
 



 рішень користувачами обліково-аналітичної інформації про витрати 

операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 

нафтопродуктів. 

1. 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) та “Проблеми теорії та 

практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС” 

(номер державної реєстрації 0118U000599), що підтверджує актуальність та 

важливість проведеного дослідження. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 

Отримані результати дослідження, наукові положення, сформульовані 

висновки і рекомендації є достатньо обґрунтованими та базуються на 

використанні широкого спектру загальнонаукових і спеціальних методів 

пізнання. Здобувачем використовувалися такі методи дослідження: 

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; порівняльного аналізу – під час пояснення 

відмінностей між поняттями “витрати”, “затрати”, “втрати”, “виплати”, 

“видатки”, “збитки”; індукції та дедукції – у виокремленні особливостей 

операційної діяльності, які впливають на структуру та цілі групування витрат 

підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами; системний, синтезу й 

аналізу – для удосконалення методичного підходу до аналізу витрат 

операційної діяльності підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів; 

статистичні – для вивчення особливостей функціонування роздрібного ринку 

нафтопродуктів України, зокрема динаміки, структури та індексів фізичного 

обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств; 



прогнозування – у побудові адитивної та мультиплікативної моделей 

прогнозування витрат на електроенергію мережі автозаправних станцій 

(АЗС); 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. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; законодавчі та 

нормативно-правові акти, що регламентують здійснення операційної 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами; Міжнародні 

стандарти фінансової звітності, Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку; Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 

аналітичні та статистичні матеріали Державної служби статистики України; 

праці вітчизняних і зарубіжних учених; інтернет-ресурси; зведені дані обліку 

витрат операційної діяльності торговельних підприємств; власні 

напрацювання автора. 

Основний зміст дисертаційної роботи структурований за розділами та 

підрозділами. Автором чітко окреслені й логічно сформульовані мета і 

завдання дослідження. Наведені в роботі матеріали подаються в логічній 

послідовності, характеризують наукову ґрунтовність і глибину досліджуваної 

проблеми. Результати дослідження отримані автором особисто. 

Дисертаційна робота Мулінської Г. В. є оригінальним науковим 

напрацюванням, виконаним на належному теоретичному і прикладному 

рівні, водночас є комплексним, цілісним і завершеним науковим 

дослідженням. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що містяться в дисертаційній роботі, підтверджено 

апробацією на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, публікаціями у фахових виданнях України, в науковому 

періодичному виданні іншої держави та виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз. 



Таким чином, можна зробити висновок, що результати дослідження, 

розробки й рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі, є 

обґрунтованими і достовірними. 

Найбільш вагомими результатами, які мають елементи наукової 

новизни, є: 

- розвинуто концептуальні основи обліку й аналізу витрат 

операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 

нафтопродуктів, через розкриття їх складових: нормативно-правового 

забезпечення, об’єкта, предмета, мети, завдань, принципів, інформаційних 

джерел, порядку організації управлінського обліку та поєднання методів 

аналізу, що дає змогу підвищити правдивість та неупередженість обліково-

аналітичної інформації про витрати операційної діяльності (рис. 1.7); 

- удосконалено 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); 

- представлено порядок включення вартості транспортних послуг 

до первісної вартості та собівартості реалізації нафтопродуктів через 

визначення планових тарифів на перевезення нафтопродуктів та обчислення 

планової вартості транспортних послуг у момент оприбуткування придбаних 

нафтопродуктів за допомогою створення рахунків-фактур, які відображають 

виникнення планової кредиторської заборгованості (с. 97-99); 

- розроблено перелік типових статей адміністративних, збутових та 

інших витрат операційної діяльності у роздрібній торгівлі нафтопродуктами 

та первинних документів, що підтверджують здійснення витрат (табл. 2.6) і 

надано рекомендації щодо здійснення обліку за субрахунками до рахунків 92 

“Адміністративні витрати” та 93 “Витрати на збут” для забезпечення 

аналітичних потреб підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами (с. 

114-116); 



- апробовано науково-прикладний підхід до аналізу витрат 

операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 

нафтопродуктів за місцями їх виникнення та статтями калькуляції (табл. 3.9, 

3.10, 3.11) та визначено критерії поділу АЗС на великі, середні та малі (табл. 

3.12); 

- побудовано економетричну мультиплікативну модель для 

автоматизації процесу бюджетування витрат операційної діяльності мережі 

АЗС (рис. 3.5). 

3. Практичне значення результатів дослідження. 

Розроблені у дисертації рекомендації та пропозиції, подані як результат 

удосконалення обліку й аналізу витрат операційної діяльності торговельних 

підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів, сприяють створенню 

інформаційної платформи для прийняття рішень користувачами обліково-

аналітичної інформації. 

