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своєчасний, точний облік матеріальних цінностей і грошових коштів, 

виконаних робіт та наданих послуг, контроль за використанням паливно-

мастильних матеріалів, достовірне визначення результатів господарської 

діяльності – собівартості автоперевезень, послуг і фінансових результатів. За 

таких умов впровадження дієвого обліково-аналітичного забезпечення є 

основою для розробки та реалізації управлінських рішень, спрямованих на 

досягнення економічних вигод, довготермінових конкурентних переваг та 

підвищення ефективності діяльності автотранспортного підприємства. З 

огляду на це задекларована тема дисертаційної роботи є своєчасною, 

відзначається науковою новизною й практичною цінністю. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського 

торговельно-економічного університету за темами: “Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання 

в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0120U002157), 

“Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі 

управління підприємств основних галузей економіки” (номер державної 

реєстрації 0111U010540). Авторський внесок у розробку вказаної тематики 

полягав у дослідженні концептуальних і теоретичних основ та прикладних 

аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління формуванням 

фінансових результатів автотранспортних підприємств, які здійснюють 

пасажирські перевезення, а також у розробленні методики використання 

обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами в 

процесі визначення вартості підприємства та бюджетування і внутрішньої 

звітності в управлінському контролі. 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та наукова 

значимість. У дисертаційній роботі містяться обґрунтовані теоретичні 

положення, концептуальні засади й запропоновані практичні рекомендації, які 
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спрямовані на вирішення важливого наукового завдання щодо удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Визначені в дисертації мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження та 

наукові положення, які характеризують наукову новизну роботи, 

відповідають змісту задекларованої теми. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані авторкою у роботі, достатньо обґрунтовані і 

достовірні. Вони характеризуються новизною, мають науково-теоретичну та 

практичну цінність.  

Обґрунтованість отриманих здобувачкою результатів базується на 

значному обсязі опрацьованих літературних джерел, дослідженні 

нормативних та законодавчих актів Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, нормативних документів з бухгалтерського обліку, 

статистичних матеріалів Державної служби статистики України, наукових 

розробок провідних українських і чужоземних учених з проблематики 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням 

фінансових результатів діяльності підприємств, періодичних видань, 

аналітичних матеріалів міжнародних організацій, практичних матеріалів 

діяльності автотранспортних підприємств та інтернет-ресурсів. 

У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, такі як: логічного узагальнення, індукції та дедукції, аналізу і 

синтезу, порівняння, узагальнення, групування, статистичний, системний й 

функціональний, економіко-математичного моделювання тощо. Застосовані 

методи дослідження дали змогу авторці обґрунтувати теоретичні положення і 

розробити практичні рекомендації з удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

4. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні і практичному 

вирішенні низки питань із удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 
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системи управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємства. Вагомим доробком представленого дослідження є 

комплексний підхід до розкриття проблематики обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів з 

урахуванням галузевих особливостей діяльності автотранспортних підприємств 

з надання послуг із перевезення пасажирів. 

Найважливішими науковими результатами, отриманими здобувачкою, 

є такі: 

– удосконалено організаційно-методичні основи бухгалтерського обліку 

витрат і калькулювання собівартості пасажирських перевезень шляхом надання 

рекомендацій з удосконалення положень облікової політики автотранспортних 

підприємств щодо деталізації складу витрат, уточнення об’єктів обліку витрат 

та калькулювання собівартості пасажирських перевезень, запровадження 

методики обліку й розподілу загальновиробничих витрат, створення системи 

аналітичного обліку витрат, яка дає змогу групувати витрати за елементами у 

розрізі статей калькуляції в єдиній системі рахунків та обґрунтовувати порядок 

розрахунку тарифу на перевезення пасажирів (с. 93-104, рис. 2.1, 2.2, табл. 2.1, 

2.2); 

–запропоновано методичні засади відображення у бухгалтерського 

обліку даних про доходи й фінансові результати діяльності автотранспортних 

підприємств з використанням аналітичних рахунків обліку доходів у розрізі 

видів перевезень пасажирів і фінансових результатів у розрізі видів діяльності 

та уточненням назв рахунків обліку фінансових результатів за різними видами 

діяльності і з урахуванням послуг, які надають автотранспортні підприємства, 

що сприятиме посиленню ролі облікового інформаційного забезпечення в 

обґрунтуванні рішень щодо управління фінансовими результатами (с. 121-127, 

рис. 2.4, 2.5, табл. 2.5, 2.6); 

– запропоновано систему бюджетування автотранспортних підприємств 

за центрами відповідальності з урахуванням організаційно-технологічних 

особливостей надання послуг з перевезення пасажирів та їх впливу на 
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формування фінансових результатів, яка базується на концепції обліку 

