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Постанова проблеми. 
В нашому сьогоденні, при швидкому розвитку світової та національної економік підприємство 

має пристосовуватись до змін кон'юнктури ринку товарів, робіт, послуг. Тому для кожного 
підприємства оцінка фінансового та економічного стану підприємства є запорукою його існування, 
присутності на відповідному ринку, створення позитивного іміджу та можливості забезпечення 
прибутковості своєї діяльності. Прийняття ефективних економічних рішень підприємством - 
виробником, підприємствами - партнерами та іншими учасниками ринку на сьогодні неможливе без 
всебічного дослідження умов і процесів господарювання. Останнє забезпечується якісним, 
системним, комплексним аналізом усіх показників фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Мета такого аналізу –є прогноз подальшого розвитку підприємства, вироблення рекомендацій для 
прийняття продуманих і обґрунтованих рішень щодо ліквідації «вузьких місць», підвищення 
конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку. При такому аналізу випливає нова 
проблема – узгодження фінансових показників Європейського союзу з нашими вітчизняними.  

Через нестабільність ринку проблеми формування фінансових результатів набувають 
актуальності і це обумовлює необхідність поглибленого вивчення зарубіжного та вітчизняного 
досвіду, пошуку напрямків удосконалення обліку та посилення контролю за повнотою отримання 
доходів, економією витрат та формуванням прибутку (збитку). Вона відноситься таких важливих для 
будь-якого підприємства аспектів, як вільна орієнтація у фінансовому житті суб'єкта господарської 
діяльності, що дає можливість планувати подальший розвиток, визначати поточне положення справ, 
ідентифікувати причини виникнення тієї чи іншої ситуації. 

Питання аналізу фінансового стану підприємств розглядаються у працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців і практиків. Серед основних варто назвати праці: М. І. Баканова, І. Т. 
Балабанова, О. І. Барановського, Л. Бернстайна, О. М. Волкової, А. Гропелі, А. І. Даниленка, І. В. 
Зятковського, В. М. Івахненка, Т. Карлін, А. І. Ковальова, В. В. Ковальова, Б. Коласс, М. Н. 
Крейніної, Л. А. Лахтіонова, Е. А. Маркар’яна, О. Г. Мендрул, Д. С. Молякова, Е. Нікбахта, О. В. 
Павловської, В. П. Привалова, Н. О. Русак, В. А. Русак, В. М. Родіонової, Г. В. Савицької, Р. С. 
Сайфуліна, В. В. Сопка, В. М. Суторміна, О. О. Терещенко, М. О. Федотової, Е. Хелферта, М. Г. 
Чумаченко, А. Д. Шеремет та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз фінансового стану підприємств - це частина загального аналізу господарської 

діяльності, який складається з двох взаємопов'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу. 
Всі види діяльності підприємства аналізуються через призму фінансових результатів. Таким чином, 
економічний аналіз діяльності підприємства «не фінансовим» бути не може. 

88



Підтвердженням цього є теза провідних практиків what you get measured gets done - «що 
розраховуєте, те і отримуєте». [1]  

Термін «коефіцієнт» походить від складення двох латинських слів «co» - розом, і «efficients» - 
той, що виконує, діє, результативний. Не є секретом і те, що в англомовній літературі аналіз завдяки 
різноманітних коефіцієнтів звуть як «ratio analysis», де назва та техніка оцінки, і самих відносних 
показників пішли від латинського слова «ratio» - розум, розрахунок, від цього слова і пішов термін 
раціональний чи «мати рацію» [2]. Тому, етимологія даного терміну дуже чітко орієнтується на те, 
яким критеріям вони мають відповідати. Він має бути:  

- системним, взаємопов’язаним;  
- результативним (ефективним); 
- раціональним, таким, що не вимагає додаткових витрат чи повторювання певних дій. 

Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської 
діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й 
усебічно характеризують господарське становище підприємства. 

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто 
пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли оцінити надійність підприємства як 
партнера у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 
продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства 
— акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й 
показники оцінки стану підприємства, мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, 
виходячи з власних інтересів. 

Фінансовий стан має діалектичну природу. В здоровому фінансовому стані зацікавлене 
передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в 
процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, кредиторами та іншими 
юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра 
його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору 
між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес. 

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, 
оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. 

Але ті показники та коефіцієнти, що визначають ефективність роботи підприємства, які для 
нас стали звичними та буденними не завжди мали такий вигляд, під час зміни років та економічної 
ситуаціях в світі вони трансформувались, удосконалювались. 

