восточная Азия, Япония, стратегия, принцип, партнерство,
нормативная сила, экономический рост.
Keywords: European Union, East Asia, Japan, strategy, principle, partnership, regulatory power, economic
growth.
Понятие «Восточная Азия» следует рассматривать не только с точки зрения географического положения, но и с точки зрения культурного содержания. Это регион, в странах которого вплоть до
конца 19 века идеологию определяло конфуцианство и вариант буддизма, единственным языком
государственной администрации был древнекитайский язык, а структура государственного аппарата
копировала классические китайские образцы. Таким образом, Восточная Азия - это Китай, Тайвань,
Южная Корея, КНДР и Япония.
Определенный интерес Европейского Союза к
этому региону начал проявляться с начала 1990-х
годов, после принятия в 1994 г. «На пути к новой
азиатской стратегии». Этот период можно охарактеризовать как «…этап развития диалога Европейского Союза со странами Восточной Азии» [9, p.1617]. «На пути к новой азиатской стратегии» 1994
года явился первым документом, сформулировавшим политику Европейского Союза в данном регионе.
Япония всегда рассматривалась как один из основных партнеров Европейского Союза в восточноазиатском регионе наряду с Китаем и Южной Кореей.
К моменту подписания «На пути к новой азиатской стратегии» с Японией уже было заключено
рамочное соглашение (Гаагская декларация 1991
года), в Токио было открыто представительство Европейского Союза, а роль Японии была достаточно
высоко оценена и признана [9: p. 16-17].
Расширенный и доработанный вариант стратегии Европейского Союза в Восточной Азии нашел
отражение в принятом Еврокомиссией в 2001 г. документе «Европа и Азия: стратегические рамки для

укрепления партнерства» [10, p.8]. В соответствии
с новой стратегией активное налаживание связей
Европейского Союза с Восточной Азией приобретает особое значение в контексте рассмотрения современной системы международных отношений с
позиции геоэкономики - экономические, торговые
интересы и, как следствие, борьба за ресурсы в целях повышения своей конкурентоспособности,
определены как основные.
Япония в данном документе характеризуется
как экспортный рынок, занимающий вторую позицию после США для Европейского Союза и крупнейший инвестор в экономику Европы.
Японо-европейские отношения, начиная с
2002 года, были обозначены как «стратегические»
и сохраняют такое определение вплоть до настоящего времени. Новый этап развития японо-европейских отношений начался после подписания 17
июля 2018 года Японией и Европейским Союзом 2
основополагающих документов: Соглашениия о
свободной торговле и Соглашения стратегическом
партнерстве [11].
Соглашение о свободной торговле вступило в
силу 1 февраля 2019 года и явилось классическим
соглашением о формировании преференциального
экономического режима. В соответствии с данным
документом Япония отменяет пошлины на 94% товаров, произведенных в странах Европейского Союза. Европейский Союз при этом ликвидирует тарифы на 99% товаров, произведенных в Японии.
При этом, пошлины на японские автомобили будут
сняты через 8 лет после вступления Соглашения в
силу, а на электронику – через 6 лет.
Европейский Союз оценил структуру товарооборота между ЕС и Японией за последние годы
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как более сбалансированную, при этом «…Япония
остается страной, в которой ведение бизнеса или

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
инвестирование часто осложнено особенностями
японского общества и экономики»

Структур экспорта из Японии в ЕС, 2017
Машины и транспортное
оборудование
Разные промышленные
изделия
Химические и аналогичные
продукты
Промышленные товары
Товары и сделки
Остальное

Источники: ec.europa.eu, trade.ec.europa.eu

Структур импорта Японии из ЕС, 2017
Машины и транспортное
оборудование
Химические и аналогичные
продукты
Разные промышленные
изделия
Промышленные товары
Продукты питания
Остальное

Источники: ec.europa.eu, trade.ec.europa.eu
Общий товарооборот между Европейским Союзом и Японией в 2017 году оценен в 129 млрд.
долл.
В Европе данное Соглашение рассматривают
некое заявление о том, что Европейский Союз является противником политики протекционизма. Приводятся слова председателя Еврокомиссии ЖанКлода Юнкера о том, что Япония и Европейский
Союз «…верят в открытую, честную и основанную
на правилах торговлю».

Оценивая Соглашение о свободной торговле,
японский премьер-министр Синдзо Абэ, дал прогноз на увеличение ВВП на 45 млрд. долл. и создание 300 тыс. новых рабочих мест.
Что касается Соглашения о стратегическом
партнерстве, то его содержание не столь определенно. И Япония, и Европейский Союз заявили, что
данное Соглашение создаст базу для углубления
политического сотрудничества на основе разделяемых норм и ценностей, таких как права человека,
демократия и верховенство закона.
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Таблица 1

Стратегические партнеры Европейского Союза, 2017 год
Позиция в торговле Договор о свободной торДоговор о стратегическом партЕС
говле
нерстве
1
Неформальное партнерство
2
4
6
подписан 17.07.2018
подписан 17.07.2018
8
С 2011 г.
С 2011 г.
9
10
С 2016 г.
С 2016 г.
11
13
С 2000 г.
-

США
Китай
Россия
Япония
Южная Корея
Индия
Канада
Бразилия
Мексика
Южная Аф17
С 2008 г.
рика
По данным Top trading partners of the EU28 in Merchandise Trade (value%) 2017
Анализируя данные таблицы 1, можно сказать,
что Европейский Союз в качестве стратегического
партнера рассматривает прежде всего экономического партнера. «Стратегические партнерства ЕС с
крупными игроками открывают новые возможности для достижения целей и реализации интересов
Европы… в этом контексте расширение торговли
со стратегическими партнерами является ключевой
целью, достижение которой будет способствовать
экономическому развитию и созданию рабочих
мест» [12].

-

Таким образом, Европейский Союз в двусторонних договорах со стратегическими партнерами
закрепляет собственную идеологию, выступая в качестве нормативной силы.
В отличие от Европейского Союза, который в
качестве стратегических партнеров определяет
конкретный круг государств, Япония придерживается иного подхода к построению привилегированных отношений в международной политике.
Таблица 2

Стратегические партнеры Японии
Ближний Восток,
Европа Северная, латинская
Средняя Азия
Америка
Ирак
ЕС8
Мексика
Турция
Бразилия
Казахстан
Аргентина
Узбекистан

Восточная, Юго-ВосточАвстралия,
ная, Южная Азия
Океания
Индонезия
Австралия
Индия
Вьетнам
Филиппины
Малайзия
Лаос
Монголия
Камбоджа
Таиланд
По данным официального сайта министерства иностранных дел Японии. URL: http://www.mofa.go.jp
В этот список не входят США, Канада, Россия,
Китай, Южная Корея. Статусом «стратегические»
Япония наделяет двусторонние отношения, не имеющие приоритетной политической значимости, но
представляющие экономический интерес.
Соглашение о стратегическом партнерстве,
подписанное 17 июля 2018 года, охватывает более
30 сфер сотрудничества, в том числе вопросы международной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций, науки и технологий. В Соглашении отдельно рассматривалось продвижение общих норм и ценностей.
Таким образом, анализ документов Европейского Союза, в частности, Соглашения о стратегическом партнерстве и Соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, показывает, что наступил новый период, расширяющий
сотрудничество. Соглашение об экономическом

партнерстве отражает необходимость сотрудничества ЕС и Японии в целях обеспечения их экономической безопасности как на двусторонней, так и на
многосторонней основе. Данное Соглашение позволяет потребителям в Европе и в Японии воспользоваться огромной открытой торговой зоной.
Соглашение о стратегическом партнерстве создает основу для развития политических связей и
связей в области безопасности между Японией и
ЕС. Данное Соглашение – это юридически обязательный пакт, включающий политическое сотрудничество по региональным и глобальным проблемам, в том числе изменение климата, кибербезопасность, окружающая среда.
На фоне протекционистских движений, подписание двух Соглашений следует рассматривать как
политическую волю Японии и Европейского Союза
возглавить мир, поддерживая свободную торговлю.
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Анотація
В статті досліджено проблему управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Систематизовано підходи до поняття «маркетингові комунікації». Обґрунтовано значення інтегрованих маркетингових комунікацій. З’ясовано, що вони є важливим елементом стратегії маркетингу взаємовідносин та застосовуються для встановлення, розвитку та зміцнення взаємовигідних відносин зі споживачами, посередниками, постачальниками, конкурентами та іншими зацікавленими особами. Наведені класичні та сучасні
складові інтегрованих маркетингових комунікацій. Запропоновано технологію управління інтегрованими
маркетинговими комунікаціями, яка включає в себе шість етапів. Послідовна реалізація даних етапів дозволить сформувати інтегровані маркетингові комунікації і на основі системи релевантних характеристик
дати оцінку та визначити ефективність запропонованих заходів, а також провести коригувальні заходи в
разі впливу незапланованих факторів середовища.
Abstract
The problem of marketing communications management at an enterprise is considered in the article. The
approaches to the concept of "marketing communications" are systematized. The value of integrated marketing
communications is substantiated. It was found that they are an important element of the marketing relationships
strategy. Marketing communications are used to establish, develop and strengthen mutually beneficial relations
with consumers, intermediaries, suppliers, competitors and other stakeholders. Classical and modern components
of integrated marketing communications are presented. The technology of integrated marketing communications
management is proposed, which includes six stages. The consistent implementation of these stages will allow the
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formation of integrated marketing communications and, on the basis of the system of relevant characteristics, to
assess the date and determine the effectiveness of the proposed measures, as well as to take corrective measures
in the event of the impact of unplanned environmental factors.
Ключові слова: маркетинг, комунікація, маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові комунікації.
Keywords: marketing, communication, marketing communications, integrated marketing communications.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах активного розвитку ринку і посилення конкуренції будь-яка організація прагне привернути і завоювати увагу покупців. Ефективним методом досягнення цієї мети є сукупне використання способів представлення
продукції і засобів зворотного зв'язку зі споживачами. В цьому випадку широке застосування знайшли інтегровані маркетингові комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематиці формування та функціонування маркетингу в системі управління підприємством присвячено наукові праці багатьох учених. Зокрема, серед них: Г. Армстронг, Г.Л. Багієв, Т.С. Бронікова,
В. Василенко, В. А. Градов, Дж. Дей, Н. Діхтярьов,
Б. Карлоф, А.В. Катернюк, В. Кінг, Ф. Котлер, З.
Мушко, Б.А. Райзберг, Дж. Робертс, Дж. Сандерс,
М.С. Туровська, А.Г. Чернявский та інші. Різні аспекти проблеми формування і розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій знайшли відображення в працях таких вчених-економістів як А. В.
Арланцев, К. Блут, П. Вален, Р. Лойтер-Борн, С.
Танненбаум, Д. Шульц та інші. Вони розглядають
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інтегровані маркетингові комунікації як найбільш
ефективний спосіб комунікації і просування продукції і підприємства в сучасних умовах. Проте розвиток економіки вимагає продовження теоретичного осмислення і практичної реалізації нових завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективного використання маркетингових комунікацій.
Метою статті є дослідження значення маркетингових комунікацій, обґрунтування їх значення в
системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. Маркетингові
комунікації забезпечують засоби, за допомогою
яких бренди та організації представлені їх аудиторіям. Мета полягає в тому, щоб стимулювати діалог, що в ідеалі призведе до послідовності закупівель і повної участі. Ця взаємодія являє собою обмін між кожною організацією та кожним клієнтом.
Спілкування є дуже важливою і невід'ємною частиною процесу обміну, і це вміння визначає у більшості випадків успіх або невдачу. Таким чином, маркетингові комунікації - це діяльність, орієнтована
на аудиторію. Підходи до визначення поняття «маркетингові комунікації» наведені у табл.1.

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «маркетингові комунікації»
Визначення маркетингових комунікацій
Коментар
Сукупність сигналів, що виходять від фірми на адресу рі- Комунікація - процес обзних аудиторій, у тому числі клієнтів, збутовиків, постача- міну інформацією. Відсутльників, акціонерів, органів управління і власного персо- ній зворотний зв'язок
налу
Процес передачі інформації про товар цільової аудиторії
Не враховується значення
всіх елементів комплексу
маркетингу
Під маркетинговими комунікаціями розуміються п'ять Не враховується значення
складових «promotion», тобто системи просування товару всіх елементів комплексу
на ринку (реклама, прямий маркетинг, стимулювання про- маркетингу
дажів, формування громадської думки, участь у виставках
і ярмарках)
Систематичне і комбіноване використання сукупності ін- Маркетингові комунікації
формаційних зв'язків - від пошуку ринкової інформації, не відповідають за пошук
вибору місії фірми, ринкового сегмента, каналів збуту і інформації і вибір місії фіруху товару, визначення оптимальних умов по реалізації рми
продукції до власне реклами та створення позитивного ринкового образу (іміджу) організації та її діяльності
Комунікації за допомогою використання будь-якого або Не відображено цілеспрявсіх елементів комплексу маркетингу, в тому числі просу- мований характер комунівання
кацій
Процес взаємодії суб'єктів маркетингової системи з при- Маркетингові комунікації
воду узгодження і прийняття тактичних і стратегічних рі- носять характер впливу і
шень у маркетинговій діяльності
переконання, а не тільки
прийняття рішень

Ряд вчених під маркетинговими комунікаціями розуміють лише інструменти комплексу просування, що, на нашу думку, не є вичерпним, оскільки

комунікаційну функцію виконують і інші елементи
комплексу маркетингу, хоча цей комплекс просування і є центральним за рахунок сукупності його
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інструментів, таких як реклама, стимулювання
збуту, PR, директ-маркетинг. У той же час окремі
вчені, на наш погляд, занадто широко трактують
поняття «маркетингові комунікації», розуміючи під
ними як комунікації для збору маркетингової інформації, так і комунікації з просування товарів, оскільки за збір маркетингової інформації відповідають
маркетингові дослідження, які не є частиною маркетингових комунікацій. Проаналізувавши перераховані вище визначення, пропонуємо під маркетинговими комунікаціями розуміти складний механізм, який об'єднує людей, організації та інші об'єкти матеріального світу за допомогою системи
обміну інформацією, знаннями, цінностями з метою створення оптимальних умов розвитку ринку і
досягнення підприємствами своїх маркетингових
цілей і завдань. На наш погляд, маркетингові комунікації можуть бути цілеспрямованими, як у випадку реклами та персонального продажу, або нецілеспрямованими, до яких відносяться зовнішній вигляд продукту, ціна або неформальні вербальні маркетингові комунікації.
Поява концепції інтегрованих маркетингових
комунікацій пов'язана з необхідністю планування
маркетингових комунікацій з урахуванням оцінки
стратегічної ролі окремих засобів і пошуку їх оптимального поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації впливу. Інтегровані маркетингові комунікації – це комплекс усіх видів маркетингових комунікацій, які застосовуються для
досягнення конкретної мети і вирішення певних завдань. Спільне використання елементів маркетингових комунікацій дає великий синергетичний
ефект, ніж застосування інструментів окремо [7].
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Ідея інтегрованих маркетингових комунікацій
стала актуальною в середині 1990-х років, коли багато фахівців стали помічати, що традиційні маркетингові схеми не працюють. Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій закликає об'єднати
в єдине ціле три різні напрямки просування товару
[8]:
- впроваджується єдине фінансування, що усуває конфлікт, пов'язаний з розподілом бюджету за
різними напрямками;
- з'являється єдиний «центр управління» кампанією з просування продукту;
- вводиться єдине планування кампанії. Тим
самим усувається ефект відправки в суспільство різних і часом суперечливих «послань» про продукт.
Інтегровані маркетингові комунікації – це
стратегічно обґрунтована система, заснована на оптимальному поєднанні коштів маркетингових комунікацій, спрямована на цільову та контактну аудиторії з метою отримання максимального синергічного ефекту від продажу товарів, робіт, послуг,
підвищення ділової репутації, зміцнення бренду
компанії, а також збільшення лояльності та задоволеності її співробітників.
Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій полягає в тому, що підприємства планують
і координують роботу всіх каналів комунікацій для
розробки переконливої і привабливої презентації
товару та компанії.
Інтегровані маркетингові комунікації спрямовані як на зовнішні, так і на внутрішні аудиторії і
реалізують не тільки рекламну і збутову, а й іміджеву функції, а також функцію внутрішньої мотивації і лояльності (рис. 1).

Корпоративна місія, стратегія та цілі

Комплекс маркетингу 4P

Комплекс маркетингових комунікацій

Внутрішньо-фірмові комунікації

Зовнішні комунікації

Інтегровані маркетингові комунікації

Потенційні та реальні клієнти, партнери, посередники та інші зацікавлені аудиторії
Рис. 1. Модель інтегрованих маркетингових комунікацій
Головною метою інтегрованих маркетингових
комунікацій є формування узгодженості між інструментами, їх ефективне функціонування і висока результативність. При цьому основними завданнями інтегрованих маркетингових комунікацій
є:

- формування системи комунікаційних повідомлень на основі інструментарію маркетингових
комунікацій;
- максимізація результативності використання маркетингових комунікацій завдяки пошуку
оптимальної комбінації інструментів.
Ключовими принципами інтегрованих маркетингових комунікацій є відкритість, персоналізація
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і синергізм. Дані принципи дозволяють співпрацювати з іншими компаніями для залучення та утримання клієнтів. Спільні рекламні кампанії не тільки
збільшують кількість споживачів, але і перетворюють їх в прихильників певного товару або бренду.
Інтегровані маркетингові комунікації – це важливий елемент стратегії маркетингу взаємовідносин. Вони застосовуються для встановлення, розвитку та зміцнення взаємовигідних відносин зі споживачами, посередниками, постачальниками, конкурентами та іншими зацікавленими особами.
Класичними складовими інтегрованих маркетингових комунікацій є: реклама; зв'язки з громадськістю; стимулювання збуту; прямий маркетинг.
Поступово число елементів та інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій розширюється. До них відносяться вже айдентіку, сувенірну
рекламу, спонсорство та брендинг. Ці кошти системи інтегрованих маркетингових комунікацій дозволяють розробити комплексну рекламну кампанію. Але до розробки потрібно підходити раціонально і не для досягнення необхідного результату не
обов'язково застосовувати всі елементи інтегрованих маркетингових комунікацій одночасно. Широке поширення набуло просування в інтернеті. Це
створення сторінок в соціальних мережах, односторінкових сайтів (landing page), контекстна реклама.
Для залучення користувачів на сайт використовують ceo-оптимізацію, банерну рекламу, пряму поштову розсилку тощо. Комплексне використання
онлайн і оффлайн реклами дозволяє утримати постійних клієнтів.
Технологія управління системою інтегрованих
маркетингових комунікацій включає:
1. Аналіз поточної маркетингової ситуації.
2. Аналіз системи інтегрованих маркетингових комунікацій.
3. Планування системи комунікацій.
4. Реалізація заходів з просування.
5. Оцінка ефективності комунікаційних заходів.
6. Контроль результатів впровадження.
Аналіз поточної маркетингової ситуації передбачає проведення аналізу внутрішнього, зовнішнього середовища, а також аналіз специфічних факторів даного ринку. До релевантних характеристик, які доцільно відслідковувати, слід віднести:
1) аналіз покупців:
- цільова спрямованість маркетингової політики;
- вимір ступеня задоволеності споживачів;
- аналіз структури купівельних переваг;
2) аналіз конкурентів:
- оцінка конкурентоспроможності виробів;
- діагностика конкурентного середовища ринку;
- контроль появи нових товарів на ринку;
3) аналіз постачальників:
- стратегії вибору постачальників;
- відстеження часу поставки сировини;
4) аналіз можливостей підприємства:
- аналіз популярності товару і марки;
- аналіз сильних і слабких сторін підприємства;
- порядок впровадження нових товарів;
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5) термін реалізації, життєвий цикл товарів,
екологічність сировини, вид упаковки тощо.
Аналіз системи інтегрованих маркетингових
комунікацій включає проведення аналіз рекламної
діяльності, стимулювання збуту, системи особистих продажів, PR-діяльності. До релевантних характеристик даного напрямку слід віднести:
охоплення аудиторії засобами реклами;
рекламні можливості підприємства;
вартість рекламних звернень;
витрати на заходи щодо стимулювання;
креативність заходів щодо стимулювання
збуту;
цільова спрямованість заходів;
кількість працівників, які займаються особистими продажами;
обсяги особистих продажів;
витрати на PR-заходи;
рівень активності PR-фахівців.
Планування системи комунікацій включає визначення цільової аудиторії, визначення цілей комунікації, планування бюджету. До найбільш важливих характеристик слід віднести:
- критерії поділу на цільові сегменти;
- цільові аудиторії підприємства;
- чисельність цільових аудиторій;
- стратегічні фінансові цілі підприємства;
- збутові цілі підприємства;
- комунікаційні цілі;
- внутрішні цілі підприємства;
- потреба в бюджеті на комунікації;
- наявність грошових коштів на комунікації;
- бюджет на інтегровані маркетингові комунікації.
Реалізація заходів з просування включає вибір
каналів комунікацій, систему підтримки прийняття
рішень, медіапланування. До найбільш важливих
характеристик слід віднести:
- перелік доступних засобів комунікацій;
- перелік бажаних коштів інтегрованих маркетингових комунікацій;
- оптимальне поєднання засобів комунікацій
(питома вага);
- засоби, способи і носії комунікацій;
- терміни програми комунікацій.
Оцінка ефективності комунікаційних заходів
передбачає розрахунок комерційної та комунікаційної ефективності, що відображається у наступних релевантних характеристиках:
- обсяг продажів;
- частка ринку;
- обсяг прибутку;
- рентабельність витрат на комунікації;
- відсоток виконання планів продажів;
- продуктивність праці співробітників;
- прибуток на одного співробітника відділу
маркетингу;
- задоволеність покупців;
- репутація підприємства в суспільстві;
- популярність підприємства;
- моніторинг згадок в ЗМІ;
- лояльність співробітників підприємства.
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Контроль результатів поділяється на внутрішній та зовнішній. До релевантних показників, які
доцільно відслідковувати, відносяться:
- відсоток виконання планів;
- оцінка результатів співробітниками;
- відсоток виконання планів щодо кількості
звернень;
- охоплення аудиторії;
- зворотній зв'язок із зовнішніми аудиторіями.
Висновки. Інтегровані маркетингові комунікації - багатоаспектне поняття, що включає маркетинговий підхід до використання коштів комунікацій і їх оптимального поєднання. Головною метою
інтегрованих маркетингових комунікацій є максимізація ефективності маркетингових комунікацій за
допомогою пошуку оптимальних комбінацій засобів маркетингових комунікацій, а також окремих
прийомів і інструментів за рахунок отримання додаткового синергічного ефекту. Підходи до управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями ґрунтуються на гнучкому поєднанні методів
ринкового регулювання, своєчасній управлінській
інформації, використанні систем підтримки прийняття маркетингових рішень, формуванні та регулюванні діяльності ринкових суб'єктів господарювання як відкритих систем.
Перспективи подальших наукових досліджень
– розробка підходів до оптимального розподілу бюджету маркетингу на просування товару з ураху-
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ванням факторів, що визначають ефективність використання коштів інтегрованих маркетингових комунікацій.
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Анотація
У статті досліджено роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства. Визначено підходи (методи) оцінки фінансової стійкості, які використовуються у світовій та вітчизняній практиці. Охарактеризовано моделі прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, параметри фінансової стійкості, які беруть участь у розрахунках, переваги та недоліки кожної з них
та проаналізовано інтегральний показник ймовірності банкрутства. Розглянуто економетричну модель оцінки фінансової стійкості, яка дала змогу спрогнозувати значення коефіцієнта фінансової незалежності на
2019 рік ТОВ «Великокісницьке».
Abstract
The article examines the role of financial stability in assessing the probability of the enterprise bankruptcy.
The approaches (methods) of financial stability assessment that are used in the world and domestic practice are
defined. The models for predicting bankruptcy probability at agricultural enterprises, the parameters of financial
stability involved in the calculations, the advantages and disadvantages of each one are characterized, and the
integral index of bankruptcy probability is analyzed. An econometric model of financial stability assessment,
which made it possible to predict the value of the financial independence coefficient at Velykokisnytske LLC for
2019, is considered.

