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Вирішення теоретичних i практичних проблем обліку й аналізу витрат 
операційної діяльності торговельних підприємств дозволить оптимізувати 
витрати, забезпечить умови для здійснення їх господарської діяльності та 
розвиток у конкурентному середовищі. Тому дисертація Мулінської Г. В. на 
тему: «Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних 
підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів», мета і поставлені 
завдання дослідження є актуальними та важливими. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана 
Франка: “Розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській системі 
України” (номер державної реєстрації 0114U004776), дисертантом 
запропоновано напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення 
обліку витрат операційної діяльності торговельних підприємств на ринку 
нафтопродуктів (довідка № 5369-Н від 08.12.2017 р.); “Проблеми теорії та 
практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС” 
(номер державної реєстрації 0118U000599), дисертантом розвинуто 
методичний підхід до аналізу витрат операційної діяльності торговельних 
підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів (довідка № 4574-Н від 
01.11.2018 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 
дисертації, є обґрунтованими, достовірними та логічними. Метою дисертації 
визначено обґрунтування та поглиблення теоретичних і методичних основ, 
надання практичних рекомендацій щодо обліку й аналізу витрат операційної 
діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів. 

Вивчення змісту дисертації дозволяє зробити висновок про те, що 
поставленої мети та завдань в основному досягнуто, завдання виконані. 

Для вирішення визначених завдань дисертантом виконане дослідження 
на засадах теорії діалектичного методу пізнання явищ і процесів. 
Використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: діалектичного 
пізнання і теоретичного узагальнення – для визначення витрат операційної 
діяльності як економічної категорії; історичний – для з’ясування історичних 
етапів розвитку поняття “витрати” та трактування витрат операційної 
діяльності; індукції та дедукції – у виокремленні особливостей операційної 
діяльності; системний, синтезу й аналізу – для удосконалення методичного 
підходу до аналізу витрат операційної діяльності підприємств на роздрібному 
ринку нафтопродуктів; статистичні – для вивчення особливостей 
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функціонування роздрібного ринку нафтопродуктів України; факторного 
аналізу – під час здійснення адитивного факторного аналізу витрат 
операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами в 
Україні; наукового абстрагування, узагальнення й конкретизації – для 
формулювання наукових тверджень і висновків. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій дисертаційної роботи здобувача підтверджено 
апробацією на міжнародних науково-практичних конференціях, публікаціями 
у фахових виданнях України, науковому періодичному виданні іншої 
держави та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз. 

У дисертаційній роботі розкрито особливості операційної діяльності, 
які впливають на облік і аналіз витрат операційної діяльності (рис. 1.4), що 
дозволило сформулювати власний підхід до тлумачення концептуальних 
основ обліку і аналізу витрат операційної діяльності торговельних 
підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів (рис. 1.7) для подальшого 
удосконалення організації обліку й аналізу витрат операційної діяльності. 
Здійснено аналіз нормативно-правового регулювання обліку витрат 
операційної діяльності (С. 59 – 62, додатки З, К), що дало змогу ілюструвати 
структуру нормативно-правового забезпечення обліку витрат операційної 
діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів (рис. 1.8).  

Дисертантом досліджено порядок формування та відображення 
собівартості реалізації нафтопродуктів за процесами здійснення операційної 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами (С. 86-90), що 
дозволило відобразити в обліку формування собівартості нафтопродуктів за 
аналітичними рахунками до субрахунків 281 «Товари на складі», 
282 «Товари в торгівлі» та 902 «Собівартість реалізації товарів» (рис. 2.1) та 
розкрити порядок включення вартості транспортних послуг до первісної 
вартості та собівартості нафтопродуктів шляхом фактурування (С. 97-101). 
Рекомендовано відомість аналітичного обліку адміністративних, збутових та 
інших витрат операційної діяльності торговельних підприємств на 
роздрібному ринку нафтопродуктів, використання якої дозволить отримувати 
деталізовану інформацію про витрати операційної діяльності (додаток Н). 

Значну увагу у роботі Мулінської Г. В. присвячено удосконаленню 
методичного підходу до аналізу витрат операційної діяльності підприємств 
на роздрібному ринку нафтопродуктів, зокрема запропоновано етапи 
реалізації завдань аналізу витрат операційної діяльності підприємства 
(рис. 3.1), застосовано механізм дії операційного важеля на основі показників 
діяльності та структури доходу АЗС як інструменту аналізу витрат 
операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
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(С. 152-153), що дає змогу аналізувати структуру витрат кожної АЗС та 
приймати управлінські рішення, залежно від їх впливу на операційний 
прибуток (табл. 3.6). 

Позитивної оцінки заслуговує пропозиція уніфікації форм статистичної 
та фінансової звітності у формі № 1-підприємництво (річна), яка полягає у 
тому, щоб розділити елемент «Матеріальні витрати та витрати на оплату 
послуг» на елементи «Матеріальні витрати» та «Інші операційні витрати», як 
це є у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 
(С. 154-155). 