відповідальності і включає складання бюджетів структурних підрозділів у 

розрізі статей доходів і витрат, що дає змогу забезпечити оперативне 

планування і прогнозувати стратегію розвитку підприємств з використанням 

Методичних рекомендацій з бюджетування витрат (с. 131-146, рис. 2.6, 2.8, 

додаток С); 

– удосконалено організаційно-методичні засади побудови внутрішньої 

звітності з формування фінансових результатів автотранспортного 

підприємства з доповненим і конкретизованим переліком статей доходів і 

витрат та урахуванням відхилень фактичних даних від планованих показників, 

що забезпечує створення релевантної інформаційної бази і дає змогу визначати 

причини відхилень та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства 

(с. 204-210, рис. 3.4, табл. 3.15, с. 214-220, рис. 3.5, додатки Ц.1–Ц.4, Ш, Щ.1-

Щ.3); 

– розвинуто практичні підходи до застосування економіко-математичних 

методів прогнозування фінансових результатів та оцінювання вартості 

автотранспортного підприємства з урахуванням вартості чистих активів, що дає 

змогу проаналізувати інвестиційну привабливість і стратегію його розвитку та 

передбачити можливі негативні наслідки діяльності (с. 185-197, табл. 3.6-3.14, 

рис. 3.2). 

5. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливостях 

прикладного використання науково-теоретичних результатів дослідження та 

впровадженні ефективного методичного інструментарію обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів у 

діяльність автотранспортних підприємств із надання послуг з перевезення 

пасажирів. Практичну цінність мають положення дисертації, пов’язані з 

удосконаленням обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів підприємства. 

Основні методичні розробки, рекомендації щодо формування і 

вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення впроваджено у практику 
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господарювання українських підприємств, таких як: Львівське комунальне 

автотранспортне підприємство № 1 (довідка № 592/03 від 22.06.2020 р.) – 

вдосконалено форми управлінської (внутрішньогосподарської) звітності; ТОВ 

“Лекстрейт” (довідка № 183 від 15.01.2021 р.) – запропоновано внутрішні звіти 

про фінансові результати, які дають можливість отримувати деталізовану 

інформацію про доходи за видами здійснюваних перевезень та джерела їх 

отримання, витрати на надання транспортних послуг і фінансовий результат за 

видами перевезень у розрізі окремих звітних періодів; аудиторська фірма 

“УкрЗахідАудит” (довідка № 01/26 від 28.01.2021 р.) – запропоновано 

рекомендації щодо складання бюджетів доходів, витрат та фінансових 

результатів, методики формування та контролю внутрішньогосподарської 

звітності автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські 

перевезення та оцінювання їх вартості; ПП “Авто-Експерт” (довідка № 45 від 

10.02.2021 р.) – розроблено пропозиції щодо методики обліку витрат на 

пасажирські перевезення та калькулювання собівартості послуг пасажирського 

автотранспорту, запропоновано звіти про виконання бюджетів витрат; 

комунальне підприємство “Електроавтотранс” Івано-Франківської міської ради 

(довідка № 403/76-16 від 17.02.2021 р.) – внесено рекомендації стосовно 

методики обліку витрат і калькулювання собівартості послуг автомобільного 

транспорту, застосування внутрішньої звітності про фінансові результати на 

основі деталізованих даних. 

Окремі теоретичні положення і практичні рекомендації 

використовуються у навчальному процесі Львівського торговельно-

економічного університету при підготовці навчально-методичних матеріалів 

(текстів лекцій, методичних рекомендацій та ситуаційних завдань для 

практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти) з дисциплін 

“Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Аналіз господарської діяльності”, 

“Управлінський контроль” та “Організація бухгалтерського обліку” (довідка № 

90/16 від 22.02.2021 р.).  

6. Повнота висвітлення наукових положень, висновків і 
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рекомендацій в опублікованих працях. За результатами дисертаційної 

роботи опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 6,58 друк. арк., з 

яких особисто авторці належить 5,44 друк. арк., серед яких: 1 колективна 

монографія (0,75 друк. арк. належить особисто авторці), 1 стаття у 

періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та ЄС, 3 – у наукових фахових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 – у 

наукових виданнях інших держав; 8 – апробаційного характеру. 

Внесок авторки у працях, що видані у співавторстві, розкрито у списку 

опублікованих праць, представлених в анотації. На захист винесено 

виключно результати власних наукових розробок, а також пропозиції 

здобувачки. 

7. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

виконана державною мовою із дотриманням наукового стилю та складається 

з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Структурна побудова дисертації Бурдик О. Ю. відповідає 

кваліфікаційним вимогам, стиль викладення матеріалу є логічним, 

послідовним та взаємоузгодженим. Дисертація містить достатню кількість 

рисунків, таблиць, які наводяться безпосередньо в основній частині роботи, а 

також винесені у додатки. Чітка логічна структурованість роботи забезпечена 

обґрунтованими висновками та узагальненнями.  

Кваліфікаційна робота оформлена відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України, є завершеною науково-дослідною працею, яка 

характеризується високим науково-методичним рівнем. 

8. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації. 

Відзначаючи загальний високий науково-практичний рівень дисертаційної 

роботи, вважаємо за потрібне звернути увагу на дискусійні положення та 

окремі недоліки. 

1. У п. 1.1, с. 43, табл. 1.3 авторка навела підхід до систематизації 

фінансових результатів діяльності підприємства і запропонувала нові 



8 
 

  

критерії їхньої класифікації, такі як: ступінь співвідношення між доходами та 

витратами, “результативність-ризиковість”, диференціація управлінського 

процесу залежно від наявності кризових явищ та стабільності фінансових 

результатів. Оскільки запропоновані критерії є новими, у роботі доцільно 

було б більш детально охарактеризувати види фінансових результатів, 

окреслити їх сутнісні характеристики й особливості з позицій застосування в 

обліково-аналітичному забезпеченні системи управління формуванням 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

2. На рис. 1.6, с. 57 наведено послідовність етапів формування системи 

управління фінансовими результатами підприємства. Водночас авторка 

зазначає, що “…прийняття фінансових та управлінських рішень на 

автотранспортних підприємствах в контексті забезпечення позитивних 

фінансових результатів потребує впровадження прийомів та методів, які б 

ґрунтувалися на обліку, аналізі та контролі діяльності підприємства”, що 

представлені на рис. 1.7, с. 58. Вважаємо, що в роботі доцільно було б 

окреслити місце обліково-аналітичного забезпечення як одного із ключових 

етапів формування системи управління фінансовими результатами 

підприємства, наведених на рис. 1.6 та відобразити, яким чином відбувається 

процес такої інтеграції. 

3. Прикладний характер мають аргументовані пропозиції щодо 

доцільності використання позамовного методу обліку у поєднанні з 

інструментарієм методу “стандарт-кост” (п. 2.1, с. 106-108). Однак, 

додаткового обґрунтування щодо доцільності застосування потребують 

пропозиції щодо методики формування собівартості транспортних послуг за 

змінними витратами (метод “директ-костинг”), яка стосується нерегулярних 

пасажирських перевезень (туристичних, транспортного обслуговування 

різноманітних заходів) (с. 108). 

4. У п. 3.1 здобувачка здійснила ґрунтовний аналіз показників 

діяльності Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 

за 2015-2019 рр. (с. 171-177) та окреслила їх основні тенденції. На нашу 
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думку, доцільним з практичної точки зору було б представлення за 

результатами проведеного аналізу графічної структурно-логічної схеми 

причинно-наслідкового зв’язку факторів позитивного та негативного впливу 

на фінансовий результат даного підприємства. 

5. У п. 3.2 здійснено прогнозування фінансових результатів діяльності 

Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 з 

використанням економіко-математичних методів, з врахуванням вартості 

чистих активів для оцінювання вартості автотранспортного підприємства (с. 

185-197). Проведені дослідження засвідчили, що темпи зростання прогнозних 

значень чистого фінансового результату (негативного) є вищими, ніж 

прогнозні значення чистих активів, що підтверджує потенційну ймовірність 

банкрутства. З огляду на це, доречними є пропозиції авторки, наведені у п. 

1.1 в частині введення з-поміж нових класифікаційних ознак фінансових 

результатів, таких як “управління фінансовими результатами в кризових 

умовах” та “превентивне управління фінансовими результатами”. В контексті 

практичного інтересу цікавими були б пропозиції щодо можливостей 

впровадження превентивних заходів санаційного характеру з метою 

недопущення поглиблення кризового стану, оскільки вже у 2019 р. обсяг 

збитку був значним і продовжував зростати.  

Загалом, наведені зауваження не знижують наукової і практичної 

цінності проведеного дослідження і не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи. 

9. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Бурдик Олени Юріївни “Концепція обліково-

аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 

результатів діяльності підприємства” є актуальним, самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, яке має наукову новизну, практичну значимість та 

спрямоване на вирішення проблем обліково-аналітичного забезпечення 

системи управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємства.   Основні   положення,   викладені   в   дисертації,    достатньо  
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