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
15
Ключові слова: фінансова стійкість, банкрутство, моделі, інтегральний показник, прогнозування.
Keywords: financial stability, bankruptcy, models, integral index, forecasting.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку ринкового середовища фінансова
стійкість набуває все більш важливого значення.
Позитивні значення показників фінансової стійкості
є
підгрунтям
для
нормального
функціонування підприємств і поступового зростання їх економічного потенціалу. Значна кількість
існуючих загроз та ризиків при формуванні сталого
розвитку й ефективного функціонування будьякого підприємства вимагає удосконалення наявних та розроблення нових механізмів гарантування
фінансової стійкості на мікрорівні. Фінансова стійкість кожного окремого сільськогосподарського
підприємства дозволяє досягти високих показників
діяльності виробництва продукції, а аграрній галузі
України зберегти потенціал до постійного розвитку
й забезпечити її якісне зростання та вихід на міжнародні ринки з конкурентоспроможною екопродукцією, що особливо актуально за умов євроінтеграції.
Основним показником оцінки фінансового
стану є оцінка ймовірності банкрутства підприємства, яка дозволяє передбачити порушення макроекономічної рівноваги. Залежно від того, наскільки
об’єктивно оцінено ступінь ймовірності банкрутства, буде встановлено ціну підприємства та його фінансову стійкість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами використання традиційних методів
аналізу фінансової стійкості підприємств і пошуком більш ефективних і оптимальних із них займалися багато вчених: М.С. Абрютіна, А.В. Грачев,
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Ковальов, Л.А. Лахтіонова,
Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, С.Н. Селезньова,
Є.В. Мних, Є.В. Негашев, О.Ф. Томчук, А.Д. Шеремет та ін. Дослідженням аналізу діагностики кризового стану присвячено багато праць провідних учених. У зарубіжній практиці питаннями розроблення
методів і моделей кризових явищ займалися такі
вчені, як Г. Спрінгейт, Е. Альтман, У. Бівер, Дж.
Таффлер та Г. Тішоу, Р. Ліс, Конан і Гольдер, Аргенті та ін.
З вітчизняних дослідників зарубіжними методами аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися такі вчені, як О.О. Терещенко, Н.С.
Артамонова, О.І. Продіус, С.О. Черкасова, О.М. Барановська, Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар,
В.А. Даниленко, О.А. Зоріна, Н.В. Черничко та ін.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні можливостей
використання традиційних методів аналізу фінансової стійкості суб’єктів підприємництва у поєднанні з методикою визначення ймовірності банкрутства підприємства, виявленні їх основних переваг і недоліків та можливості використання у вітчизняній
практиці
сільськогосподарських
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Поняття «фінансова стійкість» змістовно досить

широке, оскільки включає в себе оцінку різних сторін діяльності підприємства і служить комплексним індикатором його успішного функціонування.
Фінансова стійкість - це стабільність діяльності підприємства, один з факторів його захищеності від
можливого банкрутства.
Слід зазначити, що оцінюючи фінансову стійкість підприємства не існує яких-небудь стандартних і нормованих підходів. Власники підприємств,
менеджери, фінансисти самостійно визначають
критерії аналізу фінансової стійкості підприємства
залежно від напрямів дослідження [1].
Підходи (методи) оцінки фінансової стійкості,
які використовуються у світовій та вітчизняній
практиці поділяються на дві групи:
- аналіз;
- прогнозування.
Перша група включає в себе: метод порівняння, метод приведення показника до порівняного
виду, метод використання абсолютних і відносних
показників, метод групування, балансовий метод,
графічний метод, метод табличного відображення
аналітичних даних.
До другої групи відносять: метод екстраполяції, метод строків оборотності, метод бюджетування.
Дослідження показало, що існує ще багато
дискусійних питань щодо сутності й методики аналізу фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності, розрахунку власних оборотних коштів, які забезпечують внутрішню фінансову стійкість тощо. Нестача власних оборотних коштів і
довгострокових джерел та основних джерел формування запасів, кризові явища, які впливають на діяльність всіх підприємств не тільки області, а й країни в цілому дозволяють нам вдатися до методики
прогнозування банкрутства підприємства.
Таке дослідження проводиться не тільки для
підприємств стан яких кризовий, а може бути проведене й для ефективно функціонуючих суб’єктів
господарювання.
Діагностика банкрутства являє собою систему
цільового фінансового аналізу, направленого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в
наступних періодах. Під банкрутством підприємства розуміють неможливість виконання ним своїх
фінансових зобов'язань [2]:
- перед податковою системою щодо податків,
пені та штрафів, зобов'язання перед бюджетом і позабюджетними цільовими фондами, тобто тих зобов'язань, за якими необхідно розраховуватися в установленому законом порядку;
- перед фінансово-кредитною системою
(банки, інші фінансові організації) – повернення
кредитів, позик, сплата відсотків за користування
ними;
- перед кредиторами за поставлену сировину,
матеріали, товари або послуги згідно з укладеною
угодою;
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- внутрішніх зобов'язань перед акціонерами і
власними працівниками щодо оплати праці,
виплати дивідендів, виплат за трудовими угодами,
виконання умов колективного договору тощо [2].
Таким чином, причини банкрутства можуть
бути різні, а універсальним засобом для їх нівелювання є проведення систематичного фінансового
аналізу для діагностики показників фінансової стійкості, методологічною основою якої є методи й моделі прогнозування банкрутства. Своєчасне виявлення ознак можливих фінансових ускладнень у
майбутній діяльності сільськогосподарських підприємств надає можливість приймати правильні
управлінські рішення та попередити негативні фінансові тенденції, й відповідно, банкрутство. Незважаючи на переваги коефіцієнтного, агрегатного
та інтегрального підходів до оцінки фінансової
стійкості [3] (можливість прогнозувати банкрутство за даними загальнодоступної фінансової інформації, простота обґрунтування і практичного застосування відповідних моделей), потребує подальшого доведення їх точність та обґрунтованість шляхом порівняння з методами множинного
дискримінантного аналізу, які стали найбільш популярними інструментами прогнозування банкрутства підприємств у зарубіжних країнах.
На думку А. Вінакора і Р. Сміта, найбільш характерною ознакою ймовірного банкрутства компанії є зниження відношення власних оборотних
коштів до суми активів (коефіцієнт автономії) [4].
На думку П. Дж. Фітцпатрика кращими індикаторами майбутнього банкрутства є відношення прибутку до власних оборотних коштів і відношення
власних оборотних коштів до суми заборгованості
[5]. До такого висновку вчений прийшов протягом
1920-1929 рр. порівнявши трирічні й п’ятирічні тенденції 13 фінансових коефіцієнтів 20 компаній-банкрутів з 19 компаніями, яким вдалося подолати
кризу неплатоспроможності. К. Л. Мервін виділив
три фінансових коефіцієнта: коефіцієнт покриття
відсоткових платежів, відношення чистого оборотного капіталу до суми активів та відношення чистого власного капіталу до суми заборгованості, які
найбільш точно прогнозують банкрутство підприємства за 4–5 років [6]. Учений довів це на прикладі
939 підприємств, за діяльністю яких спостерігав з
1926 по 1936 рік, шляхом виявлення тенденції до
зниження значень вищенаведених коефіцієнтів нижче нормованого рівня перед настанням неплатоспроможності підприємства та наближенням банкрутства. Однак подальші наукові дослідження та існуюча практика виявили недосконалість цих підходів, й у подальшому зусилля аналітиків були
спрямовані на розробку критеріїв визначення ймовірності настання банкрутства шляхом діагностики
значень індикаторів фінансової стійкості.
На сьогодні існує чимало вітчизняних та зарубіжних методичних підходів до проведення діагностики кризового стану підприємства та виявлення
загроз банкрутства, які характеризуються значною
різноманітністю інструментів їх проведення, набором показників, галузевою специфікою тощо. Мо-
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делями діагностики банкрутства, які використовуються найбільш часто є: двофакторна модель Альтмана, п’ятифакторна модель Альтмана, п’ятифакторна модель Альтмана адаптована, дискримінантна модель Ліса, дискримінантна модель
Таффлера, дискримінантна модель Чессера, дискримінантна модель Фулмера, дискримінантна модель Спрінгейта, п’ятифакторна модель Бівера, показник діагностики платоспроможності КонанаГольдера, дискримінантна модель Терещенко, модель Сайфулліна-Кадикова, Модель Терещенка,
Модель Савицької та інші [7].
Для вибору найбільш прийнятної моделі прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств у таблиці 1 наведено характеристику моделей, параметри фінансової стійкості, які беруть участь у розрахунках, переваги та недоліки кожної з них.
Проведений аналіз характеристик найбільш
поширених методичних підходів до прогнозування
ймовірності банкрутства дозволяє зробити висновок, що перевагами таких моделей є можливість забезпечення точності результатів інтегральної оцінки фінансового стану підприємств за низької трудомісткості її проведення та отримання порівняльної характеристики для різних суб’єктів
господарювання, крім того, для оцінки зони ризику
в якій перебувають підприємства, інформація для
проведення розрахунків відображається в основних
формах фінансової звітності, тому є доступною.
До основних недоліків варто віднести не врахування в окремих зарубіжних методиках вітчизняних умов ведення господарської діяльності, що
призводить до певної неадекватності величин вагових коефіцієнтів; не врахування галузевої специфіки та її впливу на показники фінансовоїстійкості;
не врахування показників ефективності використання ресурсів, ділової та ринкової активності; використання лише тих показників, які характеризують фінансову стабільність, тоді як дані щодо виробничої, соціальної та інших сфер діяльності підприємства не враховуються тощо.
Оскільки кожен із досліджених підходів до
оцінки банкрутства має притаманні лише конкретному методу переваги та недоліки, під час здійснення аналізу необхідно обрати той, який надасть
змогу з мінімальними витратами ресурсів та часу й,
одночасно, з максимальною точністю, отримати
найбільш виважену оцінку рівня фінансової стійкості.
Виходячи із цього, виникає об’єктивна необхідність дослідження узагальнених у таблиці 1 методик оцінки ймовірності банкрутства підприємств
на прикладі ТОВ «Великокісницьке».
Найбільшу популярність в області прогнозування ризику банкрутства підприємства отримали роботи американського вченого Е. Альтмана,
перша двохфакторна модель якого була запропонована ще у 1968 році.
При визначенні індексу американський вчений
Е. Альтман спостерігав за групою підприємств, частина яких збанкрутіла у період між 1946 – 1965 рр.,
а інші працювали успішно. Дослідження 22
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аналітичних коефіцієнтів за підсумком дозволило
обрати п’ять найбільш значимих і вивести багатофакторне рівняння регресії [8]. У США п’ятифакторна модель прогнозування банкрутства Альтмана є
однією з основних методик діагностики фінансової
стійкості, яка дозволяє розділити підприємства на
два класи: фінансово стійкі й потенційні банкрути.
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На думку І.Е. Альтмана, модель може передбачити в 94% випадків банкрутство фірми, у 95% –
віднести корпорацію до банкрутів або не банкрутів,
передбачити банкрутство досить точно за два роки
наперед.
Таблиця 1

Порівняльна характеристика моделей прогнозування ймовірності банкрутства
Назва моделі

Автор, рік

1

2

Модель
Альтмана
5-ти факторна

Е. Альтман
1968 рік

Модель
Спрінгейта

Гордон Л. В.
Спрінгейт, 1978
р.

Модель
Ліса

Р. Ліс, 1972 р.

Модель
Таффлера

Р.Таффлер,
1977 р.

Параметри моделі

Шкала ймовірності банкрутства
3
4
Американський вчений
Z = 1,2×Х1 + 1,4×Х2 Z
<1,81
–
+ 3,3×Х3 + 0,6×Х4 + ймовірність
Х5
банкрутства стаде X1 - оборотний новить від 80 до
капітал до суми ак- 100%;
тивів підприємства; Z = 1,81-2,77 - сеX2 - нерозподілений редня
ймовірприбуток до суми ність краху комактивів підприєм- панії від 35 до
ства; X3 - прибуток 50%; Z = 2,77до оподаткування до 2,99 – ймовірзагальної вартості ність банкрутсактивів; X4 - рин- тва не велика від
кова вартість влас- 15 до 20%; Z>
ного капіталу / бух- 2,99 - ситуація на
галтерська (балан- підприємстві
сова) вартість всіх стабільна
зобов’язань; Х5 - обсяг продажів до загальної величини активів підприємства
Z = 1,03×X1 + Якщо Z <0,862 3,07×X2 + 0,66×X3 + банкрутство під0,4×X4
приємства ймоде Х1 - оборотний вірно,
капітал / сукупні ак- Якщо - Z> 0,862,
тиви; Х2 - (операцій- банкрутство підний прибуток + від- приємства
масотки до сплати) / лоймовірно.
сукупні активи; Х3 –
операційний прибуток / короткострокові зобов’язання;
Х4 - чиста виручка
від реалізації / сукупні активи
Z = 0,063×Х1 + Z
<0,037
–
0,092×Х2 + 0,057 вірогідність
×Х3 + 0,001×Х4
банкрутства виде: Х1 - оборотний сока; Z> 0,037 –
капітал /сума ак- вірогідність
тивів; Х2 - прибуток банкрутства
від реалізації / сума мала
активів; Х3 нерозподілений прибуток / сума активів;
Х4 - власний капітал
/ позиковий капітал.
Z = 0,53x1 + 0,13x2 +
0,18x3 + 0,16x4,
де Х1 – співвідношення прибутку від

Z> 0,3 вважається, що фірма
має достатню фінансову
стійкість,

Переваги

Недоліки

5

6

можливо, розділити господарюючі суб’єкти на
потенційних банкрутів і небанкрутів; точність
розрахунків залежить від прогнозованого періоду
часу: 1 рік - 95%,
2 роки - 83%.

область застосування обмежена
(тільки
великі
компанії з акціями, які котируються
на
біржі);
не
враховує
вплив рентабельності; за своїм
змістом це показник рентабельності
капіталу
(активів).

Точність – 90%;
не враховується
ринкова
капіталізація,
тобто
коло
підпри-ємств не
обмежується акціонерними товариствами

показники точності
прогнозування зменшуються з часом;
створена
для
підприємств
США та Канади;
створена
для
оцінювання кредито-спроможності
підприємств

Простота обчислень і інтерпретації результатів

Модель показує
дещо завищені
оцінки, так як
значний вплив на
підсумковий показник надає прибуток від

Простота обчислень, можливість
застосування при
проведенні
зовнішнього

продажів,
без
урахування
фінансової діяльності і податкового режиму
Більшість обстежених боржників
були
визнані
фінансово стійкими. Результати

18

Slovak international scientific journal # 38, (2020)

Модель
Терещенка

реалізації і короткострокових
зобов’язань; Х2 – співвідношення оборотного капіталу і суми
зобов’язань; Х3 –
співвідношення короткострокових зобов’язань і суми активів; Х4 – співвідношення обсягу продаж і суми активів.
Z = 1,5 Х1 + 0,08 Х2
+ 10 Х3 + 5 Х4 + 0,3
Х5 + 0,1 Х6
де Х 1 – Cash Flow /
зобов’язання; Х 2 –
валюта балансу/ зобов’язання; Х 3 – чистий прибуток/ баланс;
Х 4 – чистий прибуток/ виручка; Х 5 –
виробничі запаси/
виручка; Х 6 – виручка/основний
капітал.

О.О.Терещенко,
2003 р.

Z <0,2, то вірогідність банкрутства визначається
значною

діагностичного
аналізу

недостатньо правильні

Z>2 – підприємство фінансово
стійке;
1<Z<2 – фінансова рівновага
порушена;
0<Z<1
–
підприємству загрожує банкрутство, якщо воно
не здійснить санаційних
заходів;
Z<0 – підприємство
є
напівбанкрутом

модель є зручною в застосуванні;
розроблена на використанні вітчизняних
статис
тичних даних;
враховується сучас
на
міжнародна
практика;
за
рахунок використання
різноманітних
модифікацій базової моделі до
підпри-ємств різних видів діяльності
вирішує
проблему
критичних значень
показників; враховує
галузеві
особливості
підприємства

відсутність поглибленої класифікації стійкості
фінансового
стану (існує лише
–задовільний та
незадовільний
фінансовий
стан); отримання
значень в границях від –0,9 до 0,9
зобов’язує проводити додатковий
аналіз для ідентифікації стійкості
фінансового
стану

У таблиці 2 наведено методику розрахунку та оцінку ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за 2017 та 2018 роки з використанням моделі Альтмана.
Таблиця 2
Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за2017-2018 рр. за Z-індексом Альтмана
Параметр
1
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Z-індекс

Методика розрахунку за МСФЗ
2

Методика розрахунку за НС(П)БО

3
Z = 1,2 × Х1 + 1,4 × Х2 + 3,3 × Х3 + 0,6 × Х4 + Х5
(Working Capital) /Total Assets
(ф. 1, р. 1195 – р. 1695) /ф. 1, р. 1300
Retained Earnings /Total Assets
ф. 2, р. 2350 (2355) / ф.1, р. 1300
EBIT / Total Assets
ф. 2, р. 2290 (2295) / ф.1, р. 1300
Market value ofEquity/ Book value of
ф. 1, р. 1495 / (ф. 1, р.1595 + р. 1695)
Total Liabilities
Sales/Total Assets
ф. 2, р. 2000 / ф. 1, р.1300

2017 р.

2018 р.

4

5

0,372
0,273
0,273
2,652

0,478
0,196
0,196
3,615

0,617
3,9377

0,571
4,2348

* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2016-2018
р.р.
У 1978 році на базі моделі Е.І. Альтмана канадський вчений Гордон Спрінгейт в університеті
Симона Фрейзера вивів нову дискримінантну модель прогнозування банкрутства, яка отримала назву моделі банкрутства Спрінгейта.
Модель була побудована за допомогою методу
поетапного дискримінантного аналізу з дев’ятнадцяти спочатку відібраних для аналізу показників чотирьох основних коефіцієнтів [9, с. 127].

