


 які комплексно характеризують податкові, інвестиційні, інноваційні, 
соціальні та екологічні складові бізнес-моделі суб’єкта господарювання. 

Важливість наведених питань і обумовлює актуальність теми 
дисертації здобувачки, метою якої є обґрунтування теоретико-методичних 
основ дослідження обліково-аналітичного забезпечення системи управління 
формуванням фінансових результатів діяльності підприємства та 
розроблення концептуальних засад й науково-практичних рекомендацій 
щодо його удосконалення. На виконання зазначеної мети в роботі поставлена 
достатня кількість завдань, які повністю реалізовані в процесі дослідження. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Львівського торговельно-економічного університету в межах тем 
«Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного управління 
суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції» та «Удосконалення 
методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління 
підприємств основних галузей економіки». В рамках даних тем особисто 
автором проведено дослідження концептуальних, теоретичних основ та 
прикладних аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління 
формуванням фінансових результатів автотранспортних підприємств та 
запропоновано методику використання обліково-аналітичного забезпечення 
управління фінансовими результатами в процесі визначення вартості 
підприємства та бюджетування.  

 
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  
Отримані Бурдик О. Ю. в межах дисертаційної роботи узагальнення, 

висновки і наукові результати, а також розроблені рекомендації є науково 
обґрунтованими та характеризуються високим ступенем аргументації. Це 
підтверджує композиція та зміст роботи, значний список опрацьованих 
автором наукових джерел з досліджуваної тематики, статистичного фактажу, 
нормативної, програмної та звітної документації, апробацією та 
впровадженням наданих рекомендацій у практичну діяльність 
автотранспортних підприємств із надання послуг з перевезення пасажирів та 
аудиторських фірм. 

У ході проведення дослідження автором вдало використано ряд 
загальнонаукових та спеціальних методів, що підвищує його теоретико- 
методологічну цінність. Серед них, зокрема, слід відмітити методи логічного 
узагальнення, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, порівняння, 
узагальнення та групування, статистичний, системний та функціональний, 
економіко-математичного моделювання. 



Достовірність отриманих наукових результатів, висновків і пропозицій, 
які містяться в дисертації, підтверджується широкою їх апробацією на 
міжнародних науково-практичних конференціях за профільною тематикою та 
переліком опублікованих наукових праць дисертанта. Висновки є логічно 
доведеним підсумком виконаної роботи та повною мірою висвітлюють її 
ключові теоретичні положення та практичні аспекти впровадження 
отриманих результатів. 

Оцінюючи логіку викладання матеріалу в роботі, слід відзначити 
досконалу структурно-логічну архітектоніку дисертації, яка дала авторові 
можливість здійснити комплексне дослідження та сформувати ефективний 
методичний інструментарій обліково-аналітичного забезпечення системи 
управління формуванням фінансових результатів діяльності 
автотранспортних підприємств із надання послуг з перевезення пасажирів. 
Слід також відмітити, що всі розділи та підрозділи добре ув’язані, органічно 
витікають один з одного. В дисертаційній роботі основні висновки та 
рекомендації підкріплено таблицями (32) та рисунками (27), що додає роботі 
переконливості та доказовості.  

Визначені положення дозволяють зробити позитивний висновок щодо 
наукового рівня, достовірності аналізу, економічної грамотності дисертанта, 
доцільності теоретичних обґрунтувань та висунутих до захисту положень. 

 
Новизна одержаних результатів.  
Вивчення дисертації і праць здобувача, аналіз ґрунтовності наукових 

положень дозволяють зробити висновок, що в процесі вирішення завдань 
отримано наступні нові наукові результати:  

1. З метою впровадження ефективного механізму створення якісного 
облікового забезпечення для калькулювання собівартості пасажирських 
перевезень надано рекомендації з удосконалення положень облікової політики 
автотранспортних підприємств (деталізовано склад витрат, уточнено об’єкти 
обліку витрат та калькулювання собівартості пасажирських перевезень, 
запроваджено методику обліку й розподілу загальновиробничих витрат, 
створено систему аналітичного обліку витрат, обґрунтовано порядок 
розрахунку тарифу на перевезення пасажирів). 

