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2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Актуальність дисертаційної роботи також підтверджується її поетапним 

виконанням відповідно до наукових досліджень, що проводились в рамках 
планів науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені 
Івана Франка і є складовою державної програми досліджень на наступні теми: 
“Розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській системі України” 
(державний реєстраційний номер 0114U004776); “Регулювання 
підприємницької діяльності в Україні в умовах посилення євроінтеграційних 
процесів” (державний реєстраційний номер 0114U005091). В кожній із 
зазначених тем автором запропоновано шляхи удосконалення організації та 
методики обліку і економічного аналізу операцій з нематеріальними 
спортивними активами в футбольних клубах. 

 
3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 
Дисертація Мелеха Я.Р. присвячена вирішенню проблемних питань, 

пов’язаних з удосконаленням методики і організації бухгалтерського обліку та 
економічного аналізу операцій з нематеріальними спортивними активами 
футбольних клубів. 

Дисертаційна робота є цілісною, логічно побудованою, завершеною 
науковою працею, в якій отримано важливі наукові результати, які сприяють 
подальшому розвитку теоретико-методичних засад обліку і аналізу 
нематеріальних спортивних активів. Достовірність та обґрунтованість наукових 
результатів забезпечена застосуванням достатнього теоретичного, науково-
дослідного та фактичного матеріалу досліджуваних футбольних клубів. 

Теоретичну базу дослідження склали наукові розробки вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у 
сфері обліку нематеріальних та людських активів, інтелектуального капіталу; 
нормативні документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського 
обліку; статистичні джерела; довідкові та інформаційні видання футбольних 
асоціацій, федерацій та ліг; Інтернет-ресурси тощо. 

Комплексне використання сучасних методів наукових досліджень 
дозволило автору досягти поставленої мети, завдань дослідження, важливих 
для теорії і практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів наукових 
результатів. Наукові результати підтверджені їх апробацією і практичним 
впровадженням у діяльність професійних футбольних клубів та у навчальний 
процес вищих навчальних закладів. 
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Апробація результатів дисертації Я.Р. Мелеха відбулася на 10 
міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. 

Таким чином, можна зробити висновок, що результати дослідження, 
розробки і рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі, є 
обґрунтованими і достовірними. 

До числа найбільш вагомих результатів, які мають елементи наукової 
новизни, можна віднести такі: 

 на основі аналізу сутності нематеріальних активів та інтелектуального 
капіталу обґрунтовано доцільність розширення й уточнення переліку критеріїв 
визнання нематеріальних спортивних активів як об’єктів бухгалтерського 
обліку (с. 56-60); 

 розроблено структуру нематеріальних спортивних активів футбольних 
клубів (с. 73-76) та обґрунтовано особливості обліку нематеріальних активів 
футбольних клубів (с. 75-77); 

 розроблено теоретико-методичні засади ідентифікації, оцінки та 
облікового відображення нематеріальних спортивних активів футбольного 
клубу (с. 86-88) та особливості їх реалізації в контексті облікової політики 
підприємства; 

 удосконалено документальне забезпечення обліку нематеріальних 
спортивних активів шляхом розробки набору первинних та зведених 
документів (с. 107-111); 

 розроблено методику бухгалтерського обліку нематеріальних 
спортивних активів футбольного клубу в частині їх відображення на рахунках 
(с. 126-134); 

 розроблено і обґрунтовано модель аналізу нематеріальних спортивних 
активів футбольних клубів (с. 159-161); 

 розроблено регресійну модель для дослідження впливу чинників на 
вартість трансферного контракту (с. 172-179); 

 розроблено методику аналізу ефективності спортивної діяльності 
футбольних клубів на основі використання моделі аналізу середовища 
функціонування (DEA) (с. 188-196). 

 
4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. 
Результати дисертаційної роботи мають теоретичну цінність і практичне 

значення. До числа наукових результатів, отриманих у дисертаційній роботі, які 
мають значення для розвитку теоретико-методичних аспектів обліку і аналізу 
нематеріальних активів, можна віднести уточнення структури та критеріїв 
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визнання нематеріальних спортивних активів, удосконалення методичних 
аспектів бухгалтерського відображення нематеріальних спортивних активів, 
розробку аналітичного забезпечення для прийняття рішень щодо придбання 
прав реєстрації гравців на трансферному ринку. 

Позитивно слід оцінити те, що теоретичні, організаційні і методичні 
положення дисертації доведені до рівня практичних рекомендацій, які 
отримали впровадження в діяльність: ТзОВ “Клуб професійного футболу 
“Карпати” (довідка № 577 від 26.12.2016 р.); ТзОВ “Футбольний клуб “Верес-
Рівне” (довідка №09/12/2016/1 від 9.12.2016 р.); ТзОВ “Футбольний клуб 
“Скала” (довідка № 1 від 04 січня 2017 р.); ТзОВ “Футбольний клуб “Львів” 
(довідка № 77/1 від 18.10.2016 р.); Львівського національного університету 
імені Івана Франка (довідка № 311-У від 25.01.2017 р.). 