Позитивно варто оцінити те, що теоретичні, організаційні і методичні 

положення дисертації доведені до рівня практичних рекомендацій, які 

отримали впровадження в діяльність: Головне управління статистики у 

Львівській області (довідка № 02-08/04 від 27.06.2018 р.); ПАТ “Концерн 

Галнафтогаз” (довідка № 542 від 02.07.2018 р.); ТОВ “Поділлянафтозбут” 

(довідка № 12 від 21.09.2018 р.); ТОВ “Фукс Мастила Україна” (довідка № 15 

від 12.10.2018 р.). 

Окремі теоретичні та науково-методичні 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.). 

4. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційної роботи викладені у 20 наукових 

працях загальним обсягом 8,09 друк. арк., з 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 (особисто автору належить 

7,11 друк. арк.). 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право 

публічного захисту дисертації. 

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 Мулінської Г. В. на тему “Облік і аналіз витрат 

операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку 

нафтопродуктів”, 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. 

Деякі положення, висновки і рекомендації у поданій до захисту 

дисертаційній роботі мають дискусійний характер, а саме: 

1. На рис. 1.7 автор подає структуру концептуальних основ обліку й 

аналізу витрат операційної діяльності торговельних підприємств на 

роздрібному ринку нафтопродуктів. На нашу думку, доцільно було б додати 

компонент “особливості операційної діяльності торговельних підприємств на 

роздрібному ринку нафтопродуктів”, висвітлені у п. 1.1 (с. 39). Окрім цього, 

варто було б зазначити, що поданий перелік методів аналізу не є вичерпним 

та існує набагато більше методів аналізу витрат операційної діяльності. 

2. У другому розділі дисертаційної роботи запропоновано порядок 

включення вартості транспортних послуг до первісної вартості та 

собівартості нафтопродуктів шляхом фактурування (с. 97-99), але не вказано 

та не описано, що в такому випадку підприємствам роздрібної торгівлі 

нафтопродуктами необхідно внести зміни в Наказ про організацію 

бухгалтерського обліку та Положення про облікову політику, пов’язані із 

застосуванням такого методу включення вартості транспортних послуг до 

первісної вартості та собівартості нафтопродуктів. 

3. У п. 2.2. представлено можливості автоматизації обліку 

адміністративних, збутових та інших витрат операційної діяльності за 

допомогою впровадження Enterprise Resource Planning System (ERP-систем) 

для торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів, проте 

найбільшу увагу звернено на ERP-системи від компанії “SAP” та недостатньо 

проаналізовано можливості інших ERP-систем. 

1. За результатами аналізу динаміки абсолютних та відносних змін 

значення економічних елементів витрат операційної діяльності торговельних 



підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів в Україні за 2013-2017 

роки (с. 154-155) запропоновано затвердити на державному рівні 

розшифрування “Інших операційних витрат” у формах статистичної і 

фінансової звітності шляхом внесення змін до П(С)БО 16 “Витрати” та до 

Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх 

планування у торговельній діяльності, однак не зазначено, що також 

потрібно затвердити внесення відповідних змін до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. 

5. Для забезпечення обліку й аналізу витрат за місцями виникнення 

витрат здобувачем розроблено форму додаткових реквізитів первинної 

документації для підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами (табл. 

3.8). При цьому, не подано переліку документів, для яких обов’язковим є 

заповнення цих реквізитів та не зображено схеми організації документообігу 

на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами. 

Водночас, зазначені зауваження не знижують наукової та практичної 

цінності основних положень дисертації, зроблених висновків, наданих 

рекомендацій та загальної позитивної оцінки виконаного дослідження, а 

лише підкреслюють актуальність обраної теми і можуть бути використані 

автором у процесі подальших наукових досліджень за обраним напрямом. 

10. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Мулінської Галини Володимирівни на тему “Облік 

і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на 

роздрібному ринку нафтопродуктів”, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) є завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати. Автореферат роботи за своїм змістом ідентичний з 



підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів в Україні за 2013-2017 

роки (с. 154-155) запропоновано затвердити на державному рівні 

розшифрування “Інших операційних витрат” у формах статистичної і 

фінансової звітності шляхом внесення змін до П(С)БО 16 “Витрати” та до 

Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх 

планування у торговельній діяльності, однак не зазначено, що також 

потрібно затвердити внесення відповідних змін до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. 

2. Для забезпечення обліку й аналізу витрат за місцями виникнення 

витрат здобувачем розроблено форму додаткових реквізитів первинної 

документації для підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами (табл. 

3.8). При цьому, не подано переліку документів, для яких обов’язковим є 

заповнення цих реквізитів та не зображено схеми організації документообігу 

на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами. 

Водночас, зазначені зауваження не знижують наукової та практичної 

цінності основних положень дисертації, зроблених висновків, наданих 

рекомендацій та загальної позитивної оцінки виконаного дослідження, а 

лише підкреслюють актуальність обраної теми і можуть бути використані 

автором у процесі подальших наукових досліджень за обраним напрямом. 

10. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Мулінської Галини Володимирівни на тему 

“Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на 

роздрібному ринку нафтопродуктів”, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) є завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати. Автореферат роботи за своїм змістом ідентичний з  

 