2. Важливим науковим результатом, одержаним автором, є розроблені 
методичні засади облікового відображення даних про доходи й фінансові 
результати діяльності автотранспортних підприємств шляхом розширення 
аналітичних рахунків обліку доходів у розрізі режимів організації перевезень 
пасажирів (регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні) і фінансових 



результатів у розрізі видів перевезень (у звичайному режимі, у експресному 
режимі, перевезення нічними автобусами та транспортне обслуговування 
різноманітних заходів). 

3. Розроблено Методичні рекомендації з бюджетування витрат 
автотранспортного підприємства, в яких враховано організаційно-технологічні 
особливості надання послуг з перевезення пасажирів та їх вплив на формування 
фінансових результатів. Це дозволить забезпечити оперативне планування і 
спрогнозувати беззбиткову стратегію розвитку підприємства. 

4. Уточнено сутність, мету, завдання, об’єкти і методи інформаційно-
аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами, що 
дозволило розробити організаційно-методичну модель, яка включає п’ять 
взаємопов’язаних етапів аналітичних процедур та методичних прийомів 
горизонтального, вертикального і SWOT-аналізу. 

5. З метою покращення аналітичних характеристик інформації, яка 
використовується для прийняття рішень усіма зацікавленими користувачами 
удосконалено організаційно-методичні засади побудови внутрішньої звітності з 
формування фінансових результатів та запропоновано перелік нефінансових 
показників у системі інтегрованої звітності автотранспортних підприємств. 

6. Набули подальшого розвитку теоретичні засади бухгалтерського 
обліку шляхом дослідження понятійного апарату щодо визначення витрат, 
доходів, фінансових результатів, прибутку, збитку, бюджетування, внутрішньої 
та інтегрованої звітності і визначення їх місця в обліково-аналітичному 
забезпеченні менеджменту.  

7. Для розкриття порядку формування витрат, доходів і фінансових 
результатів розвинуто теоретико-методичні положення концепції обліково-
аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності 
автотранспортних підприємств. 

8. Для раціонального формування обліково-аналітичного забезпечення 
системи управління фінансовими результатами обґрунтовано вплив галузевих 
та організаційних особливостей діяльності автотранспортних підприємств на 
формування фінансових результатів, їх облік та аналіз. 

9. Заслуговують на увагу розроблені практичні підходи до застосування 
економіко-математичних методів прогнозування фінансових результатів, які 
дозволяють визначити інвестиційну привабливість і стратегію розвитку 
автотранспортних підприємств та передбачити можливі негативні наслідки їх 
діяльності. 

 
 



Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 
результатів.  

Наукове значення результатів дисертаційної роботи Бурдик О. Ю. 
полягає в розвитку теоретичних положень і отриманні висновків, які 
збагачують бухгалтерську науку з питань розкриття суті дефініцій 
«фінансовий результат», «бюджетування», систематизації фінансових 
результатів діяльності підприємства, розробки концепції обліково-
аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 
результатів, впорядкуванням функцій і принципів бюджетування, 
можливості широкого їх застосування як у проведенні подальших 
досліджень, так і у практичній діяльності. Впровадження викладених в 
дисертації положень та рекомендацій у практичну діяльність 
автотранспортних підприємств створюють умови для підвищення зручності 
та ефективності роботи обліково-аналітичного персоналу та ефективну 
організацію обліку та аналізу фінансових результатів діяльності 
підприємства, що забезпечить релевантною інформацією управлінський 
персонал щодо процесу формування доходів, витрат й розподілу прибутку з 
позицій забезпечення економічного зростання та вартості підприємства. 