Ідея автора полягала у розробці моделі для визначення рівня фінансової стійкості й подальшого
визначення ймовірності банкрутства для виробничих підприємств, проте у подальшому модель банкрутства Спрінгейта стала активно застосовуватися
й в інших галузях економічної діяльності, що підтверджує правильність обраних параметрів та взагалі ефективність методики. У процесі створення
моделі з 19 фінансових коефіцієнтів, які вважалися
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найкращими, в остаточному варіанті залишилося
тільки чотири.
Ця модель існує у двох варіантах. Перший – це
універсальна модель, що включає 6 показників і побудована на основі даних 850 підприємств різних
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галузей. Друга модель містить 10 показників і враховує диференціацію підприємств за галузями [10].
У таблиці 3 наведено методику розрахунку та
оцінку ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за 2017 та 2018 роки з використанням
моделі банкрутства Спрінгейта.
Таблиця 3
Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за2017-2018 рр.
за моделлю банкрутства Спрінгейта
Параметр Методика розрахунку
Методика розрахунку за НС(П)БО
2017 р. 2018 р.
за МСФЗ
1
2
3
4
5
Z = 1,03 × X1 + 3,07 × X2 + 0,66 × X3 + 0,4 × X4
Х1
(Working Capital)
робочий капітал (ф 1 р.1195) / загальна
0,637
0,687
/Total Assets
вартість активів (ф. 1 р. 1300)
Х2
EBIT / Total Assets
прибуток до сплати податків та відсотків (ф.2
0,273
0,196
р.2290) / загальна вартість активів (ф.1 р. 1300)
Х3
Earnings before taxes / прибуток до сплати податків (ф.2 р. 2290) / ко0,657
0,935
Current liabilities
ротко-строкова заборгованість (ф.1 р. 1695)
Х4
Sales / Total Assets
обсяг продажу (ф.2 р.2000) / загальна вартість
0,617
0,571
активів (ф.1 р. 1300)
Z-індекс
2,17464 2,15483
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2016-2018
р.р.
Однією з перших європейських моделей, створених після моделі американця Е. Альтмана була
модель прогнозування банкрутства Р. Ліса, яка була
створена для підприємств Великобританії в 1972
році. Як зазначають Н.Г. Сейсебаєва та О.В. Топчанюк, модель Р. Ліса є більш збалансованою, вона
також акцентує увагу на рівень прибутковості

діяльності та рентабельність активів підприємства,
а також на структуру активів та джерел їх фінансування [11]. У таблиці 4 наведено методику розрахунку та оцінку ймовірності банкрутства ТОВ
«Великокісницьке» за 2017 та 2018 роки з використанням моделі Ліса.

Таблиця 4
Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за2017-2018 рр, за моделлю Ліса
Параметр
Методика розрахунку за МСФЗ
Методика розрахунку за
2017 р.
2018 р.
НС(П)БО
1
2
3
4
5
Z = 0,063 × Х1 + 0,092 × Х2 + 0,057 × Х3 + 0,001 × Х4
Х1
(Working Capital) /Total Assets
ф 1 р.1095 / ф. 1 р. 1300
0,362
0,313
Х2
EBIT / Total Assets
ф.2 р.2290 / ф.1 р. 1300
0,273
0,196
Х3
Retained Earnings /Total Assets
ф.2 р. 2350 / ф.1 р. 1300
0,273
0,196
Х4
Value of Equity/ Book value of Total ф.2 р. 1495 / (ф.1 р. 1595+ ф.1
2,652
3,615
Liabilities
р. 1695)
Z-індекс
0,066135 0,052538
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2016-2018
р.р.
Чотирьохфакторну прогнозну модель запропонував у 1977 році Р. Таффлер [12]. Він розробив
лінійну регресійну модель з чотирма фінансовими
коефіцієнтами для оцінки фінансового здоров’я
фірм Великобританії на основі дослідження 46 компаній, які зазнали краху і 46 фінансово стійких компаній у період з 1969 по 1975 роки [13, c. 32].
Модель Таффлера базується на розрахунку 80
показників збанкрутілих і платоспроможних компаній та дозволяє за результатами аналізу побуду-

вати модель платоспроможності, яка достовірно систематизує підприємства у дві групи за рівнем показників банкрутства.
При створенні моделі Таффлера оцінювалися
показники левериджу, прибутковості, ліквідності,
достатності капіталу та інші.
У таблиці 5 наведено методику розрахунку та
оцінку ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за 2017 та 2018 роки з використанням
моделі Таффлера.
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Таблиця 5
Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за2017-2018 рр. за моделлю Таффлера
Параметр Методика розрахунку за МСФЗ Методика розрахунку за НС(П)БО
2017 р. 2018 р.
1
2
3
4
5
Z = 0,53×Х1 + 0,13×Х2 + 0,18×Х3 + 0,16×Х4
Х1
Revenues / Current liabilities
ф 2 р.2290 / ф. 1 р. 1695
1,031
0,935
Х2
Current Assets / Total liabilities
ф.1 р.1195 / ф.1 р. 1595+ ф.1 р. 1695
2,238
3,171
Х3
Current liabilities/Total Assets
ф.2 р. 1695 / ф.1 р. 1300
0,265
0,209
Х4
Sales / Total Assets
ф.2 р. 2000 / ф.1 р. 1300
0,617
0,571
Z-індекс
0,98379 1,68598
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2016-2018
р.р.
Першу спробу розробки дискримінантної функції, придатної для оцінки ймовірності банкрутства
на вітчизняних підприємствах, зробив відомий український дослідник фінансового антикризового
менеджменту О.О. Терещенко [14]. Модель О.О.
Терещенко існує у двох варіантах. Перший – це універсальна модель, яка містить 6 показників, друга
модель містить 10 показників і враховує диференціацію підприємств за галузями [10, 15]. Як цілком
слушно зазначають Т. М. Янковець та Ю. В. Чернюк саме модель О.О. Терещенка є найбільш опти-

мальною для застосування українськими підприємствами, оскільки була створена на основі аналізу діяльності саме вітчизняних підприємств [16, с. 62].
У таблиці 6 наведено апробацію методики розрахунку та оцінку ймовірності банкрутства ТОВ
«Великокісницьке» за 2017 та 2018 роки з використанням моделі Терещенка.
В.В. Лазоренко звертає свою увагу на проблеми методики Терещенка для українських
підприємств:
– у моделі зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних
підприємств до групи стійких.
Таблиця 6
Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за 2017-2018 рр, за моделлю Терещенка

Параметр
1
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Z-індекс

Методика розрахунку за МСФЗ

Методика розрахунку за НС(П)БО

2
3
Z = 1,5 Х1 + 0,08 Х2 + 10 Х3 + 5 Х4 + 0,3 Х5 + 0,1 Х6
Cash-Flow
(ф. 2 2000 / (ф.1 р. 1595 + 1695)
Balance currency / Book value of Total (ф. 1 р. 1900) / (ф.1 р. 1595 + 1695)
Liabilities
EBIT / Balance currency
(ф. 2 р. 2350 або 2355) / (ф. р. 1300)
EBIT / Revenues
(ф.2 р. 2350 або 2355) / (ф.2 р. 2000)
Рroductive reserves / Revenues
(ф.1 р. 1100) / (ф. 2 р. 2000)
Revenues / Вalance currency
(ф. 2 р. 2000) / (ф. 1 р. 1300)

2017 р.

2018 р.

4

5

2,255
3,653

2,637
4,615

0,273
0,443
0,582
0,617
12,2968

0,196
0,343
0,821
0,571
8,3031

* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2016-2018
р.р.
Така асиметричність має на меті убезпечити
інвестора від ризикового вкладання коштів, що знижує точність прогнозу загалом;
– широкий інтервал невизначеності. Дані такого прогнозування є суб’єктивними і не дають
підстав для практичних висновків. Таким чином,
чим універсальнішою є модель, тим менший її
рівень точності. Практика вимагає впровадження
методологічних підходів, які є не стільки універсальними і простими, скільки ефективними [17].
Інші моделі оцінки ймовірності банкрутства,
зокрема, Бівера, Чессера, Савицької, Фулмера, Сайфулліна-Кадикова, показник платоспроможності

Конана і Гольдера, є досить складними для
практичного застосування, оскільки потребують
більш розширеної бази вхідних показників та є не
пристосованими до сільського господарства, тому
їх не доцільно застосовувати для оцінки ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке».
Результати оцінки ймовірності банкрутства
ТОВ «Великокісницьке» із використанням зарубіжних та вітчизняних моделей діагностики загрози банкрутства підприємства за даними фінансової звітності наведено у таблиці 7.
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Таблиця 7
Інтегральні показники ймовірності банкрутства ТОВ «Великокісницьке» за 2017-2018 рр.
Моделі визначення ймовірності банкрутства

Сполучені Штати Америки та Канада

Е. Альтмана
Z = 3,938
Z>2,99,
ситуація на підприємстві стабільна

Г. Спрінгейта
Z = 2,175
Z> 0,862,
банкрутство
підприємства малоймовірно

Велика Британія

Україна

Р. Ліса
Z =0,066
Z> 0,037
вірогідність
банкрутства
мала

Р. Таффлера
О.О.Терещенка
2017
Z =0,984
Z =12,297
Z > 0,3
Z>2
вважається, що
підприємство
фірма має доста- фінансово стійке
тню фінансову
стійкість
2018
Z = 4,235
Z = 2,155
Z =0,052
Z =1,686
Z =8,303
Z>2,99
Z> 0,862,
Z> 0,037
Z > 0,3
Z>2
ситуація на під- Банкрутство
вірогідність
вважається, що підприємство
приємстві стабі- підприємства ма- банкрутства
фірма має доста- фінансово стійке
льна
лоймовірно
мала
тню фінансову
стійкість
Джерело: узагальнено автором за даними фінансової звітності ТОВ «Великокісницьке» за 2017-2018
р.р.
Як свідчать результати проведеного аналізу
ймовірність банкрутства ТОВ «Великокісницьке» є
малоймовірним за всіма моделями.
У той же час, управлінському персоналу досліджуваного товариства слід звернути увагу на інтегральний показник ймовірності банкрутства, отриманий у 2018 році за методикою вітчизняного науковця О.О. Терещенка, яка має найбільшу адаптованість для вітчизняних підприємств. За
проведеним аналізом індекс Z у 2018 році складає
8,303, тобто значення його високе, але зменшилося
відповідно до 2017 року на 3, 994 пункти і свідчить,
що фінансова рівновага порушена.
Своєчасне розпізнавання основних параметрів
і масштабів кризової ситуації відіграє ключову роль
у побудові ефективного механізму
антикризового фінансового управління на підприємстві.
О.В. Васильєв та В.В. Гой наголошують, що
економічно доцільно поряд з одночасним аналізом
фінансових кризоутворюючих індикаторів враховувати нефінансові. Вони, як правило, не виражені
в грошових одиницях і нестандартизовані як дані з
фінансової звітності. В окремих галузях економіки
існує стандартний набір нефінансових індикаторів,
звіти за якими надаються в наглядові органи [18].
На базі звітів по нефінансових індикаторах
працює система GRI (глобальна ініціатива), яка визначає ступінь фінансової стійкості підприємства
відповідно до її здатності протистояння кризі за результатами оцінки не стільки економічних (їх не більше 15%), скільки екологічних, організаційних,
гуманізаторських (дотримання прав людини ) та інших індикаторів.
Індикатори системи GRI багато в чому схожі з
індикаторами оцінки методу Аргенті [18]. У даному
методі насамперед розглядаються стадії розвитку
кризових явищ у компанії і на їх основі створюються моделі, в яких представляються сценарії розвитку кризового стану підприємства. Наступ і розвиток можливої кризи неплатоспроможності розраховують і оцінюють за кількістю балів.

Чим більше балів присвоєно тій чи іншій стадії
розвитку підприємства, тим імовірніше, за методом
Аргенті, настання неплатоспроможності. Поряд зі
схожими методами оцінки фінансового стану підприємств, що використовуються в західній практиці,
метод Аргенті найбільш прийнятний для вітчизняних підприємств.
І.С. Ткаченко та О.В. Проскурович наголошують, що застосування економічного моделювання
при розрахунку ймовірності банкрутства допомагає
фінансовим менеджерам виявити особливості функціонування економічного об’єкта і на основі цього
передбачати майбутню його поведінку у разі зміни
будь-яких параметрів [19].
Вважаємо, що зміст і завдання оцінки фінансової стійкості зосереджені, насамперед, на виявленні
причин виникнення перших симптомів фінансових
ризиків. Для виявлення таких причин необхідно використовувати шляхи комплексного використання
зовнішніх та внутрішніх механізмів, за допомогою
функцій управління фінансовою стійкістю, а саме,
прогнозування, планування, організації, мотивації,
координації та контролю.
Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним
моделюванням і врахуванням факторів можливих
варіантів розвитку ситуації та фінансових показників.
Методи та способи прогнозування мають бути
достатньо динамічними для того, щоб своєчасно
взяти до уваги ці зміни. Результатом фінансового
прогнозування є розробка трьох основних документів: прогнозу звіту про прибутки та збитки; прогнозу руху грошових коштів (баланс грошових потоків) та прогнозу балансу активів та пасивів
підприємства. Наведені джерела є інформаційною
базою для розрахунку прогнозних показників
фінансового стану підприємства [20, с. 64-69].
Прогнозування фінансової стійкості підприємства являє собою сукупність аналітичних процедур,
що застосовуються для діагностики фінансової
стійкості суб’єкта господарювання на перспективу
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шляхом розроблених методик аналізу і прогнозування фінансової стійкості на основі чинної методології економічного аналізу і прогнозування. Значення прогнозування полягає в інформаційному забезпеченні процесу управління фінансовою
стійкістю.
Головним завданням прогнозування як етапу
фінансового аналізу є зниження неминучої невизначеності, яка пов’язана із прийняттям економічних рішень, що орієнтовані на майбутнє. За такого
підходу фінансовий аналіз може використовуватися для обґрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень та доцільності інвестицій; як спосіб оцінки якості керування; як метод
прогнозування майбутніх фінансових результатів.
Метою прогнозування є:
– визначення можливих напрямів розвитку
підприємства та економічних ресурсів, що забезпечують їх досягнення;
– визначення найбільш ймовірних і економічно обґрунтованих варіантів довгострокових та поточних планів;
– передбачення наслідків рішень та заходів, що
вживаються та виконуються.
Підприємство піддається впливу великої кількості факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх.
Впливати на ці фактори підприємство не в змозі,
але воно може прогнозувати їхню поведінку та
адаптуватися до їхньої дії.
Прогнозування на основі регресійної моделі
передбачає такі етапи.
1. Визначення мети дослідження. Вибір відповідної теорії, яка пояснює поведінку економічної
системи. Побудова системи показників, відбір чинників, що мають найбільший вплив на кожен показник. Вибір форми зв’язку показників між собою та
відібраними чинниками.
2. Побудова економетричної моделі, тобто відображення теорії у вигляді рівняння регресії або
системи рівнянь і тотожностей, яка пов’язує відібрані змінні.
3. Знаходження даних про значення змінних.
Аналіз інформації.
4. Використання відповідного економетричного методу для оцінювання невідомих параметрів,
які входять до рівнянь моделі.
5. Перевірка якості побудованої моделі, яка передбачає передусім її відповідність досліджуваному економічному процесу, а також адекватність,
точність і прогнозну спроможність.
6. Використання знайденої прийнятної моделі
для прогнозу. На підставі рівнянь із оціненими параметрами та прогнозованих екзогенних змінних
роблять передбачення потрібних показників, а саме
значень ендогенних змінних [21, 22].
Побудуємо економетричну модель залежності
фінансової стійкості від зміни власного капіталу на
основі коефіцієнта фінансової незалежності ТОВ
«Великокісницьке», яка дасть змогу спрогнозувати
рівень коефіцієнта фінансової незалежності підприємства. Цей коефіцієнт характеризує частку власного капіталу у загальній вартості, збільшення
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якого в динаміці вказує на підвищення фінансової
стійкості.
Було проведено дослідження показника фінансової незалежності ТОВ «Великокісницьке» за 11
років – з 2008 року по 2018 рік. Економетричну
лінійну модель будуємо за фактором впливу власного капіталу.
Знайдемо за рахунок моделі прогноз коефіцієнта фінансової незалежності на найближчий період,
врахувавши тенденції зміни власного капіталу як в
оптимістичному прогнозі, так і в песимістичному.
Для побудови парної лінійної моделі залежності коефіцієнта фінансової незалежності від власного капіталу у=а0+а1х визначимо параметри моделі а0 та а1, використовуючи метод найменших
квадратів [22]:

na0  a1  x1   y

а 0  х1  а1  х12   х1 у

(1)
(2)

де у – коефіцієнт фінансової стійкості;
х – власний капітал;
а0, а1 – оцінки параметрів моделі.
Звідси

а 0  у - а1 х ; а1 

Cov( xy)
Var ( x)

(3)

Лінійна модель залежності коефіцієнта фінансової незалежності від власного капіталу має вигляд:
y= 41,86+0,00005х.
Отже, коефіцієнт фінансової незалежності зросте на 0,00005% за збільшення власного капіталу на
1000 грн.
Для перевірки значущості моделі розрахуємо
коефіцієнт еластичності.

Кел  а1

х
373116,05
 0,00005
 0,30. (4)
59,60
у

Отже, коефіцієнт фінансової незалежності зросте на 0,3% за збільшення власного капіталу на 1%.
Для оцінки тісноти зв’язку розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона [21]:

rxy 

Cov( xy)
Var ( x)Var ( y )

 0,84

(5)

Отже, зв’язок між коефіцієнтом фінансової незалежності та власним капіталом є прямим і за шкалою Чеддока оцінюється як сильний.
Розрахуємо коефіцієнт детермінації:

R2 

Var ( ~y )
 0,70
Var ( y )

(6)

Отже, 70 % варіації коефіцієнта фінансової незалежності пояснюється варіацією власного
капіталу.
Перевіримо значущість параметрів за допомогою t-критеріїв Стьюдента:

Sa0 

Var ( )
 3,24
nm

(7)
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Sa1 

Var ( )
 1,03.
(n  m)Var ( x)

(8)

a0
 4,64
S0

(9)

t a0 
t a1 

a1
 12,90
S1

(10)

У спеціальних таблицях знаходимо критичні
значення для t-критеріїв Стьюдента:
– за рівня значущості 0,05 tα, n-m= t0,05, 9 = 2,26;
– за рівня значущості 0,01 tα, n-m= t0,01, 9 = 3,25.
Оскільки за обох рівнів значущості отримані
розрахункові t-критерії є більшими за критичні значення, то можна стверджувати, що параметри моделі залежності коефіцієнта фінансової незалежності від власного капіталу є типовими, а модель –
якісною.
Розрахуємо інтервали довіри для оцінок параметрів.

ai  ai  t a / 2( nm1)  S a1

(11)

За рівня істотності а=0,05:
а0=41,86±2,26×3,24 (34,53; 49,19),
а1=0,00005±2,26×1,03 (0,000024; 0,000070).
Отже, для параметра α1 довірчий інтервал за α
= 0,05 має (0,000024; 0,000070), а тому з
ймовірністю 95% можна стверждувати, що за збільшення власного капіталу на 1000 грн. коефіцієнт
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фінансової незалежності буде зростати на значення
з інтервалу 0,000024 – 0,000070 %.
За рівня істотності α = 0,01:
а0=41,86±3,25×3,24 a0 ɛ (31,32;52,41),
а1=0,00005±3,25×1,03 a1 ɛ (0,000014; 0,000080).
Для параметра α1 довірчий інтервал за α = 0,01
має вигляд (0,000014; 0,000080), а тому з
ймовірністю 99% можна стверждувати, що за збільшення власного капіталу на 1000 грн. коефіцієнт
фінансової незалежності буде зростати на значення
з інтервалу 0,000014 – 0,000080 %.
Оскільки за обох рівнів істотності значення
критерію більше за критичне, то можна стверджувати, що зв’язок між коефіцієнтом фінансової незалежності і власним капіталом є істотним.
Таким чином, оскільки усі параметри парної
лінійної моделі залежності коефіцієнта фінансової
незалежності і власного капіталу є типовими, а показники зв’язку істотними, то можна дійти висновку, що модель є адекватною і може бути використана для подальшого аналізу і прогнозу.
Розрізняють два типи прогнозів за рівнянь регресії: точкові й інтервальні.
Точковий прогноз залежної змінної yn+1визначають шляхом підстановки у рівняння регресії прогнозного значення фактора xn+1 [21]:
yn+1 = a0 + a1xn+1
(12)
Тоді інтервальний прогноз визначається за формулою інтервалів довіри:

y n 1  (a0  a1 x n 1 )  t a / 2( n  m )  s( )

( x x) 2
1
 n n 1
n
 ( x  x) 2

(13)