Зазначене свідчить про обґрунтованість і достовірність наукових 
положень, висновків і рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі 
Мулінської Г. В. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
У дисертаційній роботі Мулінської Г. В. сформульовано та 

обґрунтовано положення, висновки, пропозиції, які характеризуються 
науковою новизною та мають практичну цінність. Наукова новизна роботи 
викладена конкретно, послідовно та системно. Доцільно відзначити те, що 
автором: 

– удосконалено порядок включення вартості транспортних послуг 
до первісної вартості та собівартості нафтопродуктів реалізації через 
фактурування, що дає змогу отримати достовірну й оперативну інформацію 
про собівартість реалізованих нафтопродуктів (рис. 2.4, табл. 2.4); 
організаційні засади обліку адміністративних витрат, витрат на збут і витрат 
іншої операційної діяльності за місцями їх виникнення та процесами 
здійснення операційної діяльності відповідно до розробленої номенклатури 
статей витрат операційної діяльності (табл. 2.6), структури субрахунків й 
аналітичних рахунків (рис. 2.6), можливостей обліково-аналітичних програм 
у роздрібній торгівлі нафтопродуктами (С. 116-123) для уніфікації та 
автоматизації підходу до ведення обліку витрат торговельними 
підприємствами на роздрібному ринку нафтопродуктів; алгоритм дій 
облікового персоналу в умовах виникнення проблемних ситуацій під час 
оприбуткування нафтопродуктів на АЗС (рис. 2.8) та кореспонденцію 
рахунків для відображення нестач під час транспортування нафтопродуктів 
між внутрішніми підрозділами торговельних підприємств на роздрібному 
ринку нафтопродуктів (табл. 2.9), що дало змогу чітко окреслити поведінку 
облікового персоналу на АЗС та забезпечити збереження якісних 
характеристик нафтопродуктів; методичний підхід до аналізу витрат 
операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 
нафтопродуктів через визначення впливу коливань їх густини на виникнення 
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перевитрат (економії) нафтопродуктів, а відтак на собівартість реалізації 
нафтопродуктів, що уможливлює підвищення якості оцінювання впливу 
структури операційних витрат на величину операційного прибутку (с. 147-
149); спосіб використання результатів аналізу витрат на електроенергію 
торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів для їх 
прогнозування через побудову економетричної мультиплікативної моделі, що 
дало змогу автоматизувати частину процесу бюджетування витрат 
операційної діяльності мережі АЗС (рис. 3.5). 

– розвинуто тлумачення витрат операційної діяльності 
торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів, що, на 
відміну від чинних тлумачень, уможливлює об’єктивне розкриття їх 
економічної сутності в обліково-аналітичному процесі (С. 49); концептуальні 
основи обліку й аналізу витрат операційної діяльності торговельних 
підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів через розкриття їх 
складових (рис. 1.7); науково-прикладний підхід до аналізу витрат 
операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 
нафтопродуктів за місцями їх виникнення та статтями калькуляції, через 
виокремлення критеріїв поділу АЗС на великі, середні та малі (табл. 3.12), що 
дало змогу систематизувати аналітичну інформацію про кожен об’єкт АЗС, 
який генерує витрати, та оцінити відхилення фактичних витрат операційної 
діяльності від бюджетних (табл. 3.15, додаток С). 

Практичне значення одержаних результатів. 
Розроблені дисертантом рекомендації та пропозиції спрямовані на 

удосконалення інформаційного забезпечення управління торговельними 
підприємствами на роздрібному ринку нафтопродуктів. Пропозиція 
дисертанта стосовно уніфікації форм статистичної та фінансової звітності 
використана у діяльності Головного управління статистики у Львівській 
області (довідка № 02-08/04 від 27.06.2018 р.). Запропонована 
мультиплікативна модель прогнозування витрат на електроенергію мережі 
АЗС впроваджена у практичну діяльність ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(довідка № 542 від 02.07.2018 р.). Рекомендації дисертанта стосовно 
відображення в бухгалтерському обліку собівартості реалізованих 
нафтопродуктів, зважаючи на застосування талонів та визнання нестач 
нафтопродуктів під час оприбуткування й інвентаризації на АЗС, 
впроваджено у практичну діяльність ТОВ «Поділлянафтозбут» (довідка № 12 
від 21.09.2018 р.). Пропозиції дисертанта щодо організації обліку витрат за 
місцями їх виникнення використані у процесі бюджетування витрат 
операційної діяльності ТОВ «Фукс Мастила Україна» (довідка № 15 від 
12.10.2018 р.). 
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Окремі положення дисертаційної роботи впроваджені у навчальний 
процес Львівського національного університету імені Івана Франка при 
викладанні дисциплін: «Облік за видами діяльності», «Управлінський облік», 
«Аналіз господарської діяльності» (довідка № 5368-Н від 08.12.2017 р.). 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях. 
За результатами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць, 

із них 6 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 4 у наукових 
виданнях України, що входять до наукометричних баз; 1 стаття у науковому 
журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз; 1 стаття у 
науковому періодичному виданні іншої держави; 1 наукова праця у 
колективній монографії; 11 тез доповідей у збірниках матеріалів 
конференцій. Загальний обсяг наукових праць становить 8,09 друк. арк. 
(особисто автору належить 7,11 друк. арк.). 