Значимість розроблених науково-методичних підходів, пропозицій та 
рекомендацій підтверджується довідками про впровадження результатів 
дослідження, зокрема: в діяльності Львівського комунального 
автотранспортного підприємства № 1 використовуються вдосконалені форми 
управлінської (внутрішньогосподарської) звітності (довідка № 592/03 від 
22.06.2020 р.); ТОВ «Лекстрейт» взято до уваги запропоновані 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 (довідка № 183 від 
15.01.2021 р.); аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит» прийнято до уваги 
запропоновані рекомендації щодо складання бюджетів доходів, витрат та 
фінансових результатів (довідка № 01/26 від 28.01.2021 р.); в практичну 
діяльність ПП «Авто-Експерт» впроваджено пропозиції щодо методики обліку 
витрат на пасажирські перевезення та калькулювання собівартості послуг 
пасажирського автотранспорту (довідка № 45 від 10.02.2021 р.); розроблені 
рекомендації стосовно методики обліку витрат і калькулювання собівартості 
послуг автомобільного транспорту використовує комунальне підприємство 
«Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради (довідка № 403/76-16 від 
17.02.2021 р.); результати наукових досліджень використані у навчальному 
процесі Львівського торговельно-економічного університету (довідка № 90/16 



від 22.02.2021 р.) під час підготовки методичного забезпечення та викладання 
дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської 
діяльності», «Управлінський контроль» та «Організація бухгалтерського 
обліку». 

 
Структура і зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

чинним вимогам до оформлення. 
Дисертаційна робота Бурдик О. Ю. складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 314 найменувань на 30 
сторінках; включає 32 таблиці, 27 рисунків, а також 24 додатки на 85 сторінках. 
Загальний обсяг дисертації становить 345 сторінок, з них основний текст –
198 сторінок. За змістом, структурою та оформленням дисертація повністю 
відповідає вимогам МОН України. 

В першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади 
обліково-аналітичного забезпечення процесу формування фінансових 
результатів» автором проаналізовано нормативні та законодавчі документи, 
які регламентують правила й процедуру формування фінансових результатів 
діяльності підприємства (с. 30- 32); систематизовано існуючі точки зору 
вітчизняних та зарубіжних науковців до розкриття суті термінів «доходи» 
(с. 34) та «витрати» (с. 35); проаналізовано критеріальні параметри поняття 
«фінансовий результат» (с. 38-39); систематизовано та доповнено 
класифікаційні ознаки фінансових результатів діяльності підприємства (с. 43-
44). З метою визначення місця та ролі обліково-аналітичного забезпечення в 
системі управління фінансовими результатами досліджено трактування  
обліково-аналітичного забезпечення управлінського процесу, висвітлені 
різними авторами (с. 45-48), представлено схему складових системи 
управління підприємством та інструментарій впливу на фінансовий результат 
(с. 49-50) й визначено складові концепції обліково-аналітичного 
забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів 
(с. 52). Виокремлені етапи формування системи управління фінансовими 
результатами підприємства (с. 57) та складові процесу формування на 
підприємстві обліково-аналітичного забезпечення (с. 58), дозволили автору 
прийти до висновку, що для більш чіткої інтерпретації даних, стислості та 
зрозумілості інформації про діяльність автотранспортного підприємства 
необхідним є створення інтегрованої звітності (с. 59-62). З урахуванням 
особливостей діяльності автотранспортних підприємств визначено 
організаційні особливості діяльності підприємств та їх вплив на ведення 
бухгалтерського обліку (с. 65) та представлено їх переваги і недоліки 
залежно від цінової політики та форм власності (с. 66-70), що дозволило 



визначити вплив на дохід та собівартість перевезення пасажирів вид наданих 
послуг та їх особливості (с. 71). Проаналізовано основні показники діяльності 
автотранспортних підприємств України за 2015-2019 рр. (с. 73-86). 

Проведене у другому розділі «Концепція обліку формування 
фінансових результатів діяльності підприємства» дослідження діючої 
практики формування положень облікової політики на автотранспортних 
підприємствах (с. 92-93) уможливило розробку пропозицій щодо 
виокремлення основних елементів положення про облікову політику 
автотранспортного підприємства щодо обліку витрат (с. 94-95), розробити 
робочий план рахунків для управлінського обліку витрат діяльності (с. 96-
100), виокремити склад статей основних і накладних витрат, рекомендованих 
для використання при калькулюванні собівартості послуг з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом (с. 103-104), проаналізувати переваги 
та недоліки методів калькулювання собівартості (с. 105-108). Автором 
детально проаналізовано процес формування тарифів автотранспортного 
підприємства (с. 112-118). Важливим науковим результатом слід вважати 
визначені організаційні засади обліку доходу від пасажирських перевезень за 
видами послуг пасажирських перевезень та за кожним режимом перевезення 
у розрізі аналітичних рахунків (с. 121-122), які згруповано в авторському 
підході до формування робочого плану рахунків для управлінського обліку 
доходів і фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств 
(с. 124, додаток М) та порядку формування фінансових результатів 
автотранспортного підприємства у розрізі видів перевезень (с. 127-128).  