1

Побудуємо
інтервальний
прогноз
для
мінімального і максимального значень коефіцієнта.
Отже, значення коефіцієнта фінансової незалежності за оптимістичного прогнозу з імовірністю
95% буде знаходитися в межах:
94,62 – 2,55 ≤ y2019min ≤ 94,62 + 2,5,
96,15 ≤ y2019min ≤ 101,24.
За оптимістичного прогнозу значення коефіцієнта фінансової незалежності з імовірністю 95%
буде знаходитися в межах:
98,69 – 2,55 ≤ y2019min ≤ 98,69 + 2,55,
92,08 ≤ y2019min ≤ 97,17.
Таким чином, розглянута економетрична модель оцінки фінансової стійкості дала змогу спрогнозувати значення коефіцієнта фінансової незалежності на 2019 рік ТОВ «Великокісницьке» та показала, що воно зміцнить свою фінансову позицію:
зможе виконати зовнішні зобов’язання за рахунок
власних коштів та продовжить залишатися незалежним від позикових джерел.
Висновки. Отже, проблемою для українських
підприємств є відсутність власної моделі, яка би
враховувала саме українські умови ведення бізнесу.
Використання деяких закордонних моделей є неможливим внаслідок відсутності інформації про ті чи
інші показники. Багато показників фінансової стій-

кості під час використання цих моделей є неврахованими. Досить точний результат важко отримати
для українських підприємств, використовуючи моделі, які розроблені для західних компаній.
У результаті проведеного аналізу наукових досліджень і практики застосування методів оцінки
фінансової стійкості Аргенті, Е. Альтмана, Г. Спрінгейта, Р. Таффлера, Р. Ліса, О.О. Терещенка вважаємо, що використання змішаного (гібридного)
підходу до оцінки фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств найдоцільніше, оскільки
дає змогу не застосовувати конкретну методику, а
використовувати кілька з них з урахуванням зіставлення отриманих результатів.
Як результат, у сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки виникає необхідність більш системного підходу до аналізу фінансового стану підприємства через створення власних економетричних моделей діагностики кризового стану, які би
враховували результати виробничої, комерційної і
фінансової діяльності підприємств. Розуміння фінансового стану підприємства та його своєчасний,
якісний аналіз і прогнозування, що забезпечить усебічне вивчення та представлення діяльності підприємства в майбутньому, є основоположними для
прийняття управлінських рішень, спрямованих на
вирішення питання обрання напрямів діяльності та
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розвитку підприємства, покращення його ефективності, конкурентоздатності та прибутковості.
Таким чином, алгоритм здійснення фінансової
стабілізації ТОВ «Великокісницьке» потрібно проводити у такій послідовності: проведення експресаналізу діяльності з узагальненням отриманих результатів; моніторингу і діагностики ймовірності
настання кризи; усунення ризику неплатоспроможності; відновлення фінансової стабільності; забезпечення стабільного розвитку.
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Анотація
У статті розглянуто особливості документування результатів обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в контексті реформування аудиторської діяльності в
Україні, що пов’язано із прийняттям Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року, норми якого спрямовані на приведення вимог вітчизняного законодавства у
сфері незалежного аудиту до вимог ЄС. Досліджено стан аудиторської діяльності в Україні в частині кількості суб’єктів аудиту а також кількості, видової структури та вартості наданих аудиторських послуг.
Досліджено, що звітність суб’єкта аудиторської діяльності за результатами обов’язкового аудиту
підприємств, що становлять суспільний інтерес включає основний аудиторський звіт, який готується аудитором відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також додаткові звіти, передбачені Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: Звіт для аудиторського комітету, Звіт
для органів нагляду, Звіт про прозорість, Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю.
Розглянуто, що аудиторський звіт є документом, який складається відповідно до МСА та має містити
відповідні структурні елементи, що у достатньому обсязі надають інформацію щодо проведеного аудиту
на підприємстві. У статті досліджено структуру аудиторського звіту відповідно до МСА 700
(переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності».
Проаналізовано вимоги до подання та інформаційне наповнення Звіту для аудиторського комітету,
Звіту для органів нагляду, Звіту про прозорість, Інформації для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». За результатами проведених досліджень авторами здійснені висновки щодо сутності, характеру та
призначення додаткових звітів за результатами проведення обов’язкового аудиту підприємств, які становлять суспільний інтерес.
Abstract
The article deals with the peculiarities of documenting the results of the statutory audit of the financial statements of enterprises of public interest in the context of reforming audit activity in Ukraine, which is related to the
adoption of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing" of 21.12.2017, norms which are
aimed at bringing the requirements of national legislation in the field of independent audit to the requirements of
the EU. The state of audit activity in Ukraine is investigated in terms of the number of audited entities, as well as
the number, type of structure and cost of audit services provided.
It has been investigated that the auditor's reporting on the results of the statutory audit of public interest
entities includes the main audit report prepared by the auditor in accordance with the requirements of International
Standards on Auditing, as well as additional reports stipulated by the Law of Ukraine “On Audit of Financial
Statements and Audit Activity: Audit Committee Report, Oversight Report, Transparency Report, Information for
Audit Oversight Authority.
It is considered that the audit report is a document that is prepared in accordance with ISA and should contain
the appropriate structural elements that provide sufficient information about the audit carried out at the enterprise.
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The article examines the structure of the audit report in accordance with ISA 700 (Revised) "Opinion and Financial
Reporting".
Requirements for submission and filling in of the Report for the Audit Committee, the Report for the supervisory bodies, the Transparency report, the Information for the Public oversight body for audit activity in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing" are analyzed.
According to the results of the researches, the authors conclude on the nature, nature and assignment of additional
reports on the results of the statutory audit of enterprises of public interest.
Ключові слова: аудит, обов’язковий аудит, аудиторський звіт, Звіт для аудиторського комітету, Звіт
для органів нагляду, Звіт про прозорість, Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю.
Keywords: audit, statutory audit, audit report, Audit Committee Report, Oversight Report, Transparency
Report, Information for Audit Oversight Authority.
Постановка проблеми. Метою аудитора на
етапі узагальнення результатів аудиту є формування думки щодо достовірності перевіреної
фінансової звітності на основі отриманих аудиторських доказів. Думка незалежного аудитора має
ґрунтуватися на попередніх висновках, здійснених
щодо достовірного подання управлінським персоналом кожної статті фінансової звітності, а також
бути чіткою та формуватися відповідно до вимог
Міжнародних стандартів аудиту і Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність».
Міжнародні стандарти контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, видання 2016–2017 років» (далі МСА) Ради з Міжнародних стандартів аудиту та
надання впевненості (РМСНВ) (International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)),
опубліковані Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) (International Federation of Accountants
(IFAC)) у грудні 2016 р. англійською мовою, перекладені на українську мову Аудиторською палатою
України (АПУ) у червні 2018 р. [1].
МСА затверджені рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 р. № 361 для обов’язкового застосування аудиторами під час виконання
завдань з 1 липня 2018 року як національні стандарти аудиту.
Слід відзначити, що Міжнародні стандарти
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017
років фактично завершують реформу, розпочату в
2010 році і спрямовану на підвищення цінності та
зрозумілості звітів аудитора, а також повернення
довіри громадськості до результатів аудиту. Саме
тому основні зміни, внесені в МСА-2016–2017, стосуються підготовки звіту незалежного аудитора [2].
Закон України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність» значно розширив перелік підсумкових документів аудитора за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес, що
вимагає врахування зазначених вимог з метою забезпечення вимог якісного надання аудиторських
послуг, а відтак, зростає актуальність дослідження
особливостей документування результатів обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Наукову проблематику, пов’язану з теоретичними

та практичними аспектами аудиту та формуванням
аудиторського звіту, досліджували такі вчені, як
Бондар В.П. [3], Петрик О.А., Пономарьова Н.А.
[4], Проскуріна Н.М., Редько О.Ю., Фабіянська В.Ю. [5], Шерстюк О.Л. [6], та багато інших.
В.П. Бондар вважає, що якість аудиту проявляється у відповідності аудиторського висновку реальному стану справ підприємства, на якому проводився аудит. Проте, як зазначає науковець, зазвичай
висновок аудитора відповідає інтересам керівників
компанії, які, як відомо, не завжди збігаються з інтересами інших зацікавлених осіб, насамперед інвесторів. Інакше кажучи, аудиторський висновок
має більше шансів бути позитивним незалежно від
того, достовірна звітність чи ні, та ввести в оману
користувачів [3].
Н.А. Пономарьова, досліджуючи особливості
розкриття ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора, виділяє основні переваги та якісні
зміни оновлених Міжнародних стандартів аудиту,
зокрема: більш помітне позиціонування думки
аудитора щодо фінансової звітності (нові стандарти
передбачають розміщення думки аудитора на самому початку звіту незалежного аудитора); більшу
прозорість розкриття випадків існування суттєвої
невизначеності щодо здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
більшу прозорість для всіх стейкхолдерів під час
формування думки щодо фінансової звітності компаній, цінні папери яких допущені до організованих торгів на біржі [4].
А.Л. Шерстюк вважає, що аудиторський звіт є
однією з ланок комунікації користувачів фінансової
інформації, зацікавлених в отриманні об’єктивної
оцінки її характеристик, та виконавцем відповідних
завдань – аудитором, який володіє необхідними
теоретичними знаннями та практичними навичками, що можуть бути використані для визначення
й обґрунтування такої оцінки [6].
Українське законодавство у сфері аудиторської діяльності робить впевнені кроки до інтеграції у
міжнародний фінансовий простір, оскільки аудит є
важливим інструментом, що може гарантувати
українським компаніям вихід на світові ринки,
оскільки розвиває довіру до перевіреної фінансової
звітності з боку як вітчизняних, так і закордонних її
користувачів [5].
Проте, незважаючи на значні напрацювання
вчених, реформування аудиту, пов’язане із прий-
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няттям Закону України «Про аудит фінансової звітності» та аудиторську діяльність а також затвердження
Аудиторською
палатою
України
Міжнародних стандартів аудиту 2016-2017 рр.,
формують нові виклики для аудиторів, особливо в
частині узагальнення та розкриття результатів
обов’язкового
аудиту
фінансової
звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес у
звіті незалежного аудитора, що зумовлює актуальність дослідження.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
дослідження особливостей підготовки звітності
аудитора за результатами обов’язкового аудиту
фінансової звітності підприємства, що становить
суспільний інтерес.
Виклад основного матеріалу дослідження.
За офіційним даними Аудиторської палати України
(АПУ), на кінець 2018 р. в Україні чинний сертифікат аудитора мали 2725 осіб. При цьому в Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності значилось 893 суб’єкти аудиторської діяльності
(САД), із них 854 аудиторські фірми та 39 фізичних
осіб-підприємців [7].
Так, найбільша кількість САД зосереджена у
місті Київ та Київській області: станом на
31.12.2018 р. тут було 427 аудиторських фірм та 16
фізичних осіб-підприємців, що на 30 САД менше
порівняно з 2017 р. (у тому числі кількість аудиторських фірм зменшилася на 26, а фізичних осібпідприємців - на 4).
Як зазначається, до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності» було
включено 206 САД. До розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий
аудит
фінансової
звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес»
станом на 31.12.2018 р. включено 72 САД.
На підставі відомостей 889 САД, які відзвітували перед АПУ за підсумками 2018 р., вдалось
з’ясувати, що впродовж року ними були надані
аудиторські послуги на загальну суму 2 438 100 100
грн. Кількість замовлень становила 32 496.
Найбільша їх кількість була надана в Києві та
Київській області - 15 051 на суму 1 991 214 500 грн,
а найменша - в Луганській - 101 замовлення на суму
1 304 200 грн. По Києву та Київській області середня вартість одного замовлення в 2018 р. становила 132 300 грн. На одного київського САД
прийшлося 34,2 замовлень. Середній дохід одного
САД із м. Київ та Київської області становить 4 525
500 грн.
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Структура розподілу замовлень за видами
аудиторських послуг у 2018 р. є наступною:
- завдання з надання впевненості - 47% (1 152
503 900 грн);
- супутні послуги - 8% (189 970 700 грн);
- інші професійні послуги - 45% (1 091 192 800
грн),
- організаційне та методичне забезпечення
аудиту - менше 1% (4 432 700 грн).
За видами замовлень у 2018 р. найбільшим попитом користувалися консультаційні послуги - 50%
(на суму 302 217 400 грн), з них 22% - консультування з питань оподаткування на суму 244 749 700
грн) та ведення бухгалтерського обліку - 30% (на
суму 331 438 900 грн). Інші види аудиторських послуг сягнути 18% (на суму192 875 200 грн). Найменш затребуваними були послуги з відновлення
бухгалтерського обліку (8 265 700 грн) і представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту,
оподаткування в державних органах, організаціях
або суді (11 645 90 грн) - по 1% від загальної кількості послуг [8].
Метою аудиту фінансової звітності підприємства є висловлення незалежної думки аудитора про
достовірність бухгалтерського обліку та показників
фінансової звітності та відповідність нормативноправовим актам.
Незалежна думка аудитора формується в аудиторському звіті, який є документом, підготовленим
суб’єктом аудиторської діяльності за результатами
аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» [9].
Аудиторський звіт передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [9].
Норми Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» досить детально врегульовують особливості узагальнення
аудитором результатів обов’язкового аудиту
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Проте, порівняно зі звітуванням за результатами
обов’язкового аудиту, звітність аудитора, який проводить обов’язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, є значно розширена і
містить кілька звітних форм, що відображені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Звітність аудитора за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства,
що становить суспільний інтерес
Назва звіту
Характеристика
Передбачає надання впевненості користувачам фінансової звітності щодо її
Звіт незалежного аудидостовірності та надається разом із листом управлінському персоналу щодо
тора
суттєвих питань, які привернули увагу аудиторів
Надається аудитором підприємству, що становить суспільний інтерес за реЗвіт з надання впевнезультатами проведеного обов’язкового аудиту фінансової звітності щодо інності щодо іншої інфоршої інформації (звітні дані за рік страховика, фінансової компанії, недержавмації
ного пенсійного фонду, звіт з корпоративного управління – для емітентів)
Додатковий звіт для
Подається аудиторському комітету підприємства, що становить суспільний
аудиторського комітету інтерес не пізніше дати подання аудиторського звіту
Аудиторська фірма, яка надає послуги з обов’язкового аудиту підприємству,
яке становить суспільний інтерес, зобов’язана інформувати орган, який
Звіт (інформація) для
відповідно до законодавства здійснює нагляд за таким підприємством про
органів нагляду
виявлені порушення, суттєву невизначеність щодо безперервності діяльності, модифікацію думки
Оприлюднюється на веб-сторінці аудиторської фірми, що надає послуги з
обов’язкового аудиту підприємствам, які становлять суспільний інтерес, за
Звіт про прозорість
попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про прозорість залишається у вільному доступі не менше 7 років з дня його оприлюднення на веб-сторінці аудиторської фірми
Інформація для Органу Суб’єкт аудиторської діяльності щороку, до 30 квітня року, наступного за
суспільного нагляду за
звітним, подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
аудиторською діяльперелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися
ністю
послуги протягом звітного року з обов’язкового аудиту
Джерело: сформовано автором на основі [9]

Розглянемо
детальніше
у таблиці
2
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років (далі - МСА), зокрема МСА 700–799 «Аудиторські висновки та

звітування», які регламентують форму та зміст підсумкового аудиторського документа, підготовка
якого є метою аудиту на підприємстві.

Таблиця 2
МСА 700–799 «Аудиторські висновки та звітування»
Назва МСА
Характеристика
МСА 700 (переглянутий) «ФорРозглядає відповідальність аудитора за формування думки щодо
мування думки та складання
фінансової звітності; форму і зміст звіту аудитора, що надається за
звіту щодо фінансової звітрезультатами аудиту фінансової звітності
ності»
Розглядає відповідальність аудитора за повідомлення інформації з
ключових питань аудиту в звіті аудитора. Він стосується як судження
МСА 701 «Повідомлення інаудитора стосовно того, про що він хоче повідомити в своєму звіті,
формації з ключових питань
так і форми та змісту такого повідомлення. Метою повідомлення інаудиту в звіті незалежного
формації з ключових питань аудиту є підвищення інформаційної цінаудитора»
ності звіту аудитора через більшу прозорість завдання з аудиту, яке
було виконано
Розглядає відповідальність аудитора за випуск належного звіту за обставин, якщо під час формування думки відповідно до МСА 700 (пеМСА 705 (переглянутий) «Мореглянутий), аудитор доходить висновку про необхідність модифікації думки у звіті незадифікації думки аудитора щодо фінансової звітності. Цей МСА також
лежного аудитора»
розглядає, як впливає висловлення аудитором модифікованої думки
на форму та зміст звіту аудитора
Розглядає повідомлення додаткової інформації в звіті аудитора, якщо
аудитор вважає за потрібне:
МСА 706 (переглянутий) «По- (a) привернути увагу користувачів до питання чи питань, поданих або
яснювальні параграфи та пара- розкритих у фінансовій звітності, однак настільки важливих, що є
графи з інших питань у звіті не- фундаментальними для розуміння фінансової звітності користувазалежного аудитора»
чами; або
(b) привернути увагу користувачів до будь-якого іншого питання чи
питань, крім тих, що подані або розкриті у фінансовій звітності, однак
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є доречними для розуміння користувачами проведеного аудиту,
відповідальності аудитора або звіту аудитора
Розглядає відповідальність аудитора, пов’язану з порівняльною інМСА 710 «Порівняльна інфор- формацією під час аудиту фінансової звітності. У разі, якщо аудит
мація – відповідні показники і фінансової звітності за попередній період проводився попереднім
порівняльна
фінансова аудитором або аудит фінансової звітності не проводився, застосовузвітність»
ються також вимоги та керівництво МСА 5101 щодо залишків на початок періоду
Розглядає відповідальність аудитора щодо іншої інформації, незаМСА
720
(переглянутий)
лежно від того, чи є вона фінансовою або нефінансовою (крім фінан«Відповідальність
аудитора
сової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка включається до річщодо іншої інформації»
ного звіту суб’єкта господарювання.
Джерело: сформовано автором на основі [1]
Аудиторський звіт є документом, який складається відповідно до МСА та має містити
відповідні структурні елементи, що у достатньому
обсязі надають інформацію щодо проведеного
аудиту на підприємстві. Зокрема, структуру аудиторського звіту визначає МСА 700 (переглянутий)
«Формування думки та складання звіту щодо
фінансової звітності», відповідно до якого документ повинен містити такі елементи: назва, адресат,
думка аудитора, основа для думки, безперервність

діяльності, ключові питання аудиту, інша інформація, відповідальність управлінського персоналу
за фінансову звітність, відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності, інша відповідальність
щодо звітування (за необхідності), повне ім’я партнера із завдання, підпис аудитора, адреса аудитора,
дата звіту аудитора. Більш детальну інформацію
щодо структурних елементів аудиторського звіту
відповідно до вимог МСА наведемо у таблиці 3.