Перший крок до розробки низки показників фінансового та економічного стану підприємства 
відбувся в далекому 1891 році, цим показником виступив коефіцієнт ліквідності, на жаль до наших 
днів історія не змогла зберегти ім’я даного вченого, але разом з тим він зробив вагомий внесок у 
світову економіку та заклав першу цеглину у будівництві системи показників з оцінки фінансового 
стану підприємств. [3] 

Під ліквідністю підприємства розуміють його здатність розрахуватися за своїми фінансовими 
зобов'язаннями наявними активами, що можуть бути використані для погашення боргів. Такі активи 
називаються ліквідними засобами. До них належать ті елементи оборотних засобів (і деяких 
основних), які можна порівняно швидко і легко реалізувати, а також залишки готової продукції на 
складах, дебіторська заборгованість (крім «безнадійної»), цінні папери, кошти на розрахунковому 
рахунку і на інших банківських рахунках, у тому числі на депозитних рахунках, касова готівка. 

Якщо стан розміщення підприємством позичених ним фінансових ресурсів у вигляді 
банківських кредитів, кредиторської заборгованості та інших фінансових зобов’язань відповідає 
умовам ліквідності, таке підприємство убезпечено від банкрутства. [4] 

Першим дослідником, що вивчав фінансовий стан підприємства став Джеймс Канон (James 
Cannon), він у 1905 році побудував систему з 10 фінансових коефіцієнтів. На цьому не зупинилась 
наука початку ХХ століття і вже через 12 років були визначені критерії для фінансових коефіцієнтів 
економістом та науковцем Вільямом Логом. В1919 році була винайдена пропорційна залежності 
фінансових коефіцієнтів для підприємств різних галузей. [5] 

З плином часу відбувалась все більша трансформація фінансових показників та вигляду 
фінансової звітності і дуже важливою подією ХХІ століття стала автоматизація бухгалтерського 
обліку з допомогою комп'ютера, більшість фінансових показників розраховується автоматично у 
відповідному програмному забезпеченні, що зменшує трудомісткість фінансового аналізу. 
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Вітчизняні вчені для оцінки фінансового стану підприємства використовують низку 
показників, введеними в практику і згрупованими нами на рисунку 1 .  
 

 

Рисунок 1 – Система напрямів та коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства 

Не применшуючи внесок провідних дослідників у вирішення проблем аналізу фінансового 
стану підприємств, варто зазначити, що все ще не вирішеними залишаються питання систематизації і 
способів обчислення показників фінансового стану, адаптації та визначення доцільності застосування 
закордонних методики аналізу для вітчизняних підприємств, ідентифікації факторів впливу на 
показники фінансового стану як основи такого аналізу, а також необхідності уніфікації стандартів 
аналізу за відповідними чітко визначеними принципами та інше. Все це вказує на необхідність 
подальших досліджень проблем аналізу фінансового стану підприємств  [5]. 

Ці всі показники та методики є актуальними на території колишнього СРСР, але при швидких 
інтеграційних процесах наші підприємства мають адаптуватись до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ)  

Виходить, що звітна інформація одного підприємства ще більше відрізнятиметься від даних 
іншого, даний факт ставить під сумнів доцільність зведення фінансової звітності органами 
статистики через неспівставність даних. Але деякі автори схиляються до думки про необхідність 
уніфікованої фінансової звітності. 

Діяльність зі стандартизації ґрунтується на правових нормах Цивільного кодексу України [6], 
Господарського кодексу України [7], Закону України «Про стандартизацію»[8], Декрету КМУ "Про 
стандартизацію та сертифікацію" [9], інших нормативних актах у цій сфері [10], з урахуванням 
принципів і положень міжнародних організацій зі стандартизації. Серед принципів державної 
політики у сфері стандартизації вказано такі, як: принцип пріоритетності прямого впровадження в 
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Україні міжнародних та регіональних стандартів, принцип дотримання міжнародних та європейських 
правил і процедур стандартизації, принцип участі у міжнародній (регіональній) стандартизації. [8, ст. 
5 ]. 

