
 

  



 

 

університету за темами: “Удосконалення методології та організації обліку, 
аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей 
економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540), “Моделювання 
національної системи обліку і контролю в умовах використання міжнародних 
стандартів фінансової звітності” (державний реєстраційний номер 
0111U010544) та “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: 
концепції, методологія, організація” (державний реєстраційний номер 
01111U010539). У межах тем автором проведені дослідження стану системи 
обліку й управлінського контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 
суб’єктів господарювання різних галузей діяльності та надані конкретні 
пропозиції з вдосконалення їх організації та методики. 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та наукова 

значимість. У дисертації А.І. Курак містяться обґрунтовані теоретичні 

положення та запропоновані практичні рекомендації, які спрямовані на 

вирішення наукового завдання щодо удосконалення теоретичних основ та 

методичних положень обліку та контролю забезпечень майбутніх витрат і 

платежів. 

Сформульовані в дисертації мета, завдання, предмет, об’єкт 

дослідження та наукові положення, які формулюють наукову новизну 

дисертаційної роботи, відповідають змісту теми дослідження. Зокрема, 

наукові положення, висновки та пропозиції сформульовані грамотно, 

всебічно обґрунтовані та висвітлені у повній мірі, характеризуються 

новизною і мають науково-теоретичну та практичну цінність. 

Обґрунтованість отриманих здобувачем результатів підтверджується 

обсягом опрацьованих літературних джерел, статистичних даних, фінансових 

показників суб’єктів господарювання, їх критичним аналізом з наведеними 

висновками i рекомендаціями, застосуванням загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів пізнання, а також обговоренням пропозицій в 

дискусійному порядку на міжнародних i всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 



 

 

4. Оцінка наукової новизни дисертаційної роботи. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає у комплексному і системному теоретичному 

обґрунтуванні та практичному вирішенні низки питань обліку і внутрішнього 

контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів.  

Найсуттєвішими науковими результатами, отриманими автором, є 
наступні: 

−  удосконалено організаційні засади ризик-менеджменту шляхом 
формування обліково-організаційної складової політики управління ризиками 
діяльності як системи щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів з метою 
підвищення рівня ефективності досягнення оперативних і стратегічних цілей 
підприємства (табл. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3); 

–  розроблено систему бюджетів забезпечень майбутніх витрат і платежів  з 
урахуванням їх економічної сутності, функціонального призначення та інших 
організаційно-технологічних факторів ризиків, що сприятиме підвищенню 
аналітичності й оперативності інформаційного забезпечення ризик-
орієнтованого управління (С. 122 — 124, рис. 2.5);  

 запропоновано методику управлінського обліку забезпечень майбутніх 
витрат і платежів як систему взаємопов’язаних складових, що значно покращує 
стратегічну спрямованість інформації для забезпечення потреб ризик-
менеджменту (табл. 2.5, 2.6, 2.8, 2.9); 

 удосконалено методичні прийоми розкриття інформації про забезпечення 
майбутніх витрат і платежів у фінансовій, корпоративній, внутрішній та 
інтегрованій звітності підприємств із урахуванням потреб зовнішніх і 
внутрішніх користувачів, що підвищуватиме своєчасність, оперативність і 
релевантність узагальненої облікової інформації (С.128, 133-135, 140 - 142 , 
табл. 2.11, рис. 2.7); 

  запропоновано економічний  механізм визначення критеріїв та 
застосування збалансованої системи показників оцінки стану та ефективності 
використання забезпечень майбутніх витрат і платежів з метою визначення 
інвестиційної привабливості підприємства та повного і достовірного 
формування інформації про наявні та ймовірні ризики для потреб ризик-
орієнтованого управління (С.178-180, табл. 3.4); 



 

 

- удосконалено організаційно-методичне забезпечення внутрішнього 
контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів як систему взаємопов’язаних 
елементів (об’єктів, інформаційної бази, процедур, методичних прийомів 
узагальнення і реалізації результатів) (С. 156-158, табл. 3.1, рис. 3.1, 3.2); 

5. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання науково-теоретичних результатів дослідження, запропонованих у 
дисертації, у практиці господарювання підприємств України з метою 
формування повної, достовірної та своєчасної інформації про забезпечення 
майбутніх витрат і платежів для потреб управління ризиками діяльності. 
Основні методичні розробки, рекомендації щодо формування і вдосконалення 
обліку і контролю впроваджено у практику господарювання підприємств: 
Корпорація будівельних підприємств “Карпатбуд” (довідка № 180 від 05.12.2018 
р.) – внутрішній розпорядчий документ “Політика управління ризиками 
(обліково-організаційна складова)”; система внутрішньої звітності про 
забезпечення майбутніх витрат і платежів (Внутрішній звіт про стан та 
використання забезпечень майбутніх витрат і платежів);  ПрАТ “Іскра” (довідка 
№ 161 від 20.12.2018 р.) – система бюджетів довгострокових і поточних 
забезпечень майбутніх витрат і платежів та внутрішньої звітності підприємства 
про їх виконання; ТОВ “Холдинг “Гранд Готель” (довідка № 8 від 15.01.2019 р.) 
− Корпоративний звіт про забезпечення ризиків діяльності підприємства та 
Регламент внутрішнього контролю у частині організації контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів; ТОВ “Віст Груп” (довідка № 71 від 12.02.2019 р.) – 
облікові регістри для систематизації інформації про забезпечення майбутніх 
витрат і платежів та система показників-індикаторів для оцінки ефективності їх 
використання. 