Таблиця 3
Структурні елементи аудиторського звіту відповідно до вимог МСА700 (переглянутий)
«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності»
Елемент
Зміст
Документ має назву, яка вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора
Назва
Звіт аудитора адресується відповідно до обставин завдання
Адресат
Вказується суб’єкт господарювання, фінансова звітність якого підлягала
аудиту; зазначається, що фінансова звітність підлягала аудиту; вказується
назва кожного фінансового звіту, що входить до складу фінансової звітності;
робиться посилання на примітки до фінансової звітності, включаючи стиДумка аудитора
слий виклад значущих облікових політик; та вказується дата або період, за
який складено кожен фінансовий звіт, що входить до складу фінансової звітності
Зазначається, що аудит було проведено у відповідності до МСА; міститься
посилання на той розділ в звіті аудитора, де викладено відповідальність
аудитора відповідно до МСА; міститься твердження, що аудитор є незалежним від суб’єкта господарювання відповідно до застосовних до аудиту етичОснова для думки
них вимог, і те, що аудитор виконав інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог; стверджується, що аудитор вважає, що отримані ним аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення думки аудитора
Безперервність діяль- Там, де це застосовно, аудитор повинен звітувати відповідно до вимог МСА
570 (переглянутий)
ності
Для завдань з аудиту повного комплекту фінансової звітності загального
призначення суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до організованих торгів, аудитор повинен відобразити інформацію з ключових пиКлючові питання аудиту тань аудиту в звіті аудитора відповідно до МСА 701. У разі, якщо це вимагається від аудитора законодавчим чи нормативним актом, або якщо аудитор
самостійно вирішив відобразити в звіті аудитора інформацію з ключових питань аудиту, він повинен зробити це відповідно до МСА 701
Там, де це застосовно, аудитор повинен звітувати відповідно до МСА 720
Інша інформація
(переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації»
Цей розділ звіту аудитора повинен описувати відповідальність управлінського персоналу за: складання фінансової звітності відповідно до застосовної
Відповідальність управконцептуальної основи фінансового звітування та за таку систему
лінського персоналу за
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначить потрібною
фінансову звітність
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; оцінку здатності
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суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі
Цей розділ звіту аудитора повинен: вказувати, що цілями аудитора є отриВідповідальність аудимання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
тора за аудит фінансової
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки; та складання
звітності
звіту аудитора, що містить думку аудитора
Якщо в звіті аудитора щодо фінансової звітності аудитор розкриває іншу
Інша відповідальність відповідальність щодо звітування, яка є додатковою до вимог відповідальності аудитора відповідно до МСА, він повинен розкрити таку додаткову
щодо звітування (за
відповідальність в окремому розділі звіту аудитора під заголовком «Звіт
необхідності)
щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» або в інший спосіб
Повне ім’я партнера із завдання повинно вказуватись у звіті аудитора, який
Повне ім’я партнера із надається для завдань з аудиту повного комплекту фінансової звітності загального призначення суб’єктів господарювання, цінні папери яких допузавдання
щені до організованих торгів
Документ повинен бути підписаним аудитором
Підпис аудитора
Звіт аудитора повинен вказувати адресу в юрисдикції, де аудитор провадить
Адреса аудитора
свою діяльність
Звіт аудитора повинен бути датований не раніше від дати, на яку аудитор
отримав прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, на основі яких
Дата звіту аудитора
буде ґрунтуватися думка аудитора щодо фінансової звітності
Джерело: сформовано автором на основі [1]

У розділі аудиторського звіту «Думка аудитора» аудитор повинен сформувати свою незалежну думку, яка є його твердженням як експерта в
галузі бухгалтерського обліку та аудиту щодо достовірності перевіреної фінансової звітності. Думка
аудитора може бути немодифікована та модифікована, залежно від наявності викривлень у фінансовій звітності та ступеня їх впливу на майбутні
рішення користувачів фінансової інформації.
Визначення ступеня впливу здійснюється аудитором шляхом встановлення рівня суттєвості помилок та перекручень, виявлених під час аудиту.
Аудитор висловлює немодифіковану думку,
якщо він доходить висновку, що фінансова
звітність складена в усіх суттєвих аспектах
відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансового звітування. Немодифікована думка
(Unmodified opinion) – думка, висловлена аудитором, якщо він дійшов висновку про те, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах
відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансового звітування [1].
Якщо аудитор доходить висновку, що виходячи з отриманих аудиторських доказів фінансова
звітність у цілому містить суттєві викривлення, або
він не може отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для того, щоб зробити
висновок, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвих викривлень, то аудитор повинен
висловити модифіковану думку в звіті аудитора
відповідно до МСА 705 (переглянутий). Модифікована думка (Modified opinion) – це думка із застереженням, негативна думка або відмова від висловлення думки [1].
Звіт з надання впевненості щодо іншої інформації, який надає аудитор за результатами обов’язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, як правило, подається у кінці аудиторського звіту та має назву «Звіт щодо інших законодавчих і нормативних актів» або «Звіт про інші

правові та регуляторні вимоги». У цьому розділі
аудитор надає інформацію стосовно:
- дотримання підприємством вимог щодо розміру, оплати власного капіталу акціонерних товариств та інших емітентів цінних паперів;
- власників підприємства та їх часток у статутному (пайовому) капіталі;
- системи корпоративного управління та
управління ризиками підприємства;
- дотримання ліцензійних умов щодо провадження окремих видів діяльності та інша інформація щодо дотримання підприємством правових та
регуляторних вимог.
Варто зазначити, що відповідно до частини 4
статті 14 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту
підприємства, що становить суспільний інтерес, додатково наводиться наступна інформація:
- найменування органу, який призначив
суб’єкта аудиторської діяльності на проведення
обов’язкового аудиту (це може бути аудиторський
комітет, Наглядова рада, Ревізійна комісія);
- дата призначення суб’єкта аудиту та тривалість виконання аудиторського завдання;
- аудиторські оцінки, що включають: опис та
оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема, внаслідок шахрайства а також чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису
та оцінки таких ризиків.
- опис вжитих аудитором заходів для врегулювання таких ризиків;
- основні застереження щодо таких ризиків;
- пояснення щодо результативності аудиту в
частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних
із шахрайством;
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- підтвердження того, що звіт аудитора узгоджений із додатковим звітом для аудиторського
комітету;
- твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового
партнера з аудиту та аудиторської фірми від юридичної особи при проведенні аудиту;
- інформація про інші надані аудитором або
суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі
або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового
аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності;
- пояснення щодо обсягу аудиту та властивих
для аудиту обмежень [9].
За результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, аудитор зобов’язаний також підготувати додатковий звіт для аудиторського комітету,
який подається до такого комітету не пізніше дати
подання аудиторського звіту.
Варто зазначити, що необхідність створення
аудиторського комітету з метою обрання суб’єкта
аудиторської діяльності для підприємства, що становить суспільний інтерес, регламентована ст. 34
Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність», відповідно до якої великі
підприємства зобов’язані створити аудиторський
комітет або покласти відповідні функції на
Ревізійну комісію або Наглядову раду. Інші
підприємства, що становлять суспільний інтерес,
можуть покласти функції аудиторського комітету
на окремий підрозділ органу управління або на
наглядовий орган [9].
Переважна більшість членів аудиторського
комітету не повинні бути пов’язані із підприємством, яке становить суспільний інтерес, що є
обов’язковою умовою дотримання принципу незалежності при обранні суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. Тому до складу аудиторського
комітету не можуть входити посадові особи органів
управління таких підприємств. Ще однією необхідною умовою створення аудиторського комітету
є вимога щодо обов’язковості компетентності у
сфері бухгалтерського обліку та аудиту щонайменше одного члена комітету.
Найважливішими моментами, які має містити
додатковий звіт для аудиторського комітету, є такі:
- твердження про незалежність суб’єкта аудиторської діяльності від замовника аудиту;
- дані про ключового партнера з аудиту та
аудиторів, які залучалися до виконання завдання;
- інформація про залучення зовнішніх
експертів, інших суб’єктів аудиторської діяльності
та підтвердження їх незалежності від замовника
аудиту;
- дані про співробітництво та обмін інформацією з аудиторським комітетом або органом, на
який покладено відповідні функції, з посадовими
особами органу управління та наглядового органу
замовника, зокрема із зазначенням дат та переліку
питань, що обговорювалися;
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- інформацію про обсяг і строки виконання завдання з обов’язкового аудиту, залучені для його
проведення ресурси;
- розподіл завдань між суб’єктами аудиторської діяльності при призначенні більш ніж одного
суб’єкта аудиторської діяльності, якщо аудит проводиться спільно;
- розкриття інформації про застосовану методику перевірки фінансової звітності, зокрема про
усі суттєві відхилення порівняно із попереднім роком;
- рівень суттєвості, що використовувався під
час виконання завдання з обов’язкового аудиту
фінансової звітності в цілому, а також у
відповідних випадках рівень або рівні суттєвості
щодо певних класів операцій;
- судження про виявлені події або обставини, у
зв’язку з якими можуть виникнути значні сумніви у
здатності юридичної особи продовжувати діяльність на безперервній основі;
- інформацію про виявлені суттєві недоліки систем бухгалтерського обліку внутрішнього контролю із зазначенням інформації щодо усунення
або неусунення таких недоліків;
- інформацію про виявлені факти або обґрунтовані підозри щодо порушення законодавства або
положень установчих документів замовника;
- опис застосованих методів оцінки щодо різних груп активів та зобов’язань, у тому числі із розкриттям відповідних змін;
- пояснення щодо обсягу консолідації та критерії невключення дочірніх підприємств до консолідації;
- опис роботи, виконаної залученим іноземним
суб’єктом аудиторської діяльності, який не є членом аудиторської мережі;
- інформацію щодо забезпечення посадовими
особами юридичних осіб надання усіх необхідних
запитів, пояснень і документів;
- повідомлення про будь-які значні труднощі,
що виникли в ході виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, суттєві питання,
що були предметом обговорення з посадовими особами замовника а також інші питання, що можуть
вплинути на якість фінансової звітності [9].
У зв’язку із реформуванням аудиторської
діяльності та приведенням вимог вітчизняного законодавства у галузі незалежного аудиту до європейських вимог, Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»
врегульовано норми щодо впровадження суспільного нагляду за роботою аудиторів, особливо в частині проведення обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес.
Функції суспільного нагляду за аудиторською
діяльності в Україні виконує Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю, який складається із ради нагляду за аудиторською діяльність
та Інспекції із забезпечення якості.
З метою здійснення нагляду за обов’язковим
аудитом фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, аудиторська фірма, яка
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надає такі послуги підприємству, забов’язана
відповідно до п. 1. ст. 36 Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» інформувати Орган суспільного нагляду у
формі Звіту для органів нагляду.
Звіт для органів нагляду повинен включати
розкриття інформації щодо:
1) порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду;
2) суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі;
3) відмову від висловлення думки або надання
негативної чи модифікованої думки [9].
Аудиторська фірма повинна розкривати Звіті
для органів нагляду будь-яку інформацію щодо
трьох вищезазначених питань, про яку йому стало
відомо під час виконання завдання з обов’язкового
аудиту юридичної особи, що має тісні зв’язки з
підприємством, що становить суспільний інтерес,
обов’язковий аудит фінансової звітності якого він
також проводить.
Варто зазначити, що Закон України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» трактує термін «тісні зв’язки» як ситуацію,
коли дві або більше фізичних чи юридичних осіб
пов’язані у будь-який із зазначених способів:
- участь у формі власності безпосередньо або
шляхом контролю 20 або більше відсотків акцій, що
мають право голосу, або статутного капіталу
підприємства;
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- контроль;
- постійний зв’язок двох або більшої кількості
осіб до однієї і тієї самої третьої особи шляхом контролю [9].
Аудиторські фірми, які надають послуги з
обов’язкового
аудиту
фінансової
звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані оприлюднювати Звіт про прозорість за
попередній рік своєї роботи не пізніше 30 квітня
року, що настає за звітним. Цей звіт розміщується
на веб-сторінці аудиторської фірми і залишається
доступним не менше семи років з дня його оприлюднення.
Розглянемо на рисунку 1 інформаційне наповнення Звіту про прозорість відповідно до п. 2 ст.
37 Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», яка висвітлює основну
інформацію, що має бути розкрита у такому документі.
У випадку, коли суб’єктом аудиторської діяльності вносяться певні зміни до опублікованого
Звіту про прозорість, обов’язково має бути зазначено, що це виправлений варіант Звіту, при цьому
первинний варіант залишається доступним на вебсторінці.
Отже, Звіт про прозорість є інформацією, яка в
узагальненому вигляді висвітлює показники аудиторської діяльності та систему контролю якості
аудиторської фірми за рік, що минув.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Опис організаційно-правової структури та структури власності аудиторської
фірми
Якщо суб’єкт аудиторської діяльності є членом мережі:
- характеристику мережі та організаційно-правових і структурних механізмів мережі;
- найменування аудиторських фірм, які є членами аудиторської мережі, а також
держави, в яких вони зареєстровані;
- чистий дохід, отриманий мережею від надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності
Опис структури управління аудиторської фірми
Опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу управління
або наглядового органу про її ефективність
Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості
Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році
Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності
Інформація про безперервне навчання аудиторів
Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів
Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до
виконання завдання з обов’язкового аудиту
Інформація про:
- доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи
компаній, материнською компанією яких є такі підприємства;
- доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших
юридичних осіб;
- доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
- доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам
Інформація про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності
Рис. 1 Інформаційне наповнення Звіту про прозорість суб’єкта аудиторської діяльності
Джерело: сформовано автором на основі [9]
Крім того, у документі надається інформація
про досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності
на ринку аудиторських послуг, соціальну
відповідальність, етичні принципи роботи та інші
якісні та кількісні показники, які дають уявлення
про аудиторську фірму як надійного партнера, здатного відповідати принципам незалежності при

оцінці
достовірності
фінансової
звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Аудиторські фірми, які мають право надавати
послуги з обов’язкового аудиту підприємств, що
становлять публічний інтерес, відповідно до ст. 38
Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» зобов’язані надавати що-
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року до 30 квітня року, наступного за звітним, інформацію для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Така інформація включає перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового
аудиту протягом звітного року із розкриттям інформації в частині: доходів від надання послуг з
обов’язкового
аудиту
фінансової
звітності
підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
доходів від надання інших послуг цим підприємствам.
Висновки.
Отже, звітність суб’єкта аудиторської діяльності за результатами обов’язкового аудиту
підприємств, що становлять суспільний інтерес
включає основний аудиторський звіт, який готується аудитором відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також додаткові звіти, передбачені Законом України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність»: Звіт для аудиторського комітету, Звіт для органів нагляду, Звіт
про прозорість, Інформація для Органу суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю.
Аудиторський звіт є документом, який
відповідає вимогам МСА та ст. 14 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» і передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки
аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах
фінансової звітності вимогам національних положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку,
міжнародних стандартів фінансової звітності або
іншим вимогам. В залежності від достовірності
фінансової звітності перевіреного підприємства,
аудиторська думка може бути немодифікована і модифікована (із застереженням, негативна, відмова
від висловлення думки). Підготовка такого звіту є
стандартною процедурою, що є узагальненням результатів проведення як ініціативного, так і
обов’язкового аудиту.
Додаткові звіти за результатами проведення
обов’язкового аудиту підприємств, які становлять
суспільний інтерес, є сукупністю документів, які
подаються до аудиторського комітету, органів
нагляду, а також оприлюднюються на веб-сайті
суб’єкта аудиторської діяльності, головним призначенням яких є: характеристика аудиторської фірми
як ділового партнера, здатного забезпечити довіру
користувачів фінансової звітності завдяки підтриманню доброї репутації аудиторської професії, а також надання аудиторських послуг високої якості;
розкриття інформації щодо дотримання аудиторами принципів професійної етики, особливо в частині дотримання незалежності; забезпечення
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впровадження та підтримання на належному рівні
системи контролю якості аудиторської фірми, здатної запобігти порушенню законодавства у сфері незалежного аудиту.
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Анотація
В статті встановлено, що здійснення аналізу фінансового стану є індикатором за яким можна говорити
про погіршення показників виробничо-господарської діяльності, можливість виникнення кризових явищ,
доцільність здійснення заходів для покращення функціонування підприємства. Проведено аналіз фінансового стану підприємства машинобудування та доведено, що для підвищення фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності доцільно покращити управління діяльністю в умовах кризи, тобто здійснити
антикризове управління, раціонально використовувати фінансові ресурси. Встановлено, що слід здійснювати антикризове управління на підприємствах машинобудування, що є необхідним для відновлення ефективності фінансово-господарської діяльності, виявлення ознак кризи, протидії впливу факторів зовнішнього середовища. Запропоновано шляхи покращення управління діяльністю підприємств машинобудування для налагодження розвитку в майбутньому.
Abstract
In the article it is established that carrying out the analysis of financial condition is an indicator by which it
is possible to speak about deterioration of indicators of production and economic activity, possibility of occurrence
of crisis phenomena, expediency of implementation of measures for improvement of functioning of the enterprise.
The analysis of the financial state of the machine-building enterprise is carried out and it is proved that in order to
increase financial stability, profitability, business activity it is advisable to improve the management of activity in
the conditions of crisis, ie to carry out anti-crisis management, rational use of financial resources. It is established
that anti-crisis management should be carried out at the enterprises of mechanical engineering, which is necessary
for restoration of efficiency of financial and economic activity, detection of signs of crisis, counteraction of influence of factors of the environment. Ways to improve the management of the activity of machine-building enterprises are proposed to facilitate the development in the future.
Ключові слова: антикризове управління, криза, фінансовий стан, управління діяльністю, ефективність діяльності.
Keywords: crisis management, crisis, financial condition, activity management, efficiency of activity.
Постановка проблеми. Для багатьох промислових підприємств, а особливо підприємств машинобудування, характерна ситуація зниження показників фінансової діяльності, погіршення платоспроможності, ділової активності, рентабельності,
можливість банкрутства. Передумовою покращення фінансового стану, стабілізації показників
діяльності, виробничо-господарської діяльності є
здійснення управління діяльністю в умовах кризи,
тобто антикризового управління. Антикризове управління охоплює комплекс заходів, що направлені
на відновлення платоспроможності підприємств
машинобудування, попередження ознак кризи. Підприємства в процесі свого функціонування постійно зазнають впливу ринкового середовища, що

може призвести до погіршення результатів діяльності і тому доцільно аналізувати фінансовий стан,
здійснювати антикризове управління. Крім того,
саме дослідження фінансового стану підприємств
машинобудування дозволить говорити про можливість виникнення кризових явищ. Тому слід проаналізувати фінансовий стан підприємства машинобудування для вдосконалення управління діяльністю,
своєчасної нейтралізації наслідків кризи, їх запобігання, успішного розвитку в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми здійснення антикризового управління,
проведення аналізу фінансового стану, особливості
управління діяльністю, фінансовим станом підприємств досліджені у працях таких вчених: Гаврилко
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Т.О., Лабунський Д.О. [1], Денисюк О.Г., Дерев’янко О.Ю. [2], Коваленко В.В., Крухмаль О.В.
[4], Кривоконь М.О. [5], Кулакова С.Ю., Мірошниченко А.С. [6], Литовченко О.Ю. [7], Сіліна І.В.,
Хацер М.В. [8], Степанчук С.С., Брюшкова Н.О. [9],
Ткаченко А.М., Телін С.В. [10], Юрій Е.О., Гросу
К.В. [11], Яворський А.А. [12].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах сьогодення перед керівництвом підприємств машинобудування стоїть завдання налагодження управління діяльністю в умовах кризи, що дозволило б своєчасно виявляти
ознаки кризи, їх нейтралізувати, протидіяти факторам зовнішнього середовища. Саме тому нагальною проблемою є здійснення аналізу фінансового
стану підприємств для виявлення ознак кризи, вдосконалення управління діяльністю, тобто впровадження антикризового управління, адже дані питання потребують дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є здійснення аналізу фінансового стану підприємства машинобудування, вдосконалення управління діяльністю в умовах кризи.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасний розвиток підприємств машинобудування
відбувається в умовах нестабільності зовнішнього
та внутрішнього середовища, появи кризових явищ,
впливу фінансових ризиків, підвищення рівня конкурентної боротьби. Виникає потреба в своєчасному виявленні ознак кризи, кризових явищ, що можливо шляхом аналізу фінансового стану, тобто показників платоспроможності, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості. Подібний
аналіз дасть змогу з’ясувати ефективність фінансово-господарської діяльності, визначити доцільність його покращення, вжити заходів щодо управління діяльністю підприємства, здійснення антикризового управління. Як правило, вжиття подібних
заходів направлено на забезпечення прибутковості
підприємства, його платоспроможності як в короткостроковому, такі і в довгостроковому періодах.
На
початку
проаналізуємо
фінансові
результати діяльності ДП завод «Електроважмаш».
Можна зробити висновок, що підприємство з
кожним роком нарощує обсяги виробництва і збуту
продукції, раціонально використовує фінансові
ресурси (табл. 1).
Таблиця 1
Фінансові результати діяльності ДП «Електроважмаш» за 2016-2018 рр.
Показник
Рік
Відхилення
Відхилення
2017/2016 рр.
2018/2017 рр.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарiв, робiт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарiв, робiт, послуг)
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Чистий прибуток (збиток)

2016 р.

2017 р.

2018 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1539032

1437322

1642044

-101710

93,39%

204722

114,24%

1273856

1185087

1411697

-88769

93,03%

226610

119,12%

265176
151768
-107989
-47630
-115517
6334

252235
96642
-126044
-47229
-84961
8547

230347
49146
-113547
-38829
-72405
6046

-12941
-55126
-18055
401
30556
2213

95,12%
63,68%
116,72%
99,16%
73,55%
134,94%

-21888
-47496
12497
8400
12556
-2501

91,32%
50,85%
90,09%
82,21%
85,22%
70,74%

Примітка: складено автором на основі [3]
Проаналізувавши
фінансові
результати
діяльності слід зупинитися на оцінці фінансового
стану підприємства, тобто визначенні фінансової
стійкості. Саме аналіз показників фінансової
стійкості дозволить говорити про ефективність
використання фінансових ресурсів, грошових

надходжень, прибутковість функціонування, рівень
заборгованості, кредитоспроможності, позиції на
міжнародному ринку.
Розраховані коефіцієнти фінансової стійкості
ДП завод «Електроважмаш» у 2015-2018 рр.
наведені в табл. 2.
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Таблиця 2

Коефіцієнти фінансової стійкості ДП завод «Електроважмаш» за 2015-2018 рр.
Показник
Власні обігові кошти
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів
Коефіцієнт покриття запасів
Коефіцієнт фінансової автономії
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
Коефіцієнт фінансової стабільності
Коефіцієнт фінансової стійкості

Роки
2016 р. 2017 р.
-19593
9310

Нормативне значення
-

2015 р.
583525

>0,1

0,5

-0,02

0,01

0,01

>0,5
>0,1

0,77
0,42

-17,25
-5,25

73,51
17,13

43,68
7,89

>0,5

1,29

-0,06

0,01

0,02

>1
0,4 – 0,6
1,67 – 2,5
>0,1
0,4 – 0,6
>1
0,7-0,9

2,62
0,29
3,46
0,39
0,71
1,33
0,58

2,81
0,21
4,71
-0,02
0,79
-0,02
0,21

1,82
0,18
5,64
0,01
0,82
0,01
0,18

1,95
0,16
6,27
0,01
0,84
0,01
0,16

2018 р.
16090

Примітка: складено автором на основі [3]
З наведених в табл. 2 даних можемо відзначити, що коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами становить -0,02 у 2016 р.
та у 2017-2018 рр. – 0,1. Нормативним значенням є
0,1 і вище. Отримане значення свідчить про фінансову стійкість підприємства, можливість проводити
активну діяльність, не значну фінансову залежність
від зовнішніх кредиторів.
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу
має від’ємне значення у 2016 р. – -17,25, але у 2017
р. та 2018 р. ситуація значно покращилась,
коефіцієнт становив 73,51 – 2017 р., 43,68 – 2018 р.
Це свідчить про те, що робочий капітал
використовується ефективно.
Високе значення коефіцієнта маневреності
власних обігових коштів є свідченням того, що підприємство забезпечене власними фінансовими ресурсами, здатне відповідати за своїми найбільш терміновими зобов'язаннями, використовуючи власні
обігові кошти.
На аналізованому підприємстві коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів у
2018 р. не відповідає нормативному значенню, що
свідчить про залежність від короткострокового позикового капіталу, недостатність фінансування
процесу виробництва та збуту продукції. Показник
відповідав нормативному значенню лише у 2015 р.,
що свідчить про підвищення стійкості підприємства, зниження залежності від короткострокових
джерел фінансування.
За 2018 р. також маємо зростання коефіцієнта
покриття запасів та він відповідає нормативному
значенню. Зростання аналізованого коефіцієнта дозволяє відзначити зростання фінансової стійкості,
достатності джерел фінансування для створення виробничих запасів.
На підприємстві за аналізований період коефіцієнт фінансової автономії не відповідає нормативному значенню, що говорить про зниження стійкості підприємства, залежність від зовнішніх джерел
фінансування, зростання фінансового ризику та існує потреба в залученні інвестиційного капіталу.
Отже, потрібно вжити заходів для його підвищення.