З метою побудови якісної системи управління фінансовими 
результатами діяльності підприємства виокремлено основні елементи 
процесу оперативного планування та бюджетування (с. 129-132). Детально 
проаналізовано трактування категорії «бюджетування» у наукових працях 
зарубіжних і вітчизняних науковців (с. 134-137, додаток П.), що дозволило 
авторці визначити основні елементи бюджетування автотранспортних 
підприємств (с. 137) та розробити Методичні рекомендації з бюджетування 
витрат автотранспортного підприємства (с. 143, додаток С) та побудувати 
схему операційного бюджету автотранспортного підприємства (с. 145). 

Науково-практична спрямованість дослідження виявляється також в 
третьому розділі роботи «Концепція аналітичного забезпечення процесу 
управління фінансовими результатами і вартістю підприємства», в 
якому систематизовано характеристики інформаційного забезпечення 
управління фінансовими результатами автотранспортних підприємств 
(с. 155-157), запропоновано організаційно-методичну модель формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 



результатами його діяльності та алгоритм її реалізації (с. 159-163), 
проаналізовано основні інструменти аналізу зовнішнього середовища 
автотранспортних підприємств (с. 167-169) та наведено результати 
показників дохідності на прикладі Львівського комунального 
автотранспортного підприємства №1 (с. 172-177). Практичну цінність мають 
розроблені рекомендації щодо проведення прогнозування показників рівня 
чистого прибутку, використовуючи різні методи аналізу (с. 185-197).  

Досліджені підходи до трактування категорії «внутрішня 
(управлінська) звітність» у працях українських і зарубіжних вчених (с. 199-
202), групування функцій і завдань та дотримання принципів побудови 
внутрішньої звітності (с. 202-204) дозволили здобувачці запропонувати 
концептуальні основи та організаційно-методичні засади побудови 
внутрішньої звітності з формування фінансових результатів 
автотранспортного підприємства (с. 205-206) та розробити форми 
внутрішньої звітності для кількісного і якісного наповнення обліково-
аналітичного забезпечення управління фінансовими результати діяльності 
автотранспортних підприємств (с. 207-210). Для забезпечення стабільного 
фінансового стану автотранспортного підприємства в дисертації визначено 
систему інтегрованої звітності (с. 215-216) та наведено детальний опис 
інформаційного наповнення Звіту про управління автотранспортного 
підприємства (с. 217-220). 

В межах усіх розділів і підрозділів дисертації простежується логічно 
послідовне та обґрунтоване вирішення наукових завдань, які полягають в 
удосконаленні теоретичних та організаційно-методичних основ обліково-
аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 
результатів діяльності автотранспортних підприємств, які здійснюють 
пасажирські перевезення. Це дозволяє зробити висновок, що дисертація є 
завершеною кваліфікаційною працею, має логічну композицію, 
характеризується зрозумілістю, предметністю, і переконливістю. 

 
Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 

дисертації, наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації 

Основні результати дисертації знайшли повне відображення в 15 
наукових працях, з яких 1 розділ у колективній монографії; 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 – 
публікації у наукових виданнях інших держав; 8 – публікації апробаційного 



характеру. З огляду на зазначене та з урахуванням вимог пп. 9, 11, 12 
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії, затвердженого Постановою КМУ від 06.03.2019 р. №167, 
апробація результатів дисертації Бурдик О. Ю. є достатньою. Наведені 
публікації відображають основний зміст дисертації і одержані автором 
наукові результати.  