Окремі положення і результати дисертаційної роботи використовуються у 
навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету 
(довідка №101/16 від 29.12.2018 р.) при розробці методичного забезпечення та 
викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Звітність 
підприємств”  і “Бухгалтерський облік і прийняття рішень”.  

6. Повнота висвітлення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. За результатами дослідження опубліковано 18 



 

 

наукових праць, у тому числі 8 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних та 10 публікацій за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,71 друк. арк., 

з яких автору належить 3,98 друк. арк.  

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням 
дисертації. Автореферат дисертації за обсягом, структурою, стилем та 
оформленням відповідає вимогам, визначеним Міністерством освіти і науки 
України, та повністю відображає основний зміст дисертаційної роботи та її 
висновки, розкриває основні наукові результати, що отримані у процесі 
дослідження, ступінь новизни розробок і рекомендацій щодо практичного 
використання отриманих наукових результатів.  

8. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації. 

Незважаючи на високий рівень підготовки дисертації та попри позитивні 

результати, які автор отримала під час дослідження, робота не позбавлена 

дискусійних положень та окремих зауважень, серед яких необхідно 

зауважити наступні:  

1. У параграфі 1.2 дисертаційної роботи “Облікова ідентифікація 
ризиків діяльності як елемент забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства” розглянуто прийоми, методи та інформаційні джерела процесу 
ідентифікації ризиків. В той же час автором недостатньо уваги приділено 
складу обліково-контрольної інформації, як джерелу ідентифікації ризиків, та 
повноваженням облікових працівників в управлінні ризиками підприємства 
(С. 50- 51). 

2.  У параграфі 2.1 дисертаційної роботи “Обліково-організаційна 
складова політики управління ризиками у контексті забезпечень майбутніх 
витрат і платежів” автором сформовано та визначено складові облікової 
політики підприємства щодо  забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
Однак, існує потреба в більш детальному та чіткому обґрунтуванні 
запропонованих автором методів розрахунку їх розміру (С. 99, табл. 2.2).  

3. У параграфі 2.2 дисертаційної роботи “Управлінський облік 
забезпечень майбутніх витрат і платежів: прикладні аспекти та напрями 



 

 

удосконалення” автором запропоновано методику облікового відображення 
забезпечень майбутніх витрат і платежів у системі балансових рахунків 
(рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”) і позабалансових 
рахунків (рахунок 043 “Умовні забезпечення”). Слід звернути увагу на те, що 
робота значно виграла б, якби автор приділила увагу визначенню змісту 
операцій щодо формування і використання умовних забезпечень та методики 
їх обліку (С.110 - 114, табл. 2.6, рис. 2.4). 

4. У параграфі 3.1 дисертаційної роботи “Організаційно-методичні 
аспекти внутрішнього контролю  забезпечень майбутніх витрат і платежів як 
інструмент ризик-орієнтованого управління” автором запропоновано 
організаційно-методичну модель внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів, як систему взаємопов'язаних елементів: об'єктів, 
суб'єктів, інформаційних джерел контролю, методичних прийомів здійснення 
та узагальнення. Проте визначення контрольних повноважень обліково-
контрольного апарату щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів 
залишилися поза увагою автора (С. 157-158). 

Разом з тим, слід зауважити, що вказані в цій частині відгуку 

дискусійні моменти, недоліки і зауваження не знижують наукової та 

практичної цінності одержаних результатів дослідження та не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, проте вони є підставою для 

обговорення в дискусійному порядку під час захисту дисертації. 

9. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.  

Дисертаційна робота А.І. Курак є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, відповідає обраній темі та визначеній меті. Отримані 

здобувачем результати мають як наукову, так і практичну значимість. Основні 

положення змісту дисертації апробовані на науково-практичних конференціях, 

опубліковані в наукових працях автора та повністю викладені в авторефераті. 

Дисертація «Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в 

управлінні ризиками підприємства» виконана на належному науковому рівні, 

має практичну спрямованість і відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 “Порядку 

присудження  наукових  ступенів”,  затвердженого  Постановою  Кабінету  



 

 

 