Розвиток міжнародного співробітництва України об’єктивно зумовлює потребу в уніфікації та 
гармонізації національних державних стандартів із міжнародними та європейськими. Ураховуючи 
проєвропейський вектор України, питання гармонізації українських та європейських технічних 
стандартів постає одним із пріоритетних завдань національної системи стандартизації України. Варто 
зазначити, що для країн, які претендують на вступ до Європейського Союзу, існує вимога щодо 
необхідності впровадження на національному рівні не менше, ніж 80 % стандартів, чинних в ЄС. 
Прийняті стандарти повинні бути ідентичними з європейськими, тобто їхні положення повинні бути 
прийняті без змін. [11, с. 44] 

Аналіз економічних джерел інформації дозволяє зробити висновок, що основними вимогами 
фінансової звітності в Україні повинна бути реальність, точність, достовірність, доречність, повнота, 
економічність, гласність та адекватність сучасним вимогам, тобто відповідність визначеним 
параметрам суспільно-господарського розвитку. 

Колись вже швидке зростання обсягів реалізації продукції та послуг країн Західної Європи 
призвело до потреби трансформації законодавчої бази, системи обліку, звітності та статистики цих 
країн. Найбільший внесок для  стандартизацію та уніфікації законодавства та системи обліку 
європейських країн зробило створення Європейського Союзу. Тепер приходить і нас час. 

Якщо підприємства України зможуть повністю перейти на міжнародні стандарти фінансової 
звітності, це відкриє нові можливості для узгодженості та ефективного функціонування фінансової 
структури та подальшої гармонізації вимог до звітності. Іноземним інвесторам спроститься вибір 
підприємства для капіталовкладень, вся звітність буде вже представлена відповідно до міжнародних 
стандартів. Завдяки, тому, що вся звітність буде представлена згідно норм МСФЗ буде будуть 
збереженими час та гроші власників підприємств, адже не виникатиме потреба в адаптації показників 
та звітів згідно інших стандартів. 

Складність та невирішеність проблем адаптації національної системи бухгалтерського обліку в 
Україні до положень МСФЗ, коли обумовлює потребу в дослідженні та узагальненні досвіду щодо їх 
вирішення. 

Необхідно відмітити, що ефективне впровадження МСФЗ в Україні, як одного з факторів 
інноваційно-інвестиційного розвитку держави, повинно супроводжуватися створенням методичних 
рекомендацій відносно застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності; удосконаленням первинної облікової документації з урахуванням умов ринкової економіки 
та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і  фінансової звітності; координацією дій органів 
державної влади; міжнародною співпрацею в рамках спеціалізованих  професійних організацій, тощо. 

Залучати основні принципи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності необхідно усім підприємствам. Разом з тим перехід до міжнародних стандартів повинен 
бути поступовим та цілеспрямованим, оскільки сутність такого процесу полягає в тому, щоб недоліки 
та невідповідності вітчизняної системи бухгалтерського обліку усувались відповідно до вимог 
ринкової економіки. системи регулювання бухгалтерського обліку та звітності. 

Зараз Україна має достатньо потенціалу до подальшого розвитку, вона також зацікавлена в 
переорієнтації економіці на високотехнологічну. Вузькоспецифічні, на перший погляд, проблеми 
бухгалтерського обліку на справді  є одним з важливих умов проведення економічних реформ. Таким 
чином, внаслідок впровадження МСФЗ в країнах перехідної економіки, зокрема в Україні, буде 
створена прозора та зрозуміла для всього світу система контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання.  

За результатами дослідження, проведеного Фондом Інтенсивних Технологій Мікроекономіки, 
45% опитуваних не вважають дані фінансових звітів джерелом об'єктивної інформації про реальне 
фінансове становище компанії, а 80% опитуваних засвідчили, що їм доводилося маніпулювати 
фінансовими даними.  

Це дослідження дозволило визначити такі головні напрями сучасного українського «творчого» 
обліку: 
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• Завищення прибутковості задля можливості нарахування якнайбільших дивідендів 
(існуючий наразі механізм оподаткування дивідендів є надто ліберальним, і, відтак, 
деякі підприємства оптимізують податкові витрати) - застосовується, коли власники 
підприємства наближені до оперативного керування підприємством. 

• Заниження реальної прибутковості з метою позбавлення власників корпоративних прав 
належних їм виплат - застосовується, коли власники віддалені від керівництва 
компанією (акції розпорошені серед багатьох непов'язаних акціонерів), або коли 
засновник виходить зі складу товариства з обмеженою відповідальністю і вимагає 
виплати відповідної компенсації. 

• Завищення прибутковості та заниження обсягів зобов'язань з метою отримання вищої 
категорії позичальника при залученні кредитних ресурсів (краща категорія забезпечує 
меншу ставку кредитування та меншу вартість застави). 

