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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного 

університету за темами: “Удосконалення методології та організації обліку, 

аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей 

економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540) та “Інтегровані 

системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, 

організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539), що підтверджує 

актуальність та важливість проведеного дослідження. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.  
Наукові положення, висновки і рекомендації сформульовані в дисертації є 

обґрунтованими, логічними і достовірними. 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних й методичних 

засад і розроблення організаційно-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку та внутрішнього контролю в системі управління 

логістичними витратами підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок 

про те, що поставлена мета досягнута. Цьому сприяв правильний вибір об’єкту 

дослідження, використання великого обсягу бібліографічних джерел, 

фактичних даних, їх якісне опрацювання і критичний аналіз з конкретними 

висновками та рекомендаціями, а також обговорення пропозицій в 

дискусійному порядку на численних міжнародних, всеукраїнських та 

міжвузівських науково-практичних конференціях. 

Матеріал дисертації викладений в логічній послідовності, доповнений 

великою кількістю таблиць, рисунків і додатків, що свідчить про високий 

рівень виконаної роботи та обсяг опрацьованого теоретичного та практичного 

матеріалів. Наукові положення, висновки і пропозиції, наведені у дисертації є 

достовірними, отриманими автором особисто, достатньо обґрунтованими. 

Дисертантом виконано дослідження, пов’язані з розробкою пропозицій і 



3 
 

рекомендацій з удосконалення методики та організації обліку і внутрішнього 

контролю логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. 

Таким чином, вважаємо, що є всі підстави підтвердити достатню ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій 

сформульованих в дисертаційній роботі А.В. Левковича. 

До числа найбільш вагомих результатів, які мають елементи наукової 

новизни, можна віднести наступні: 

- удосконалено класифікацію логістичних витрат для формування 

єдиного інформаційного забезпечення фінансового та управлінського обліку з 

метою оптимізації логістичних процесів виробничих підприємств (с. 66, 69-70); 

- розроблено практичні рекомендації з формування засад облікової 

політики виробничого підприємства щодо логістичних витрат (с. 101) і 

удосконалення методики та організації обліку логістичних витрат на основі 

єдиної інформаційної бази підприємств (с. 102-105); 

- розроблено Робочий план рахунків управлінського обліку логістичних 

витрат з урахуванням запропонованої системи центрів відповідальності (с. 262-

267), систему кодування рахунків аналітичного обліку в частині логістичних 

витрат (с. 109) та систему кодування логістичних витрат (с. 242); 

-  розроблено Довідник витрат виробничого підприємства для потреб 

управлінського обліку логістичних витрат (с.92-93); 

- розроблено систему кодування відхилень фактичних показників 

логістичних витрат від показників бюджетів за центрами відповідальності 

другого рівня підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів (с. 194); 

-  розроблено пропозиції з удосконалення внутрішнього контролю із 

застосуванням сучасних інформаційних систем в управлінні логістичними 

витратами виробничих підприємств (с. 205-207). 

 

4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. 

Практичне значення отриманих дисертантом результатів полягає у 

розроблені пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і 
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внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів. 

Впроваджено у практичну діяльність ПАТ “Івано-Франківський завод 

“Промприлад” (довідка № 287/01 від 23.01.2018 р.) рекомендації з формування 

центрів відповідальності щодо логістичних витрат, Методичні вказівки з обліку 

логістичних витрат, Вказівки з бюджетування логістичних витрат, Рекомендації 

з організації внутрішнього контролю логістичних витрат, Вказівки з 

формування управлінської звітності щодо логістичних витрат. Використано у 

господарській діяльності НВП “Темп” (довідка № 216-01 від 08.11.2017 р.) – 

методику обліку логістичних витрат на субрахунках та аналітичних рахунках за 

відповідними уніфікованими статтями на основі системи первинного обліку та 

управлінської звітності; методику внутрішнього контролю логістичних витрат 

та організаційне забезпечення її реалізації. Використано методику і організацію 

управлінського обліку та бюджетування логістичних витрат за центрами 

відповідальності для виробничих підприємств у діяльності 

ТзОВ “Галаудитконсалтинг” (довідка № 16/10-01 від 16.10.2017 р.). 