Щодо коефіцієнта фінансової залежності, то це
обернений показник до коефіцієнта автономії.
Враховуючи те, що аналізоване підприємство
майже не користується кредитними коштами, не
має
довгострокової
заборгованості
та
короткострокових кредитів банків, то цей показник
є достатньо високим у 2015-2018 рр. Таким чином,
потрібно вживати заходів до зменшення
фінансових ризиків, підвищувати суму власного
капіталу.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу у
2016-2018 рр. не відповідає нормативному
значенню, що свідчить про недостатній обсяг
власних фінансових ресурсів для фінансування
необоротних активів, оборотних активів. Тому
підприємству потрібно працювати в напряму
збільшення власних ресурсів, власних оборотних
коштів.
В свою чергу, коефіцієнт концентрації
позикового капіталу на протязі 2015-2018 рр. мав
зростаючу динаміку та відповідає нормативному
значенню. Проте, зростання показника свідчить про
зростання фінансових ризиків, залежності від
позикових коштів та доцільним є залучення нових
інвесторів, зменшення потреби в залученні
додаткових джерел фінансування, спрямувати
прибуток в організацію роботи підприємства.
Коефіцієнт фінансової стабільності не відповідає нормативному значенню у 2016-2018 рр. Тому
фінансова стабільність підприємства дуже низька,
адже функціонування підприємства здійснюється
лише за рахунок додаткового вкладеного капіталу,
який використовується неефективно та не дає прибутків. Крім того, отримане значення показника говорить про можливість виникнення ситуації банкрутства, появу кризових явищ, фінансові ризики.
Також подібна ситуація склалася по
коефіцієнту фінансової стійкості, який є нижчим за
нормативне значення та в 2018 р. становить 0,16.
Отримане значення говорить про ризик втрати
платоспроможності, банкрутства, недостатню
фінансову стійкість та доцільність залучення
довгострокових позикових коштів, нарощування
суми власного капіталу.
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Проаналізувавши
показники
фінансової фінансової стійкості для уточнення фінансового
стійкості
підприємства
ДП
завод становища, визначення можливості виникнення
«Електроважмаш» перейдемо до визначення типу кризової ситуації, банкрутства (табл. 3).
Таблиця 3
Визначення типу фінансової стійкості ДП завод «Електроважмаш» за 2015-2018 рр.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Джерела власних коштів
Основні засоби та інші позаоборотні активи
Наявність власних оборотних коштів (р.1-р.2)
Довгострокові кредити
Наявність власних довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат (р.3+р.4)
Короткострокові кредити
Загальна величина довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат (р.5+р.6)
Величина запасів і затрат
Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних
коштів (р.3-р.8)
Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат (р.5-р.8)
Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини
основних джерел формування запасів і витрат (р.7р.8)
Тип фінансової стійкості

435850
293 202
142648
440169

272901
244 633
28268
0

277959
221 310
56649
0

265187
200 388
64799
0

582817

28268

56649

64799

120075

636790

631871

613176

702892

665058

688520

677975

450 870

338 049

684 389

702 853

-308222

-309781

-627740

-638054

131947

-309781

-627740

-638054

252022

327009

4131

-24878

абсолютна

нормальна

нормальна

нормальна

Примітка: складено автором на основі [3]
З вище зазначених даних можна відзначити,
що у 2015 р. ДП завод «Електроважмаш» мав абсолютний тип фінансової стійкості та у 2016-2018 рр.
характерним був нормальний тип фінансової стійкості. Підприємство є платоспроможним, але є певні проблеми у функціонуванні, використанні фінансових ресурсів та для визначення загрози банкрутства доцільно також скористатися моделями
оцінки ймовірності банкрутства.

Також доцільно проаналізувати ефективність
господарської та фінансової діяльності, рівень
прибутковості підприємства, результативність
виробничої діяльності, тобто раціональність
використання ресурсів, витрачання коштів,
виробництво і збут продукції. Тому зупинимося на
аналізі показників рентабельності (табл. 4, рис. 1).
Таблиця 4

Показники рентабельності ДП завод «Електроважмаш» за 2016-2018 рр.
Показник
Рентабельність активів за прибутком від
звичайної діяльності до оподаткування
Рентабельність капіталу (активів) за чистим
прибутком
Рентабельність сукупного капіталу
Рентабельність власного капіталу
Валова рентабельність реалізованої продукції
Рентабельності реалізованої продукції
Чиста рентабельність реалізованої продукції
Загальна рентабельність виробничих засобів
Загальна рентабельність підприємства
Рентабельність виробничих фондів
Рентабельність реалізованої продукції за
прибутком від реалізації
Рентабельність витрат

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Абсолютні
відхилення
2017/2016 рр.

Абсолютні відхилення
2018/2017 рр.

0,000

0,002

0,003

0,002

0,001

0,000

0,004

0,01

0,004

0,001

0,000
0,000

0,004
0,02

0,005
0,03

0,004
0,023

0,001
0,008

0,14

0,17

0,18

0,035

0,003

0,00000

0,09

0,06

0,095

-0,032

0,000

0,004

0,01

0,004

0,002

0,41

0,28

0,26

-0,14

-0,01

0,20
0,000

0,17
0,003

0,15
0,004

-0,034
0,003

-0,017
0,001

0,23

0,27

0,30

0,046

0,023

0,29

0,38

0,42

0,081

0,044

Примітка: складено автором на основі [3]
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Рис. 1 Динаміка показників рентабельності ДП завод «Електроважмаш» за 2016-2018 рр.
Показник рентабельності капіталу (активів) за
чистим прибутком за 2018 р. збільшився та дозволяє відзначити, що відбувається поступове покращення ефективності управління діяльністю підприємства.
Щодо рентабельності сукупного капіталу, то
даний показник мав незначне зростання у 2018 р. та
підприємство мінімально використовує свої активи
для одержання прибутку і тому доцільно вжити заходів для його підвищення.
У 2018 р. на підприємстві спостерігається зростання рентабельності власного капіталу, що дозволяє відзначити незначне зростання суми прибутку,
покращення ефективності використання власного
капіталу. Проте, існують проблеми у використанні
власного капіталу та існує залежність від зовнішніх
джерел.
Щодо валової рентабельності реалізованої
продукції, то у 2016 р. склала – 0,14, що на 0,03
менше ніж у 2017 р. та на 0,04 ніж у 2018 р. Отримане значення говорить про те, що ефективність виробничої діяльності підприємства дещо покращилася.
Показник рентабельності реалізованої продукції у 2018 р. становив – 0,06 та знизився відносно
2017 р., що показує зменшення ефективності управління всіма витратами в порівнянні з попереднім
роком, адже аналізований показник у 2017 р. становив – 0,09.
Загальна рентабельність виробничих засобів
враховує тільки продуктивні активи, тобто ті, які
приймають участь у виробничому процесі. Цей коефіцієнт в порівнянні з 2017 р. зменшився на 0,01,
що вказує на погану тенденцію розвитку підприємства.

Доцільно відзначити, що на підприємстві відбулося незначне погіршення економічної ефективності, адже показник загальної рентабельності у
2018 р. відносно 2017 р. скоротився.
Поряд з цим, у 2018 р. відбулося зростання рентабельності реалізованої продукції за прибутком
від реалізації, рентабельності витрат, що є свідченням нарощування обсягів збуту продукції, раціонального витрачання коштів.
Відповідно до проаналізованих показників рентабельності ДП завод «Електроважмаш» слід відзначити, що підприємству доцільно вжити заходів
для підвищення прибутковості діяльності, покращення ефективності функціонування. Також на підприємстві є певні проблеми в фінансовій та господарській діяльності.
Також доцільно проаналізувати конкурентоспроможність, ефективність інноваційної, інвестиційної діяльності, виробничо-господарської діяльності, репутацію, взаємовідносини з іншими підприємствами. Саме аналіз показників ділової активності
дозволить
зробити
висновки
про
ефективність функціонування підприємства.
Нами було розраховано коефіцієнт оборотності обігових коштів, який у 2018 р. мав незначне
зростання (табл. 5). Значення показника свідчить
про незначне покращення ефективності використання оборотних активів, управління грошовими
коштами, запасами та фінансові ресурси можна
спрямовувати на інші види діяльності. Проте доцільно враховувати можливість виникнення фінансового ризику.
Про незначне підвищення ефективності управління оборотними активами також говорить період
одного обороту обігових коштів, який за 2018 р. відносно 2017 р. скоротився на 3,14 днів, але слід
вжити заходи для пришвидшення оборотності оборотних активів, підвищити обсяги збуту продукції.
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Таблиця 5
Показники ділової активності ДП завод «Електроважмаш» за 2016-2018 рр.
Показник

Оборотність активів
Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Період одного обороту обігових коштів (днів)
Коефіцієнт оборотності запасів
Період одного обороту запасів (днів)
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Період погашення кредиторської заборгованості
(днів)
Коефіцієнт оборотності власного капіталу

2016 р.
10,98
10,98
327,9
3,23
111,48
4,10
87,83

Роки
2017 р.
1,01
1,01
357,19
2,32
155,30
3,75
96,09

2018 р.
1,02
1,02
354,05
2,04
176,88
4,68
76,87

Абсолютні відхилення
2017\2016 рр. 2018\2017 рр.
-9,97
0,01
-9,97
0,01
29,29
-3,14
-0,91
-0,28
43,82
21,59
-0,35
0,94
8,27
-19,22

4,93

4,12

3,87

-0,81

-0,25

79,98

87,32

93,02

14,34

5,70

2,16

2,61

3,02

0,45

0,41

Примітка: складено автором на основі [3]
Щодо коефіцієнта оборотності запасів, то у
2016-2018 рр. він не відповідав нормативному значенню та відбувається незначне погіршення управління запасами, що впливає на процес виробництва
та збуту продукції. Тобто на підприємстві не достатній обсяг запасів, неефективним є контроль формування та використання запасів, що також підтверджує показник періоду одного обороту запасів,
який за 2018 р. відносно 2017 р. підвищився на
21,59 днів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за аналізований період не відповідав нормативному значенню і тому існує потреба в покращенні політики управління дебіторською заборгованістю, слід працювати з покупцями на умовах попередньої оплати. Крім того, отримане значення
періоду погашення дебіторської заборгованості у
2018 р. свідчить про певні проблеми в управління
дебіторською заборгованістю.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості у 2018 р. є нижче нормативного значення,
що свідчить про низький рівень заборгованості, доцільність отримання кредитів, як додаткових фінансових ресурсів для фінансування інших операцій.
Також для підприємства характерна ситуація перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, що свідчить про раціональне використання
коштів кредиторів, вони спрямовуються на фінансування операцій. Для зниження періоду погашення кредиторської заборгованості підприємству
доцільно своєчасно відповідати за своїми зобов’язаннями, ефективно управляти грошовими потоками.
За проведеним аналізом ділової активності ДП
завод «Електроважмаш» можна відзначити, що підприємство ефективно працює на ринку своєї галузі,
але потребує застосування заходів щодо поліпшення ситуації, яка склалася.
Загалом фінансовий стан аналізованого підприємства є не задовільним, відбулося погіршення
фінансово-господарської діяльності, рівня конкурентоспроможності. Виходячи з даних балансу очевидно, що підприємство поступово зменшує обсяги
виробництва і втрачає позитивні тенденції, але відбувається поступове зростання оборотних та необоротних активів, виручки від реалізації, валового

прибутку, собівартості. Тобто на підприємстві є всі
можливості до нарощування виробничих потужностей, покращення функціонування.
На підставі проведеного аналізу фінансового
стану підприємства доцільно зауважити, що необхідним є вдосконалення управління діяльністю в
умовах кризи, покращення функціонування, що можливо шляхом: здійснення антикризового фінансового управління; використання фахівців з антикризового управління; прискорення оборотності активів; залучення інвестиційних ресурсів; зниження
собівартості продукції; збільшення обсягів виробництва та збуту продукції; застосування нових технологій виробництва продукції; зниження інвестиційної активності; скорочення виробництва продукції з низькою рентабельністю; скорочення залишків готової продукції на складі; збільшення суми
грошових коштів; продаж нерентабельного виробництва; здача в оренду приміщень; зменшення витрат на придбання обладнання; впровадження ресурсозберігаючих технологій; коригування кадрового складу; вдосконалення програмного забезпечення підрозділів; контроль прийняття та реалізації
управлінських рішень; аналіз роботи конкурентів;
покращення роботи відділу маркетингу. При здійсненні управління діяльністю підприємств машинобудування в умовах кризи слід враховувати масштаби кризи, фінансові можливості, можливість фінансового оздоровлення та впроваджувати заходи
для відновлення фінансової стійкості, платоспроможності задля розвитку в майбутньому. Здійснення управління діяльністю підприємства в умовах кризи, тобто впровадження антикризового управління є основним напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування,
успішного розвитку та процвітання.
Висновки з проведеного дослідження. Таким
чином, підприємства машинобудування постійно
зазнають впливу факторів ринкового середовища та
можуть знаходитися в кризовому стані. Для виявлення ознак кризи доцільно аналізувати фінансовий
стан, результати фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволить виявити проблеми
та доцільність підвищення фінансової стійкості,
відновлення платоспроможності, рентабельності,
ділової активності. Для успішного функціонування

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
підприємств машинобудування слід вдосконалити
управління діяльністю в умовах кризи, тобто здійснити антикризове управління, що дозволить вивести підприємства зі стану фінансової кризи, попереджати її розвиток, реагувати на кризові явища,
уникнути ситуації банкрутства, відновити ефективність роботи.
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Анотація
Стаття присвячена проблемі дослідження сутності категорії «аксіологічно-смислове середовище
ЗВО» та його впливу на формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів дитячих садків.
Розкрито структуру освітнього та аксіологічно-смислового середовища закладів вищої освіти, його педагогічний потенціал щодо розвитку ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх фахівців дошкільної галузі.
Abstract
The article is devoted to the problem of researching the essence of the category «axiological and sense environment of higher education institution and its influence on the formation of value-sense orientations of future
kindergarten educators. The structure of educational and axiological-sense environment of higher education institution is revealed, its pedagogical potential for the development of value-sense orientations of future specialists of
the preschool branch are determined.
Ключові слова: цінності, ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів ЗДО, освітнє середовище, аксіологічно-смислове середовище ЗВО, фахова підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Keywords: values, value-sense orientations of future kindergarten educators, educational environment, axiological and sense environment of higher education institution, professional training of future educators of preschool education institutions.
Проблема формування системи цінностей особистості постає сьогодні в якості однієї з глобальних, що зумовлено трансформаційними соціальноекономічними та політичними процесами, які відбуваються в державі, збройним конфліктом на
сході України, що, своєю чергою, провокує ситуацію невизначеності серед населення, деформацію
ціннісно-смислових орієнтирів молодого покоління. Особливої гостроти проблема набуває, коли
мова йдеться про ціннісно-смислову сферу майбутніх вихователів, адже вони є взірцем для дітей, що
відвідують дитячий садок, зразком для наслідування. Саме тому, важливим є створення такого середовища у закладах вищої освіти (ЗВО), яке б
сприяло формуванню необхідних ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів, до якого ми
відносимо аксіологічно-смислове середовище.
Дослідження сутності та структури освітнього
середовища, його впливу на становлення професіонала відбито у студіях М. Братко, О. Газмана, В. Караковського, Н. Крилової, А. Макаренка, Ю. Мануйлова, Т. Менг, Н. Селіванової, В. Слободчикова,
Л. Новікової, П. Федорової, В. Ясвіна та ін.
Освітнє середовище ЗВО як фактор формування системи цінностей студентів репрезентовано