• Заниження прибутковості державними підприємствами заради зниження обов'язкових 
платежів до бюджету (зараз ставка щоквартальної сплати «державних дивідендів» 
становить 15% облікового прибутку). 

• Коригування показників доходності для отримання бажаного податкового статусу 
підприємства - деякі спеціальні режими оподаткування поширюються тільки на 
підприємства певного статусу, отримання якого залежить від дотримання визначених 
вартісних критеріїв (прикладом може бути фіксований сільськогосподарський податок). 

• Маніпуляції з показниками власного капіталу для досягнення необхідних вимог щодо 
формування статутних фондів (наприклад: законодавство про банки, страхові компанії) 
- практикуються в фінансовому секторі з метою задоволення вимог держрегулювання 
щодо рівня капіталізації. 

• Штучне покращення показників дохідності, прибутковості та ліквідності для 
заохочення потенційних стратегічних інвесторів. 

Таким чином при введенні МСФЗ можливість маніпулювати фінансовими показниками 
зменшиться, чи навіть стане не можливим. Головною проблемою впровадження міжнародних 
стандартів є необхідність співпраці з Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності з метою 
отримання актуальної інформації про зміни до існуючих стандартів та про нові МСФЗ. 

Ще одним фактором при впровадженні МСФЗ є недостатня підготовка фахівців, які 
застосовують при складанні фінансової звітності МСФЗ на рівні установ регуляторів фінансових 
ринків. Отже, потребу в фахівцях МСФЗ відчувають, як правило, підприємства з іноземними 
інвестиціями, іноземні інвестори та невелика кількість прогресивних керівників українських 
підприємств. Вітчизняна бухгалтерська система та фінансова звітність просто не зрозуміла для 
іноземних партнерів, однак для того, щоб мати хоч приблизну уяву про фінансовий та майновий стан 
підприємств, їх керівники вимушені були звертатись до фахівців, що були б обізнані з методологією 
трансформації української фінансової звітності в «міжнародну». Враховуючи останні зміни в 
законодавстві, очевидною стає потреба в фахівцях з МСФЗ.  

Відсутність матеріальної бази та коштів щодо переходу на МСФЗ становиться також однією з 
нагальних проблем, оскільки навряд чи державні органи змогли б забезпечити швидкий та 
ефективний перехід на нові стандарти бухгалтерського обліку саме з причини відсутністю 
необхідних коштів та матеріальної бази. Швидше за все весь тягар щодо переходу на нові стандарти 
фінансової звітності ляже на самі підприємства та навчальні заклади (більшість з яких - державні). 
Реальну допомогу підприємцям сьогодні можуть надати лише ті організації, що вже створили 
необхідну матеріальну базу та мають відповідні програми.  

Недостатня кількість нормативної бази МСФЗ стримувала діяльність наукових та фахових 
установ щодо розробки навчальних матеріалів та учбових курсів з МСФЗ. Важливими умовами для 
переходу на МСФЗ українських підприємств є формування ефективного регуляторного механізму, а 
також наявність адекватної аудиторської системи та професійної освіти.  

Слід також зупинитися на мовному аспекті, оскільки зміст перекладеного з англійської мови 
тексту МСФЗ, а також професійна навчальна література з облікового циклу дисциплін не завжди 
відбиває суть тієї чи іншої економічної категорії. 
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Отже, з-поміж переваг МСФЗ для України існують і недоліки, що призвели до падіння 
прибутків підприємств, тому що стандарти та калькуляція собівартості по колишній методології 
бухгалтерського обліку і сучасної дуже відрізняються.  У зв’язку з цим, було б краще впроваджувати 
МСБО не поспішаючи, поетапно. Неабияку роль в цьому відношенні слід виділити органам 
державної влади, що регулюють організацію та методику бухгалтерського обліку і звітності. Зокрема, 
представниками Мінфіну України вже підготований проект Закону України щодо доповнення та 
уточнення законодавчої бази бухгалтерського обліку. 

Висновок. 
1 Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської 

діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й 
усебічно характеризують господарське становище підприємства. 

3 Фінансовий стан підприємства описується фінансовою звітністю, яка має створюватись 
відповідно до МСФЗ. ЧОМУ? Бо це вже розроблені і прийняті стандарти, впровадження яких 
дозволить спростити аналіз діяльності підприємства. 

2 Українські підприємства, якщо мають стратегічною ціллю інтеграцію у міжнародну 
економічну діяльність чи залучання іноземних інвестицій, потребують коригування підходів до 
фінансової звітності, її спрощення та достовірності.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 
Можливість переходу України до МСФЗ. 
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РЕФЕРАТ 

Дзюба О.М. Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності / О.М. Дзюба, 
А.О. Федченко // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». 
Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2015. – Вип. 3 (33). 