Окремі наукові висновки та пропозиції дисертанта використовуються у 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету під 

час розробки навчально-методичного забезпечення з дисциплін “Управлінський 

облік”, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Управлінський 

контроль” (довідка № 1025/01-1.08 від 30.12.2017 р.). 

 

5. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 
Основні результати дисертаційної роботи викладені у 18 наукових працях 

загальним обсягом 14,11 друк. арк., з них 8 статей у наукових фахових 

виданнях, у тому числі 2 у наукових виданнях України, що входять до 

наукометричних баз, та 2 статті у інших наукових виданнях, що входять до 

наукометричних баз; 8 тез матеріалів конференцій (особисто автору належить 

11,39 друк. арк.). 
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Внесок автора у праці, що видані у співавторстві, чітко розкрито у списку 

опублікованих праць. На захист винесені виключно результати власних 

наукових розробок, а також пропозиції здобувача. 

 

6. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. 
Зміст та структура автореферату в повній мірі відповідають дисертаційній 

роботі. Основні результати досліджень, висновки та пропозиції, наведені та 

обґрунтовані в дисертації, висвітлено в авторефераті належним чином. 

 

7. Структура, стиль і мова дисертаційної роботи. 

Структура дисертаційної роботи є чіткою і логічною, стиль викладення є 

науковим, представлення матеріалу здійснено послідовно, що дозволило 

вирішувати поставлену мету і завдання дослідження. Мова дисертації 

відповідає сучасним літературним нормам і вимогам. 

 

8. Відповідність дисертації спеціальності і вимогам, що висуваються 

до дисертацій, які подано на здобуття наукового ступеня  кандидата 

економічних наук.  

Дисертаційна робота Левковича А.В. на тему: “Облік і внутрішній 

контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств”, що 

подана на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук, повною 

мірою відповідає  паспорту спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).  

У цілому зміст, обсяг і рівень наукової новизни дисертаційної роботи, 

ступінь достовірності  і обґрунтованості, теоретичного і практичного значення 

положень, висновків і рекомендацій, рівень апробації, широта практичного 

впровадження пропозицій, повнота висвітлення результатів у друкованих 

працях відповідають вимогам, що висуваються Міністерством освіти і науки 

України до дисертаційних робіт, які подано на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук.  
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9. Дискусійні питання та основні зауваження.  
Ряд положень, висновків і рекомендацій у поданій до захисту 

дисертаційній роботі носять дискусійний характер, а саме:  

1. В роботі здобувачем наголошується увага на необхідності розгляду 

логістичних витрат з точки зору уточнення сутності поняття “логістичні 

витрати” (с. 39), однак в роботі не подано авторське визначення даного поняття, 

а лише відображено у Додатку К (с. 260), Додатку М (с. 281), Додатку С1 

(с. 307), Додатку Т2 (с. 314), Додатку Ц.1 (с. 341), що не дає можливості 

проаналізувати відмінність запропонованого автором визначення, від 

авторських визначень інших дослідників.  

2. Вивчаючи розроблені автором Рекомендації з організації внутрішнього 

контролю логістичних витрат (Додаток Т.2, с. 314) дискусійним, на нашу 

думку, є п. 8. Суб’єкти внутрішнього контролю, в якому наведено перелік і 

повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат 

виробничих підприємств за центрами відповідальності (табл. 2, с. 317), оскільки 

існує ймовірність дублювання посадових обов’язків між різними структурними 

підрозділами, у зв’язку із великою кількість виділених повноважень. 

3. Запропоновані автором «Етапи запровадження внутрішнього контролю 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів» (рис. 3.3, с. 161-162) були підтверджені розробленими 

рекомендаціями, первинними документами, обліковими регістрами, 

управлінською звітністю та іншими управлінськими документами, однак не 

розроблено приклад посадової інструкцій суб’єктів внутрішнього контролю 

логістичних витрат, що дозволило б швидко сформовати певну систему та 

налагодити тісний зв’язок між тими, хто встановлює планові завдання, й тими, 

хто повинен їх виконувати. 

 

10. Загальний висновок. 
Дисертаційна робота Левковича Андрія Васильовича на тему: “Облік і 

внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих 

підприємств” є завершеним науковим дослідженням, виконаним автором 

самостійно. 
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