у роботах: Н. Асташової, О. Зиминої, Л. Коняєвої,
О. Камінської, В. Повзун, О. Суходолової та ін. Натомість, більшість учених тлумачать освітнє середовище як умову розвитку професіоналізму чи формування певних особистісних якостей студентів,
що є необхідними у подальшій професійній діяльності. З іншого боку, проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх фахівців як
ідеальний продукт освітнього середовища вишів
ще потребує дослідження на теоретико-практичному рівні.
Отже, метою розвідки є дослідження сутності
та структури аксіологічно-смислового середовища
ЗВО як фактору формування ціннісно-смислових
орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО).
Зауважимо, що на аксіологічній складовій
освітнього середовища було наголошено ще у роботах Л. Виготського, який розглядає середовище не
тільки як те, що оточує людину, а як те, що є джерелом її розвитку: «середовище виступає у сенсі розвитку особистості, та її специфічних людських
якостей, джерела розвитку» [1].
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На сучасному етапі становлення психолого-педагогічної науки освітнє середовище ЗВО тлумачиться як:
‒ система впливу та умов формування особистості згідно існуючого зразка, а також як можливості для розвитку особистості у соціальному та просторово-предметному оточенні (В. Ясвін) [2, с. 14];
‒ багаторівнева система умов, що забезпечують оптимальні параметри освітньої діяльності у
цільовому, змістовному, процесуальному, результативному та ресурсному аспектах (П. Федорова)
[3, с. 163];
‒ простір, який виникає там, де зустрічаються
субʼєкти освітнього процесу для сумісного проектування та розбудови такого середовища (В. Слободчиков) [4, с. 175];
‒ психолого-педагогічна реальність, що уміщує в собі спеціально створені умови для формування особистості, а також можливості для розвитку, що включені у соціальне та просторове предметне оточення (І. Арендачук) [5].
Очевидно, що освітнє середовище ЗВО є потужним засобом впливу на особистість майбутнього
вихователя, його ціннісно-смислові орієнтації,
оскільки є носієм духовно-культурних цінностей
суспільства. Натомість, ми розуміємо його і як простір для реалізації власних можливостей студентом, набуття певних смислів для подальшої їх реалізації в професійній діяльності та особистісному
житті. Доводячи таку тезу, зупинимось на структурних компонентах середовища вишів, які виокремлюють різні вчені.
Ґрунтовними у цьому напрямку є розвідки В.
Ясвіна, який, обґрунтовуючи чотирьохкомпоненту
модель освітнього середовища вишу, виокремлює
такі її складові:
‒ субʼєкти освітнього процесу (всі учасники
освітнього процесу);
‒ соціальний компонент (система взаємозвʼязків між субʼєктами освітнього процесу);
‒ просторово-предметний компонент (місце
розташування, матеріально-технічна, навчальна
база закладу);
‒ технологічний (психодидактичний) компонент (педагогічне забезпечення можливостей для
розвитку особистості) [6, с. 172].
Важливо значення тут набуває саме соціальний компонент, що відбиває субʼєкт-субʼєктні
звʼязки між учасниками.
Т. Менг у своїх студіях освітні системи розглядає як новий тип систем, що здатні до самоорганізації та являють собою циклічно повʼязані підсистеми (середовище як ресурс, середовище як процес,
середовище як поле активності, середовище як дискурс), при чому остання система у циклі підтримує
першу таким чином, що зберігаючи одна одну підсистеми захищають увесь цикл [7 с. 80]. Викладач
та студент також розглядаються ученою як автономні, живі підсистеми, де викладач є «дизайнером»
освітньої системи: дизайн середовища розуміється
як конструювання викладачем таких процесів у підсистемах середовища, які б призводили до появи
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активності учнів, що виражається через саморозвиток як студентів, так і середовища [Там само, с. 82].
До структурних компонентів освітнього середовища П. Федорова зараховує:
‒ соціальний статус (мета, світоглядні засади,
базова концепція та стратегія освітньої діяльності);
‒ обсяг, структура та спрямованість змісту
освіти (на державному, регіональному та локальному рівнях);
‒ взаємозвʼязок традиційних інформаційних та
педагогічних технологій у процесі навчання;
‒ якість освітнього процесу, що зумовлено
професійною культурою та особистістю викладачів;
‒ взаємозвʼязок навчальної та науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу та
студентів;
‒ матеріально-технічна база вишу та умови
життєдіяльності здобувачів освіти [8, с. 163].
У дисертаційному дослідженні О. Ліннік, предметом якого є система підготовки майбутнього
вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії
з учнями початкової школи, структурними компонентами професійно-освітнього середовища вишу
виступають такі:
‒ програмно-стратегічний (нормативно-документальне забезпечення діяльності ЗВО, у тому числі програми, навчальні плани, робочі програми дисциплін тощо);
‒ організаційний (структурні підрозділі ЗВО,
бази практик, лабораторії та експериментальні майданчики, аудиторна й позааудиторна підготовка,
етапи навчання);
‒ змістовний (культурні смисли);
‒ технологічний (освітні технології, що використовуються у професійній підготовці);
‒ інформаційно-комунікативний (обмін інформацією, цінностями між субʼєктами освітнього процесу; джерела отримання різної інформації; навчальна, науково-дослідна та творча робота);
‒ матеріально-технічний (обладнання, наочність, мультимедіа);
‒ результативний (якість освіти й її моніторинг) [9, с. 168 ‒ 169].
Як бачимо, О. Ліннік презентує професійноосвітнє середовище як транслятор певних культурних смислів для його субʼєктів, у середині якого відбувається обмін цінностями.
Нам імпонує думка М. Братко, яка виокремлює
такі компоненти у структурі освітнього середовища
ЗВО: особистісний (всі суб’єкти освітнього процесу та існуючі взаємозвʼязки між ними), аксіологічно-смисловий (місія, візія, стратегія, цінності, традиції, церемонії, ритуали, символи, корпоративна
культура), інформаційно-змістовий (нормативні
документи, основні та допоміжні освітні програми;
позааудиторні та інші соціальні проекти), організаційно-діяльнісний (форми, методи, способи, технології, стилі взаємодії суб’єктів освітнього процесу,
способи комунікації, управляння), просторово-предметний (матеріально-технічна база) [10, с. 15].
Як бачимо, дослідниця виокремлює аксіологічну складову у структурі освітнього середовища
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ЗВО, включаючи її у всі сфери життя вишу: від центральної місії та стратегії до сукупності освітньовиховних традицій.
Прогресивною, на наш погляд, є думка О. Малахової, яка зауважує на рефлексивності освітнього
середовища ЗВО, та визначає рефлексивно-освітнє
середовище як простір життєдіяльності особистості, що детерміновано його рефлексивною та
освітньою сферами, які інтегруються у процесі соціокультурного самовизначення майбутнього фахівця в єдину галузь під впливом певних умов, факторів та механізмів [11, с. 84-91].
До структури рефлексивно-освітнього середовища О. Малахова відносить такі компоненти:
‒ інформаційно-смисловий, що відображає
професійну та особистісно-значущу інформацію,
що міститься у змісті навчальних дисциплін, курсів, навчальних планах та програмах;
‒ соціальний, що відбиває стосунки з різними
субʼєктами освітнього процесу та, на цій основі, моделюються стосунки із зовнішнім соціумом;
‒ матеріальний, що віддзеркалює матеріальнотехнічну базу закладу (дизайн, імідж, аудиторне наповнення, книжковий фонд, мультимедійне забезпечення тощо);
‒ технологічний ‒ спосіб організації навчальної діяльності для побудови траєкторії особистісного розвитку майбутніх фахівців;
‒ діяльнісний ‒ включення у різні види продуктивної діяльності;
‒ емоційно-регулятивний ‒ наявність атмосфери довіри, співробітництва, сумісної творчості,
емпатії тощо [Там само, с. 90].
У своїх розвідках О. Малахова доходить висновку, що прийняття культурних норм студентами
та їхнє соціокультурне самовизначення загалом відбувається здебільшого не на заняттях, що передбачені навчальним планом, а у процесі позааудиторної робити, адже стосунки у системах «викладач ‒
студент» та «студент ‒ студент» є більш неформальними [Там само, с. 91].
Як бачимо, освітнє середовище володіє могутнім потенціалом для формування ціннісно-смислових орієнтацій, натомість, для цього кожен його
компонент має бути пронизаний аксіологічним змістом ‒ від інформаційного, матеріально-технічного
наповнення до взаємозвʼязків у системах «викладач
‒ студент», «студент ‒ студент».
Схожа думка простежується у дослідженнях Н.
Казидуб, яка уводить у науковий обіг поняття «аксіологічна перспектива» під час проектування освітнього середовища ЗВО. Аксіологічна перспектива
є тим стрижнем, що визначає цільові орієнтирі та
етапні завдання освітнього маршруту майбутнього
фахівця. «Поняття аксіологічні перспективи поєднує різнорівневі аксіологічні показники у загальну
систему координат і, відповідно, робить можливим
послідовне формування необхідних професійних
умінь та навичок й особистісних характеристик на
основі співвідношення аксіологічних мотивів, що
набуваються особистістю на кожному етапі освітнього маршруту [12, с. 317-327].
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Отже, маємо можливість говорити про створення саме аксіологічно-смислового середовища
у ЗВО, що ми розуміємо як спеціально спроектоване, насичене аксіологічним змістом середовище,
що є носієм культурних цінностей, сприяє професійному становленню майбутнього фахівця з одного боку та виступає простором можливостей
щодо індивідуалізації та саморозвитку особистості
студента через взаємообмін цінностями та смислами між всіма субʼєктами ‒ з іншого.
До компонентів аксіологічно-смислового середовища ЗВО, що сприятиме формуванню ціннісносмислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти зараховуємо:
‒ концептуальний (провідна місія діяльності
ЗВО, кінцева мета підготовки майбутнього фахівця,
концептуальна основа такої підготовки);
‒ інформаційний (документальне забезпечення
освітнього процесу (відповідна законодавча база,
ОПП, навчальний план, робочі навчальні програми,
методичні вказівки тощо);
‒ емоційно-смисловий ‒ (атмосфера довіри,
підтримки, порозуміння на засадах партнерства та
співтворчості; емпатія);
‒ діяльнісно-комунікативний ‒ (взаємообмін
цінностями та смислами під час різних видів діяльності: навчальної, наукової, позанавчальної, суспільно-корисної, творчої тощо);
‒ технологічний (сукупність традиційних та
інноваційних технологій взаємодії субʼєктів освітнього процесу; сукупність форм, методів, засобів
формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО);
‒ матеріально-технічний (аудиторний фонд,
необхідне обладнання, наочність, медіа-підтримка);
‒ результативно-рефлексивний (конкретні
цінності та смисли, що необхідно сформувати у
майбутніх вихователів, моніторинг, корегування та
удосконалення ефективності аксіологічно-смислового середовища, сформованості ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО).
Таким чином, аксіологічно-смислове середовище ЗВО націлене на становлення вихователяпрофесіонала з одного боку, та формування у нього
відповідних ціннісно-смислових орієнтацій ‒ з іншого. У результаті занурення до такого середовища
майбутній вихователь долучається до культурних
цінностей суспільства загалом, через різні види аудиторної та позааудиторної діяльності та в результаті субʼєкт-субʼєктної взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу розуміє, осмислює та
приймає необхідні цінності в якості значущих. Побудова такого середовища у вишах не протирічить
компетентнісному підходу, а органічно доповнює
його ціннісною складовою та дає можливість гармонізувати когнітивну, діяльнісну та аксіологічну
сферу майбутнього вихователя.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы педагогическая проблема воспитания школьников в духе
патриотизма средствами изобразительного искусства, указывается основные задачи патриотического воспитания школьников и средства решения этой проблемы на основе произведений изобразительного искусства.
Abstract
In given article questions a pedagogical problem of education of schoolboys in the spirit of patriotism are
considered by fine arts means, it is underlined the primary goals of patriotic education of schoolboys and means
of the decision of this problem on the basis of fine arts products.
Ключевые слова: изобразительное искусство, патриотические ценности, произведения живописи,
произведения скульптуры.
Keywords: the fine arts, patriotic values, products of painting, sculpture product.
В настоящее время патриотическое воспитание подрастающего поколения становится сегодня
особенно актуальным, ибо без патриотизма вообще
не может быть никакого духовного становления
личности и, следовательно, развития общества.

Наше правительство также первостепенной
считает задачу патриотического воспитания подрастающего поколения. В своем докладе Президент
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев особо подчеркнул: «Основу политики всякого государства
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составляет патриотическое воспитание». [2.17]
Движущей силой патриотизма является духовный
мир человека, его интеллектуальный потенциал, и
внимательное чтение определяется жизненной важностью. Это предполагает необходимость формирования у граждан, и прежде всего у подрастающего поколения, высоких нравственных, моральнопсихологических и этических качеств, среди которых большое значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и
готовность к его защите.
Что же означает понятие «патриотизм»?
Патриотизм – (греч. Patris – Родина) – любовь
к родине – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями.
По моему мнению, истинный патриот – это человек, который:
- любит свою Родину, предан своему народу;
- знает и уважает государственные символы,
государственный язык и законы страны;
- знает историю своей Отчизны и гордится ею;
- отличается активной гражданской позицией;
- должен защищать Родину и её государственные интересы;
- уважительно относится к представителям
других национальностей, их традициям и культуре;
- гордится достижениями своих соотечественников, вносит достойный вклад в процветание родного государства.
Удивительно красиво сказал о чувстве патриотизма в книге «Как воспитать настоящего человека» выдающийся педагог В. А. Сухомлинский:
«На мой взгляд, исключительно важно то, чтобы с
детства у человека была духовная жизнь в мире
нравственных ценностей - святынь нашей идеологии, нашего отечества, нашей истории, нашего
народа. Сущность духовной жизни маленького
гражданина должна заключаться в изумлении, восхищении, одухотворении красотой человека и красотой идей и в стремлении, в жажде стать настоящим патриотом, настоящим: борцом. Тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет
чувствует себя сыном Отечества». [4. 21-22]
Анализ специальной литературы позволяет
сделать вывод о том, что под патриотическим воспитанием следует понимать процесс специального
патриотического воздействия на личность, который
приводит к расширению знаний о Родине, закреплению чувства гордости за достижения своей
страны, вызывая активное желание участвовать в
посильном труде на общее благо.
К сожалению, до сегодняшнего дня место
изобразительного искусства в деле патриотического воспитания не достаточно изучено в научнотеоретическом и методическом плане. Произведениям изобразительного искусства, являющимся образцами национальной исторической культуры не
достаточно уделяется место в школьных программах, учебниках. Не разработаны эффективные пути
и методы патриотического воспитания на основе
имеющихся материалов.
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На наш взгляд, критериями процесса патриотического воспитания являются следующие: вопервых, знать, понимать, сознавать всю вселенную;
во-вторых, знать о государстве, стране, долге перед
Родиной, быть самоотверженным. В третьих, уважать, любить язык, культуру народа. В-четвертых,
помнить об истории, прошлой действительности
народа. В-пятых, быть преданным его культуре,
нравственности, искусству, традициям. Родиной
каждого человека является дом, в котором он родился, махалля, туман, вилоят, государство. Родина
территория, на которой проживают представители
коренного народа, где похоронены их предки. Ценить эту землю и осознавать её своей Родиной и
есть патриотизм. Патриотизм - высокая моральнонравственная культура, ставшая верой и убеждением человека.
Патриотическое воспитание - это многомерный, многоаспектный процесс, направленный на
решение целого комплекса задач, органически связанных с задачами идейно-политического, нравственного, трудового, эстетического, физического
и умственного воспитания.
Важная роль изобразительного искусства в
патриотическом воспитании школьников объясняется, прежде всего, следующими факторами:
- способностью произведений изобразительного искусства наглядно, в яркой, художественнообразцовой форме показывать самые различные явления, события окружающей действительности, все
многообразие их взаимоотношений и взаимодействия, и тем самым формировать определенные
знания, представления, оценки об этих явлениях,
событиях, их взаимосвязях;
- способностью произведений изобразительного искусства благодаря художественно-образной
норме передачи действительности глубоко волновать и впечатлять школьников, вызывать к сопереживанию, формировать эстетические отношения к
явлениям окружающего мира и на этой основе эффективно развивать патриотические чувства и формировать убеждения. То есть благодаря эстетическому воздействию изобразительного искусства
патриотическое воспитание получает новое содержание, поднимаясь на новый качественный уровень.
Воспитание любви к Родине - одна из главных
задач уроков изобразительного искусства. Для
этого подойдут уроки рисования на темы,
освещающие быт, историю и культуру народа;
уроки декоративно прикладного народного
искусства; уроки рисования с натуры пейзажей
родного края, портретов земляков, предметов быта;
беседы с учащимися о крае, его природе, о
художниках, ученых и деятелях культуры, об
истории и культуре народов республики.
Сознательное изучение истории Родины в ее
настоящем и прошлом через изучение этнографии,
народных героев, народных песен, искусства
должно способствовать воспитанию ребенка как
будущего гражданина государства. Задача вызвать у детей интерес к родной стране, дать
представления о родном крае, о Родине;
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познакомить
с
понятиями
"государство",
"гражданин", "законы страны", "государственные
символы: флаг, герб, гимн", "права и обязанности
гражданина". [1.667]
Человек, решивший посвятить себя искусству,
должен понимать, какую ответственность он на
себя принимает. «Если вы хотите служить обществу, вы должны знать и понимать его во всех его
интересах, во всех его проявлениях, а для этого вы
должны быть самым образованным человеком.
Ведь художник есть критик общественных явлений: какую бы картину он не представил, в ней ясно
отразится его мировоззрение, его симпатия, антипатия и главное - та неуловимая идея, которая будет
освещать его картину» -говорил И.Н. Крамской
своим ученикам. [3.519]
История изобразительного искусства Узбекистана богата замечательными произведениями узбекских художников — патриотов своего отечества, изобразивших в различных жанрах события в
истории нашей страны. И имеются очень много источников такие, как Такташ Р. «Изобразительное
искусство Узбекистана», Махмудов Т. «Эстетика и
духовные ценности», Лаковская В. «Послевоенная
станковая живопись Узбекистана», Ахмедова Н.
«Живопись Центральной Азии ХХ века», Эгамбердиев А. «Жанровая живопись Узбекистана».[5, 6, 7,
8, 9] Показавших в лирических пейзажах необъятной Родины, портретах соотечественников, композициях жизнь и быт людей, борьбу народа за свою
свободу и Отечество, раскрывших через творчество
высокий уровень духовно - нравственной культуры, ответственность перед народом, чувство патриотизма и национальной гордости за историю Узбекистана, ее духовную красоту.
Сегодня очень важно использовать богатейший творческий потенциал изобразительного искусства в патриотическом и эстетическом воспитании школьников. Патриотизм для молодежи должен стать не только политическим понятием, но и
глубоким нравственным чувством, его личной
внутренней позицией.
Наблюдая работы художников Узбекистана,
можно уловить их главную идею - направленность
на патриотизм.
Пейзажи Урала Тансикбоева, Рахима Ахмедова, Гафура Абдурахманова, Зокира Инагамова,
Исфандиёра Хайдарова, Шухрата Абдурашидова
отражают бескрайные широты, прекрасные долины, величественные горы Узбекистана, созидательный труд его людей.
В живописных картинах исторического жанра
как «Амир Темур», «Восстание Спитамена против
македонцев» Малик Набиева, «Жалолиддин Мангуберди» Туры Курёзова, «Алишер Навоий» Абдулхака Абдуллаева, «Месть Томариса» Маннона
Саидова, «Борьба Джалолиддина против монголов»
Р. Соседова, «Победа Амира Темура над Тохтамишхоном» Э. Машарипова. Такое же мнение можно
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высказать и о произведениях великого творца миниатюр, художника средневековья Камолиддина
Бехзода «Шайбонихан» и других.
В скульптуре работы Ильхома Жабборова
«Амир Темур», «Счастливая мать», Равшана Миртожиева «Присяга Родине», А. Рахматуллаева
«Мирзо Улугбек», арковый памятник Рустама
Айметова «свободные птицы», установленный на
площади Независимости в Ташкенте.
Какие разные эти мастера, каждый не похож на
другого, каждый велик по своей сути. Но отметим,
что творчество каждого из этих художников, ярко
отразив патриотические чувства, особенности
уклада жизни народа, одновременно стало неоценимым вкладом в художественную культуру в целом и приобрело непреходящее значение для
народа нашей страны, и для зарубежных ценителей
изобразительного искусства. Они полно и ярко выразили в своих работах исконные патриотические
интересы народа, его стремления, патриотические
чувства. Их мировоззренческие позиции и патриотические чувства продолжает развивать национальное искусство Узбекистана сегодняшнего дня.
Сегодняшней молодежи необходимо воспитание патриотических чувств, воспитание любви к
Отечеству, обществу, народу, их истории, культуре, традициям. И особенно это качество требуется будущим учителям, потому что именно им
предстоит передать чувство любви к Родине, какая
бы она не была, детям.
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Анотація
У статті розглянуто історію зародження концепції критичного мислення в зарубіжній педагогічній
думці стародавнього періоду. Зазначено, що ця концепція пройшла довгий шлях становлення і доведено,
що вона була започаткована саме античними філософами, зокрема, акцент зроблено на вчення Сократа,
наступниками якого стали Платон та Аристотель, виокремлено особливості методу Сократа.
Abstract
The history of origin of critical thinking conception in the foreign pedagogical mind of ancient period is
considered in the article. It is marked that this conception passed the long way of becoming and it is well-proven
that it was founded exactly by ancient philosophers, in particular, an accent is done on the studies of Socrates,
whose successors became Plato and Aristotle and also the features of Socrates method are distinguished.
Ключові слова: критичне мислення, концепція критичного мислення, античність, античні філософи,
Сократ.
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Інформатизація
сучасного
суспільства,
постійно зростаючий обсяг інформації, глобалізація суспільних процесів вимагають від людини уміння опрацьовувати, обмірковувати інформацію, адекватно підходити до її оцінки, приймати
правильні нагальні й далекоглядні рішення, а це неможливо без застосування критичного мислення.
Сучасна система освіти, зокрема в Україні, потребує активних змін, що перебудують її з дидактичної
на критичну. На сучасному етапі реформування
освіти в нашій країні, у той час, коли в суспільстві
змінюються акценти на професійні якості людини,
перед педагогами всіх закладів освіти постають
нові завдання ‒ підготувати до життя людину, яка б
могла бути затребуваною на ринку праці вже
найближчим часом і в майбутньому.
Проблемі розвитку критичного мислення здобувачів освіти присвячено значну кількість праць
учених усього світу. Однак, найбільший внесок в
сучасну теорію концепції критичного мислення
зробили американські дослідники: Р. Джонсон, Д.
Клустер, М. Ліпман, К. Мередит, Р. Поль, К. Поппер, Р. Стернберг, Дж. Стіл, Ч. Темпл, Д. Халперн
та ін. В Україні цій проблемі присвячено дослідження Т. Воропай, О. Іванової, Л. Києнко-Романюк, В. Кушніра, С. Максименка, Т. Олійник, О.
Пометун, І. Слободянюк, С. Терна, О. Тягла та ін.
Мета статті ‒ розкрити історію зародження
концепції критичного мислення в зарубіжній педагогічній думці стародавнього періоду.
З давніх часів філософи були й учителями,
пригадаймо Мілетську школу, школу Піфагора та