У статті розглянуто переваги переходу до МСФЗ. 
Об’єкт дослідження – стандарти фінансової звітності 
Мета роботи – визначення переваг переходу до міжнародних стандартів фінансової звітностіі.  
Через нестабільність ринку проблеми формування фінансових результатів набувають 

актуальності і це обумовлює необхідність поглибленого вивчення зарубіжного та вітчизняного 
досвіду, пошуку напрямків удосконалення обліку та посилення контролю за повнотою отримання 
доходів, економією витрат та формуванням прибутку (збитку).  

Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської 
діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й 
усебічно характеризують господарське становище підприємства. 

Основною проблемою Українських стандартів фінансової звітності є відсутність чіткої моделі 
розрахунку показників прибутковостіта недоступність інформації для іноземних інвесторів. 

Розвиток міжнародного співробітництва України об’єктивно зумовлює потребу в уніфікації та 
гармонізації національних державних стандартів із міжнародними та європейськими. Ураховуючи 
проєвропейський вектор України, питання гармонізації українських та європейських технічних 
стандартів постає одним із пріоритетних завдань національної системи стандартизації України. 
Результати роботи можуть бути застосовані для аналізу фінансового стану підприємства з 
застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – можливість переходу до 
міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Ключові слова: ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ, ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСИ 
ПІДПРИЄМСТВА, СТАНДАРТИ, МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 
КОЕФІЦІЄНТИ 
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The article discusses the features and components of the main accounting policies Ukraine. 
Object of study - financial position. 
Purpose - to determine the benefits of the transition to international standards of financial zvitnostii. 
Due to market instability problems of forming financial results take relevance and this necessitates in-

depth study of foreign and domestic experience, finding areas of improvement of accounting and monitoring 
completeness of revenue, cost savings and the formation of income (loss). 

The financial condition of the company formed during his entire production and business activities. 
Therefore, assessment of financial status, you can not make an objective in one, even the most important, 
measure, and only through complex system of indicators in detail and comprehensively characterize the 
economic situation of the company. 

The main problem of Ukrainian accounting standards is the lack of a clear model for calculating 
profitability and lack of access to information for foreign investors. 

Development of international cooperation Ukraine This leads to the need for national unification and 
harmonization of national standards with international and European. Given the pro-European vector of 
Ukraine, the issue of harmonization of Ukrainian and European technical standards raises a priority national 
standardization system of Ukraine. The results can be used to analyze the financial condition of the company 
using international financial reporting standards. 

Projected assumptions about the object of study - the possibility of transition to IFRS. 
KEYWORDS: FINANCIAL PERFORMANCE, ENERPRISE, FINANCE, STANDARTS, 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARTS, COEFFICIENT. 
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В статье рассмотрены особенности и основные составляющие учетной политики Украины. 
Объект исследования –стандарты финансовой отчетности. 
Цель работы - определение преимуществ при переходе к международным стандартам 

финансовой отчетности. 
Из-за нестабильности рынка проблемы формирования финансовых результатов приобретают 

актуальность и это обусловливает необходимость углубленного изучения зарубежного и 
отечественного опыта, поиска направлений совершенствования учета и усиления контроля за 
полнотой получения доходов, экономией затрат и формированием прибыли (убытка). 

Финансовое состояние предприятия формируется в процессе всей его производственно-
хозяйственной деятельности. Поэтому оценку финансового состояния можно объективно 
осуществить не через один, даже самый важный, показатель, а только с помощью комплекса, 
системы показателей, детально и всесторонне характеризуют хозяйственное положение предприятия. 

Основной проблемой Украинских стандартов финансовой отчетности является отсутствие 
четкой модели расчета показателей прибыльности и недоступность информации для иностранных 
инвесторов. 

Развитие международного сотрудничества Украины объективно обусловливает потребность в 
унификации и гармонизации национальных государственных стандартов с международными и 
европейскими. Учитывая проевропейский вектор Украины, вопрос гармонизации украинских и 
европейских технических стандартов возникает одной из приоритетных задач национальной системы 
стандартизации Украины. Результаты работы могут быть применены для анализа финансового 
состояния предприятия с применением международных стандартов финансовой отчетности. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования - возможность перехода к 
международным стандартам финансовой отчетности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ФИНАНСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СТАНДАРТЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ 
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