 
Відповідність дисертації встановленим вимогам та дотримання 

академічної доброчесності.  
Дисертаційна робота Бурдик О. Ю. за обраною тематикою, змістом, 

структурно-логічною будовою, методологією проведених досліджень 
відповідає спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. Використання положень, текстів інших  
авторів  мають  відповідні посилання на джерела. З наукових публікацій, які 
написані у співавторстві, дисертація містить лише положення та пропозиції, 
які є особистим науковим здобутком авторки. 

 
Дискусійні положення та зауваження. 
1. Автор констатує, що витрати це: використання усіх видів ресурсів; 

платежі грошовими засобами або іншими активами; усі затрати, які повністю 
перенесли свою вартість на собівартість виготовленої продукції (с. 36). 
Доцільно було б для обґрунтування авторської позиції навести більш 
переконливі аргументи, а не лише представити результати інтеграції підходів до 
визначення терміну «витрати» на основі проведеного дослідження різних 
джерел. 

2. При визначенні місця обліково-аналітичного забезпечення в системі 
управління підприємством та його фінансовим результатом (с. 49-50, рис. 
1.3), здобувачка в обліковій підсистемі окремо виокремлює податковий 
облік. Проте, після внесення останніх змін до податкового кодексу України, 
які ліквідували майже всі відмінності між визначенням фінансового 
результату в податковому та фінансовому обліку на сьогодні дані 
податкового обліку та звітності базуються на основі облікової інформації 
фінансового обліку. І виділяти податковий облік, виокремлювати його як 
окрему складову облікової підсистеми обліку вважаю недоцільним. Крім 
того, легітимна дефініція «податковий облік» не закріплена в жодному 
нормативно-правовому акті України. 

3. Цілком слушно автор зазначає, що формування облікової політики 
щодо витрат діяльності автотранспортного підприємства включає три 
основні компоненти: організаційну, методичну та технічну (с. 92-94) та 



наводить основні елементи положення про облікову політику 
автотранспортного підприємства щодо обліку витрат. Для надання 
рекомендаціям більшої практичної значущості доцільно було в дисертації 
навести зразок «Наказу про облікову політику на підприємстві» у частині 
викладення його фрагменту щодо обліку витрат, доходів та формування 
фінансових результатів на автотранспортному  підприємстві. 

4. Враховуючи, що процес бюджетування є доволі трудомістким, автор 
цілком слушно зазначає, що: «…в умовах швидкого розвитку ІТ-технологій 
важливим є автоматизація процесу бюджетування на автотранспортному 
підприємстві» (с. 146). В роботі доцільно було б навести аналіз сучасного 
ринку програмних продуктів автоматизації процесу бюджетування та 
рекомендації щодо вибору пакету, функціонал якого в найбільшому ступені 
задовольняє потреби системи управління формуванням фінансових 
результатів автотранспортних підприємств. 

5. Для формування висновку щодо реалізації заходів з практичного 
удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління 
фінансовими результатами для керівництва автотранспортних підприємств 
(с. 177), автор базується на аналізі фінансових показників діяльності одного 
автотранспортного підприємства (с. 172-176). Для надання рекомендаціям 
більшого практичного значення та обґрунтованості, доцільно було б 
провести аналіз показників дохідності декількох підприємств, чи сформувати 
їх репрезентативну вибірку.  

6. При розкритті концептуальних засад системи інтегрованої звітності 
автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення 
(c. 214-215) на додаткове висвітлення вимагають пропозиції та рекомендації 
автора щодо перенесення інформації про формування фінансових результатів 
з різних форм фінансової та нефінансової звітності до інтегрованого звіту. 
Крім того, робота виграла б, якщо б здобувач навів інформацію, яка має 
розкриватися в розділах інтегрованого звіту автотранспортного підприємства 
в частині формування фінансових результатів та навів би приклад заповнення 
таких розділів. 

Разом з тим, зазначені зауваження та дискусійні моменти не зменшують 
наукової та практичної цінності результатів дисертаційної роботи 
Бурдик О.Ю., а також не впливають на загальну позитивну її оцінку. 

Загальні висновки. Дисертаційна робота Бурдик Олени Юріївни на 
тему «Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління 
формуванням фінансових результатів діяльності підприємства», 
представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та  



 