інші, значна кількість філософів викладала в різних
університетах Європи. Отже, погляди філософів на
концепцію критичного мислення є необхідним для
розкриття історичних аспектів її виникнення у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії і практиці, з метою врахування її особливостей під час
побудови сучасній системі освіти, зокрема майбутніх учителів початкової школи.
Концепція критичного мислення як освітньої
технології мала довгий шлях становлення. Так, Г.
Ущаповська зазначає, що „становлення критичного
мислення, як концепції, пройшло довгий шлях у розрізі історії логіко-філософської думки. Від Античності й до нашого часу, виникало питання щодо
ідентифікації положення концепції критичного мислення у сфері науки та знання” [2, с. 72].
У свою чергу Г. Соріна відзначає, що „антична
„критична техніка” фактично стає основою того,
що у ХХ ст. визначиться як „критичне мислення”
[1, с. 109].
Аналіз філософських праць античних філософів засвідчує, що, обговорюючи космогонічні
проблеми, вони намагались критично ставитись не
тільки до самих проблем, а й до шляху міркування,
мислення.
Розвідки щодо особливостей критичного мислення в античні часи розпочали Ксенофонт, Парменід, Демокрит, Протагор, Горгий, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, Лукрецій через пошук
істини на засадах критичного мислення.
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Історія виникнення критичного мислення простежується від Сократа, який своїми відомими запитаннями вчив своїх учнів шукати обґрунтовані
відповіді на різні запитання. Сократ наголошував
на необхідності пошуку доказів, уважного ставлення до міркувань і припущень, застосування
аналізу основних понять, висновків, зроблених на
підставі результатів дій, а не слів. Метод ведення
такої бесіди зараз відомий як метод Сократа або
„„майевтика” буквально ‒ повивальне мистецтво, з
яким герой платонівських діалогів Сократ любив
порівнювати свій метод філософствування” [3].
Заплутані значення, неадекватні докази й суперечливі переконання часто приховувались за гладкою, але в основному пустою риторикою. Досягненням Сократа є встановлення того факту, що
ніхто і ніщо не зможе залежати від „авторитету”. У
своїх діалогах він продемонстрував, що люди можуть мати владу й знаходиться на високому
соціальному щаблі, але при цьому бути глибоко
розгубленим та ірраціональним. Філософ довів
важливість постановки глибоких запитань, які занурюють у мислення, перш ніж сприймати ідеї, як
такі, що варті уваги. Ще одним досягненням Сократа є встановлення важливості пошуку доказів,
ретельного вивчення доказів і припущень, аналізу
основних понять і виявлення наслідків не тільки
того, що сказано, але й того, що зроблено. Його метод опитування сьогодні відомий як „Сократівське
опитування” або в педагогіці „метод Сократа” і є
найвідомішою стратегією навчання критичного мислення. Такий спосіб опитування підкреслював
необхідність розмірковувань для ясності і логічної
послідовності [5].
Дослідники (Р. Пол, Л. Елдер, Т. Бартел) зазначають, що Сократ встановив традиції критичного
мислення, а саме: рефлексивно ставити під сумнів
загальні переконання і пояснення, ретельно
відрізняючи ті переконання, які є розумними й
логічними, від тих, ‒ якими б привабливими вони
не були для нашого споконвічного егоцентризму,
скільки б вони не служили нашим рідним інтересам, якими б зручними або втішними вони не були,
‒ які не мають достатніх доказів або раціонального
підґрунтя, щоб виправдати нашу віру [5].
Важливим для нашого дослідження є те, що
Сократ вважав своїм завданням побудувати бесіду
таким чином, щоб ставлячи нові й нові запитання,
сприяти тому, щоб співбесідник доходив істини
[3.]. Це і є структура критичного мислення: поставити під сумнів отриману інформацію, відібрати
факти, які розумно та логічно пояснюють той чи
той факт, не зважаючи на власні інтереси і не
виправдовувати власні вірування.
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Сократівське вчення, безумовно, стало
підґрунтям для теорії критичного мислення в сучасній педагогічній теорії і практиці.
Учення Сократа поклало основу стратегії запитування та способам отримання висновків: способи
формулювання суджень, техніка критичного
аналізу понять.
Наступниками Сократа були давні грецькі
філософи Платон та Аристотель, учення яких підкреслювало, що речі є не тим, що нам здається, і
необхідно тренувати мозок, щоб побачити істину
речей.
Так, автори Філософського енциклопедичного
словника зазначають, що „Платон виокремив у
якості головної ознаки мислення ідеальність як
особливу форму реальності, яка складає зміст мислення. Аристотель створив учення про форми і
структуру мислення, що заклала підґрунтя формальній логіці і розкрив перехід від відчуття до
думки” [4, с. 382].
З цієї давньогрецької традиції виникла необхідність для будь-кого, хто прагне зрозуміти більш
глибокі реальності, систематично міркувати, широко і глибоко відстежувати наслідки, оскільки
тільки думки, які є всеосяжними, обґрунтованими і
такими, що реагують на заперечення, можуть винести нас за межі поверхні.
Отже, саме грецькі філософи заклали
підґрунтя для розвитку сучасної концепції критичного мислення у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Вони показали необхідність думати системно, передбачати наслідки дій, добирати аргументи, виявляти суперечки й адекватно реагувати
на заперечення. Така культура мислення дозволяє
бачити реальність без упереджень.
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Аннотация
В Законе РУз от 24 апреля 2003 года №474-II «О банкротстве» установлено очередность удовлетворения требований кредиторов. Установленный этим законом специальная очередность не совпадает с общей очередностью, используемой при ликвидации юридических лиц в соответствии со ст.56 ГК РУз. Целью статьи является анализ правовых вопросов, связанных с удовлетворением требований кредиторов при
исполнении решения по делам о банкротстве. В статье рассмотрены вопросы недостаточности для полного
удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом. Мы пришли к выводу, что вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника решается экономическим судом,
рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению кредитора, требования которого обеспечены залогом
такого имущества.
Abstract
The Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy” established the
priority for satisfying creditors' claims. The special order established by this law does not coincide with the general
order used in the liquidation of legal entities in accordance with Article 56 of the Civil Code of the Republic of
Uzbekistan. The purpose of the article is to analyze legal issues related to meeting the requirements of creditors in
the execution of decisions on bankruptcy cases. The article considers the issues of insufficiency for the full satisfaction of the requirements of creditors secured by a pledge. We came to the conclusion that the issue of the
possibility of foreclosing on the mortgaged property of the debtor is decided by the economic court considering
the bankruptcy case, at the request of the creditor, the requirements of which are secured by the pledge of such
property.
Ключевые слова: банкротство, требования кредиторов, ликвидационное производство, ликвидационная масса, залоговое имущество, собрание кредиторов.
Keywords: bankruptcy claims of creditors, liquidation proceedings, liquidation mass, collateral, meeting of
creditors.
Introduction. One of the most serious problems
associated with meeting the claims of creditors is due
to the priority of satisfying their claims established by
the current Law of the Republic of Uzbekistan “On
Bankruptcy”. The fact is that the special order established by this law does not coincide with the general

order used in the liquidation of legal entities in accordance with Article 56 of the Civil Code of the Republic
of Uzbekistan. In accordance with Article 156 of the
Civil Code of the Republic of Uzbekistan, upon liquidation of a legal entity, first of all, the claims of citizens
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arising from labor relations, for the collection of alimony and payment of remuneration under copyright
agreements, as well as claims of citizens to whom the
liquidated legal entity is responsible for causing harm
to life and health, through the capitalization of appropriate time payments. The claims of other creditors are
satisfied in the manner and on the conditions provided
by law. The purpose of the article is to analyze legal
issues related to meeting the requirements of creditors
in the execution of decisions on bankruptcy cases. The
article considers the issues of insufficiency for the full
satisfaction of the requirements of creditors secured by
a pledge.
Research Methodology. In solving the problems
posed, the author relied on various general scientific
principles and methods. Among them: general scientific principles (systemic-structural, comparative legal,
formal-logical, analysis and synthesis, induction, and
deduction); special legal methods (legal modeling
method, historical-legal, legal-dogmatic methods).
The scientific research is based on a combination
of such private methods as formal logical, systemstructural, comparative legal, historical, etc., which
made it possible to identify problematic issues of appeal and enforcement of decisions and rulings of the
economic bankruptcy court in Uzbekistan. According
to statistics, in 2019 (January - October) in the Republic
of Uzbekistan 140,050 cases were considered in economic courts, of which 5,778 (4.1%) cases of bankruptcy [11]. Based on the data, it turns out that in 2019,
on the considered bankruptcy cases, a decision was
made on 5,778 cases on the recognition of business entities as bankrupt. The specifics of protecting the law
(of the debtor or creditors) in bankruptcy cases is that
the purpose of the proceedings by the economic court
is not to resolve the dispute, but to resolve the conflict
that arose due to the inability of the economic participant to pay his debts. When considering bankruptcy
cases, the economic court must take into account the
interests of not only the debtors of the creditor, but also
public law, socio-economic, and sometimes political
interests. In fact, the institution of bankruptcy in the
projection onto its judicial component is called upon to
ensure the preservation of the stability of civil turnover.
All of the above indicates the importance and need for
scientific study of the legal issues of appeal and enforcement of decisions and rulings of the economic
bankruptcy court. Problematic issues relating to the appeal and enforcement of decisions and rulings of the
economic bankruptcy court have been examined by
many researchers, in particular, M.A. Gordeev’s study
examined the legal nature of acts of the arbitration court
for insolvency (bankruptcy) cases and revealed the features of appeals and enforcement of judicial acts Bankruptcy Arbitration Court [1]. E.N. Serditova investigated the nature of bankruptcy proceedings as a form of
implementing the decision of the arbitral tribunal, identifying and solving theoretical and practical problems
associated with its implementation [8]. V.N.Tkachev
examined the current problems of legal regulation of
insolvency (bankruptcy) in modern Russian law, in particular, the study made practical conclusions: about the
need to empower employees of the debtor enterprise to
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initiate a competitive process; on expanding the number of subjects of competition law; on changing the
composition of the bankruptcy estate [10]. V.E.
Levchenko investigated the formation and development of the legal regulation of insolvency (bankruptcy)
in Russia and the problems of ensuring the security of
creditors: theoretical and legal aspects [5].
The results of the study. According to Article
784 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, if
there are funds on the account that are sufficient to satisfy all the requirements presented to the account, these
funds are debited from the account in the order that the
client received orders and other documents for debiting
(calendar priority), unless otherwise specified by law.
If there is insufficient money in the account to satisfy all the requirements presented to it, money is debited in the following order:
first of all, they are written off proportionally according to payment (executive) documents providing
for payments to the budget, to extra-budgetary funds
and issuing funds for salary payments, according to executive documents providing for transferring or issuing
money from an account to satisfy claims for alimony,
according to payment of remuneration under copyright
agreements, as well as compensation for harm caused
to life and health, ensuring an equal degree of fulfillment of obligations by business x entities for payments
to the budget and requirements arising from labor relations and relations equivalent to them; secondly, they
are written off according to executive documents
providing for the satisfaction of other monetary claims;
in the third turn, debiting is performed on other payment documents in the order of calendar priority.
Write-off of funds for urgent needs related directly
to production activities, in the amount established by
law, is carried out out of calendar priority.
The norms of various legislative acts regulating relations arising in the process of bankruptcy of legal entities in different periods differently solved the question
of queues of creditors, however, these norms never coincided with the order established by the Civil Code of
the Republic of Uzbekistan.
As M.V. notes Telyukina, this contradiction of law
needs interpretation. Does it follow from what has been
said that in case of liquidation not related to bankruptcy, one priority (established in the Civil Code) is
applied, and for liquidation related to bankruptcy, another priority (established by the Law)? However, one
cannot agree with M.V. Telyukina, since, firstly, upon
liquidation not related to bankruptcy, upon detection of
insufficiency of property to satisfy all requirements, the
liquidation process should be initiated; secondly, during bankruptcy in the framework of liquidation proceedings, it is precisely liquidation [9].
Nevertheless, at present, one should proceed from
the premise that the procedure for satisfying creditors'
claims in the event of bankruptcy of a legal entity is of
a special nature in relation to Article 56 of the Civil
Code of the Republic of Uzbekistan, despite the difficulties that arise. At the same time, the specified procedure changed in the framework of the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II
“On Bankruptcy” many times. The latest model was
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proposed by the Law of the Republic of Uzbekistan
dated December 11, 2014 No. ЗРУ-381 “On Amendments and Additions to Some Legislative Acts of the
Republic of Uzbekistan”. The specified law established
the following priority.
Out of turn, court costs, expenses related to the
payment of remuneration to judicial managers, current
utility and maintenance payments, expenses on insuring the property of the debtor are also covered, as well
as claims for the obligations of the debtor arising after
the initiation of bankruptcy proceedings, and claims of
citizens to which the debtor bears liability for harm to
life or health in accordance with the law.
First of all, the requirements are satisfied on payment (executive) documents providing for the issuance
of funds for the payment of wages, for executive documents providing for the transfer or issue of funds from
the account to satisfy the requirements for the recovery
of alimony, for the payment of fees under copyright
agreements, ensuring an equal degree fulfillment of the
debtor's obligations with respect to payments and
claims arising from labor relations and relations equivalent to them, as well as claims from citizens for damages caused to their property crime or misdemeanor.
Thirdly, the claims of the shareholders on accrued
dividends are satisfied.
In the fourth turn, all other requirements are settled
[2].
It should be noted that the calculation of the requirements of citizens, to whom the debtor is responsible for causing harm to life or health, is carried out in
accordance with the Rules for Compensation of Damage Caused to Workers by Injury, Occupational Illness
or Other Damage to Health Related to Their Performance of Labor Obligations, approved by the Cabinet
of Ministers Uzbekistan dated February 11, 2005 No.
60 [7].
According to B.U. Pulatov, liquidation manager in
compensation for harm caused to life and health, in accordance with Article 1015 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, it is necessary to capitalize funds
to pay the victim according to the rules established by
law. The amount of money allocated for capitalization
is calculated in accordance with the established rules,
and if the debtor has sufficient funds for these purposes,
the court administrator transfers the calculated amount
to the special account of the authorized body for subsequent monthly payment to the person to whom the
debtor is responsible for causing harm to life or health.
In case of impossibility of capitalization due to the absence or insufficiency of the debtor's property, the payment of funds in respect of damages is made by the state
(part 4 of article 1015 of the Civil Code of the Republic
of Uzbekistan). Out of turn, claims for compensation
for non-pecuniary damage are also satisfied (Articles
1021, 1022 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan), although this article does not contain such a
mention [6].
Thus, in the context under consideration, the main
difference between the provisions of the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II
“On Bankruptcy” and the general norms of the Civil
Code of the Republic of Uzbekistan is the allocation of
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priority on current payments. In principle, this looks
quite reasonable, since with the introduction of bankruptcy procedures, the activities of a legal entity continue (except for the introduction of liquidation proceedings), which requires constant payment of newly
incurred expenses. Bankruptcy, in contrast to simple
liquidation, is a lengthy process during which an insolvent legal entity can acquire new obligations and repay
them to meet the requirements of major creditors.
According to Article 130 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On
Bankruptcy,” property that is the subject of a pledge is
not included in the liquidation mass. An inventory, assessment and sale of this property in liquidation proceedings is carried out separately.
The funds received from the sale of the pledged
item are not included in the liquidation mass, but are
primarily used to repay claims secured by the pledge.
When selling mortgaged property is more expensive
than the amount of the collateral, the difference between the sale price and the amount of the collateral is
included in the liquidation mass and distributed among
creditors in accordance with the procedure established
by Article 134 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy”.
If the amount received from the sale of the pledged
property (pledged item) turned out to be insufficient to
fully satisfy the claims of the creditors secured by the
pledge, then the remaining part of the claims should be
satisfied in the order established by Article 134 of the
Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24,
2003 No. 474-II “On bankruptcy. "
According to B.U. Pulatov, it should be borne in
mind that when initiating a bankruptcy case, it becomes
impossible to foreclose the mortgaged property by the
pledge holder himself, therefore, in the bankruptcy case
the norms are stipulated in Article 27, 28 of the Law of
the Republic of Uzbekistan dated May 1, 1998 No. 614I “On the Pledge” [3] not applicable. The implementation of the subject of pledge is carried out only by the
court administrator in the manner established by the
Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24,
2003 No. 474-II “On Bankruptcy”. It can be noted that
the institution of a pledge in a bankruptcy case has a
special status, has an advantage and differs from ordinary pledge in the civil law sense. In addition, in the
bankruptcy case, the order of satisfaction provided for
in Articles 79, 80 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001 No. 258-II “On Enforcement of Judicial Acts and Acts of Other Bodies” does
not apply [4].
Thus, we can conclude that the pledge institution
in the bankruptcy case has a special status that differs
from the pledge under the Law of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 1998 No. 614-I “On the pledge”
and the Law of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001 No. 258-II “ On Enforcement of Judicial
Acts and Acts of Other Bodies ”, since pledge holders
in a bankruptcy case take advantage of other creditors
in satisfying their claims.
According to Part 3 of Article 133 of the Law of
the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No.
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474-II “On Bankruptcy” when recognizing open tenders and (or) repeated open tenders for the sale of property of a debtor provided as security for the performance of obligations that have not been held, this property is proposed creditors whose claims are secured by
this property, for taking it into the set-off of their claims
in the prescribed manner. If the market value of the
property received by the debtor, provided as security
for the fulfillment of obligations, is greater than the
claims of the creditors secured by this property, then the
difference arising in this case is reimbursed in cash by
creditors accepting the said property as a set-off of their
claims.
In the case when all the property of the debtor is
subject to pledge and upon its sale, the amount received
from its sale is equal to the amount of claims secured
by the pledge or, when it is less than the last, taking into
account that, in accordance with part 1 of Art. 133 of
the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24,
2003 No. 474-II “On Bankruptcy”, funds are first allocated to repay claims secured by this pledge, and as a
result it turns out that the provisions of Part 1 of Article
134 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated
April 24, 2003 No. 474 are not satisfied -II "On Bankruptcy" requirements and requirements for the payment
of salaries and cannot be protected by the interests of
creditors under these requirements. In order to protect
the social interests of the debtor’s employees, part 4 of
article 133 of the Law of the Republic of Uzbekistan
dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy,” provides that if the subject of the pledge is all the property
of the debtor and the amount received from the sale of
the mortgaged property turned out to be less than or
equal to the amount of claims of creditors secured by
pledge, then before repaying claims secured by pledge,
the funds received are sent to repay claims provided for
in Part 1 of Article 134 of the Law of the Republic of
Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy And payroll requirements.
Conclusions. Based on the foregoing, we consider
it appropriate to amend Article 161 of the Law of the
Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474II “On Bankruptcy” as follows:
“Article 161. Features of the legal status of creditors, the requirements of which are secured by the
pledge of the property of the debtor
From the date of introduction of surveillance, foreclosure on pledged property, including out of court, is
not allowed.
The lender for obligations secured by the pledge
of the property of the debtor, in the course of judicial
reorganization and external management, has the right
to foreclose on the mortgaged property of the debtor in
the following cases:
foreclosure on the mortgaged property of the
debtor will not lead to the impossibility of restoring its
solvency;
there is a risk of damage to the debtor's mortgaged
property, as a result of which there will be a significant
reduction in its value, as well as the risk of death or loss
of such property.
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The issue of the possibility of foreclosing on the
pledged property of the debtor is decided by the economic court considering the bankruptcy case, at the request of the bankruptcy creditor, whose claims are secured by a pledge of such property.
The duty to prove the impossibility of restoring the
solvency of the debtor in the event of foreclosure on the
mortgaged property rests with the debtor”.
References
1. Gordeev I.A. legal problems of judicial consideration of cases of insolvency (bankruptcy). Abstract. thesis for the degree of candidate of legal sciences. Saratov. 2009. - P.6
2. Law of the Republic of Uzbekistan dated December 11, 2014 No. ЗРУ-381 “On Amendments and
Additions to Some Legislative Acts of the Republic of
Uzbekistan”. http://www.lex.uz/acts/955393
3. Law of the Republic of Uzbekistan dated May
1, 1998 No. 614-I “On Pledge”. Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 14, Art.
132; 2009, No. 39, Article 423; 2015, No. 33, Article
439
4. Law of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001 No. 258-II “On the Enforcement of Judicial Acts and Acts of Other Bodies”. Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 5051, Art. 506; 2008, No. 14-15, Article 91, 94; 2009, No.
3, Article nine; 2010, No. 37, Article 315, No. 38, Article 328; 2012, No. 1, Article one; 2014, No. 20, Article 222; 2015, No. 33, Article 439, No. 52, Article 645;
2016, No. 39, Article 457; 2017, No. 37, Article 978
5. Levchenko V.E. the formation and development of the legal regulation of insolvency (bankruptcy)
in Russia and the problems of ensuring the safety of
creditors: theoretical and legal aspects. Diss. For the degree of candidate of legal sciences. St. Petersburg 2008.
- P.8.
6. Commentary on the Law of the Republic of
Uzbekistan “On Bankruptcy” / Ed. Team: M.K.Azimov
et al. - Toshkent. 2007. - S. 414.
7. The rules for compensation for harm caused to
employees by injury, professional illness or other
health damage associated with the performance of their
labor duties, approved by the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan dated February 11, 2005
No. 60. Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2005, No. 5-6, Art. 35; 2010, No. 13, Article
96
8. Serditova E.N. Bankruptcy proceedings as a
form of implementation of the decision of the arbitral
tribunal. Diss. for the degree of candidate of legal sciences. Yekaterinburg. 2002. - P. 5.
9. Telyukina M.V. Commentary on the Federal
Law of 10.26.2002. No. 127-ФЗ. “On Insolvency
(Bankruptcy)” / Legal system Consultant Plus. - S. 12.
10. Tkachev V.N. Actual problems of legal regulation of insolvency (bankruptcy) in modern Russian
law. Diss. for the candidate of legal sciences. Moscow.
19999. - P.7.
11. https://stat.sud.uz/polygon/gentelella/ru/iib.html

№38, 2020
Slovak international scientific journal
VOL.2
The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319.
The frequency of publication – 12 times per year.
Reception of articles in the journal – on the daily basis.
The output of journal is monthly scheduled.
Languages: all articles are published in the language of writing by the author.
The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover.
Articles published in the journal have the status of international publication.

The Editorial Board of the journal:
Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics


Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava



Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany



Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra



Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture



Terézia Mészárosová – Matej Bel University



Peter Masaryk – University of Rzeszów



Filip Kocisov – Institute of Political Science



Andrej Bujalski – Technical University of Košice



Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava



Paweł Miklo – Technical University Bratislava



Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava



Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture



Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave



Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR



Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave



Stefan Fišan – Comenius University



Terézia Majercakova – Central European University
1000 copies
Slovak international scientific journal
Partizanska, 1248/2
Bratislava, Slovakia 811 03
email: info@sis-journal.com
site: http://sis-journal.com