Внесок дисертанта у працях, що видані у співавторстві, розкрито у 
списку опублікованих праць в анотації та авторефераті. На захист винесені 
виключно результати власних наукових розробок, а також пропозиції 
здобувача. 

Відповідність змісту автореферату та опублікованих праць 
основним положення дисертації. 

Автореферат дисертації за структурою і оформленням відповідає 
чинним вимогам та повністю відображає сутність та основні положення 
дисертаційної роботи. В авторефераті повною мірою розкрито наукові 
результати дослідження, ступінь новизни розробок, висновки і практичні 
рекомендації. 

Зауваження щодо змісту дисертації та дискусійні питання. 
У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, вважаємо за 

доцільне зауважити, що в роботі є окремі положення дискусійного характеру. 
1. Робота набула б більшої цінності, якби проведений критичний огляд 

наукової літератури за темою дисертації (С. 42 – 46) носив більш 
дискусійний характер та містив власну критичну оцінку дисертантом 
наведених наукових поглядів на облік та аналіз витрат. 

2. Формулюючи концептуальні основи обліку і аналізу витрат 
операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 
нафтопродуктів, дисертант змішує поняття Концептуальної основи 
фінансової звітності, яка є документом, що встановлює основні принципи 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (С. 54 – 55), та 
концептуальних основ обліку як теоретичної основи організації та 
функціонування системи бухгалтерського обліку в цілому (С. 56 – 58). Хоча 
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Концептуальна основа фінансової звітності і містить деякі положення 
концептуальних основ обліку витрат, але за своєю суттю це різні поняття. 

3. Дискусійною видається пропозиція дисертанта організувати облік 
витрат у мережах АЗС за центрами відповідальності (С. 64 – 69, 157 – 162). 
Облік за центрами відповідальності досить громіздкий, вимагає від 
облікового персоналу додаткових витрат часу, здійснення значної кількості 
процедур, формування додаткових документів і звітів. Його застосування 
виправдане на підприємствах із попроцесною чи попередільною організацією 
роботи або для середніх і великих підприємств із значним числом 
різнорідних підрозділів, а мережі АЗС включають в себе однотипні 
підрозділи з невеликою кількістю працівників. Крім того, за прийнятою 
класифікацією, АЗС є класичним прикладом центру доходів, оскільки їх 
керівники відповідальні за отримання доходів мережі, а витрати несуть лише 
на утримання підрозділу. Центрами витрат мережі є централізовані відділи 
закупівель та централізовані склади, від яких АЗС отримують нафтопродукти 
для реалізації. На наш погляд, розглядати облік витрат за центрами 
відповідальності на прикладі центру доходів недоцільно. 

4. Викликає сумніви пропозиція дисертанта вести облік пального, 
реалізованого за паливними картками на позабалансових рахунках як 
матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні (С. 126 – 128). Якщо у 
випадку із паливними картками, на які зараховується пальне у літрах за 
цінами на момент покупки карти, ця пропозиція є виправданою, то у випадку 
із грошовими паливними картками, через коливання цін, завчасно не можна 
визначити, який обсяг пального необхідно перенести на позабалансовий 
облік. Кошти, перераховані клієнтами на грошові паливні картки, доцільніше 
обліковувати як отримані аванси. Ситуація стає ще складнішою, якщо клієнт 
може за одною паливною карткою отримувати нафтопродукти у кількох 
мережах-партнерах. У таких випадках потрібно проводити облік 
взаєморозрахунків між мережами-партнерами. 

5. У пунктах дисертації 1.3 (С. 52 – 80), 2.3 (С. 125 – 138), 3.2 (С. 156 – 
171) розглядається занадто велика кількість аспектів досліджуваних проблем. 
Наприклад, у п. 3.2 на п’ятнадцяти сторінках тексту дисертант висвітлює: 
створення умов для аналізу витрат операційної діяльності, визначення 
структури центрів відповідальності та місць виникнення витрат, аналіз 
показників структури і динаміки витрат операційної діяльності, визначення 
критеріїв поділу АЗС на великі, середні та малі, аналіз величини та структури 
витрат однотипних місць виникнення витрат, трактування поняття 
“трансфертна ціна”, методи трансфертного ціноутворення, рекомендації 
стосовно бюджетування витрат операційної діяльності АЗС за місцями  
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