 
5. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 
Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи в 

повній мірі висвітлено в опублікованих наукових працях здобувача. В цілому 
опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 5,92 друк. арк., з них 6 
статей у наукових фахових виданнях обсягом 2,74 друк арк., особисто авторові 
належить 2,49 друк. арк. (з них 2 – у виданнях України, які входять до 
міжнародних наукометричних баз обсягом 0,92 друк.  арк.); 2 статті – у 
наукових періодичних виданнях інших держав, які включені до міжнародних 
наукометричних баз, обсягом 1,22 друк. арк. і 10 тез доповідей і матеріалів 
міжнародних науково-практичних конференцій загальним обсягом 1,96 друк. 
арк. – особисто авторові належить 1,82 друк. арк. 

Внесок автора у праці, що видані у співавторстві, чітко розкрито у списку 
опублікованих праць в авторефераті. 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 та мова дисертаційної роботи. 
Структура дисертаційної роботи є чіткою і логічною, стиль викладання є 

науковим, представлення матеріалу здійснено послідовно, що дозволило 
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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 Мелеха Я.Р. на тему “Облік і аналіз нематеріальних 
спортивних активів футбольних клубів”, 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. 

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

дисертаційній роботі носять дискусійний характер, а саме: 
1. Досить суперечливою є пропозиція автора щодо необхідності уточнення 

визначення поняття “нематеріальний актив, як немонетарний актив (відмінний 
від фінансових активів), який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований та відрізняється від гудвілу” (с. 35), яке не має значних 
відмінностей від існуючого трактування в п. 4 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” 
та не впливає на удосконалення порядку їх розмежування з іншими видами 
активів, оскільки такі критерії чітко визначені в МСФЗ та національних П(С)БО. 

2. На рис. 1.4 “Співвідношення нематеріальних активів, інтелектуального 
капіталу та інтелектуальних активів” (с. 41) автором визначається, яка частина 
нематеріальних активів згідно П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” відноситься до 
інтелектуального капіталу підприємства. При цьому до складу нематеріальних 
активів автором віднесено клієнтські активи, які лише у випадках їх придбання 
можуть бути визнані як нематеріальні, та людські активи, які згідно п. 6 
П(С)БО 8 заборонено визнавати нематеріальними активами. Також у складі 
інтелектуального капіталу автором окремо виділено структурний, людський та 
клієнтський капітал, які є економічним аналогом облікових понять структурні, 
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людські та клієнтські активи, внаслідок чого вони повинні розумітись як одне й 
те ж, а не як незалежні одна від іншої категорії. 

3. Для автора при викладенні п. 2.1 дисертації “Організація обліку 
нематеріальних спортивних активів” характерне досить вузьке розуміння 
поняття “організації обліку”, яке переважно зводиться лише до організації 
процесу реалізації облікової політики щодо нематеріальних спортивних активів 
футбольних клубів. Зокрема, недостатня увага приділена вибору конкретних 
елементів методу обліку та організації роботи облікового апарату в частині 
обліку операцій з нематеріальними спортивними активами. Також доцільно 
було б врахувати в даному параграфі дисертації особливості організації обліку 
щодо тих елементів, удосконалення яких пропонується автором в п. 2.2 і 2.3 
дисертації. 

4. Запропонована автором на рис. 3.4. “Спрощена модель аналізу 
нематеріальних спортивних активів футбольних клубів” (с. 161-163) не повною 
мірою враховує всі існуючі напрями аналізу нематеріальних активів 
підприємств, що свідчить про достатню обмеженість її застосування при 
формуванні інформаційного простору для прийняття рішень щодо операцій з 
нематеріальними спортивними активами футбольних клубів. 

5. При аналізі ефективності спортивної діяльності футбольних клубів, яку 
пропонується здійснювати на основі застосування моделі аналізу середовища 
функціонування (DEA) (с. 186), автором не враховується стратегія розвитку 
футбольного клубу. Зокрема, понесені в цьому сезоні витрати на придбання 
гравця можуть здійснюватись не лише з метою одержання результатів в цьому 
ж або наступному сезоні, про що відмічає автор (с. 190), а для одержання 
результату зі значним часовим лагом, тобто з орієнтацією на декілька років 
вперед. Внаслідок цього доцільним є застосування методів стратегічного 
управлінського обліку, які дозволяють виокремити стратегічні витрати зі 
складу поточних та ув’язати їх з результатами інших часових періодів. 

 
10. Загальний висновок. 
Дисертаційна робота Мелеха Я.Р. на тему “Облік і аналіз нематеріальних 

спортивних активів футбольних клубів” є завершеною, логічно побудованою, 
самостійною науковою працею. В авторефераті повністю розкрито зміст 
дисертації, її основні положення, висновки та рекомендації.  

Основні положення дисертації забезпечують вирішення проблемних питань, 
пов’язаних з обґрунтуванням теоретико-методичних і організаційних положень, 
розробкою практичних рекомендацій з удосконалення обліку і аналізу операцій з 
нематеріальними спортивними активами у футбольних клубах. 
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