
 



інформації у внутрішній, корпоративній, фінансовій і інтегрованій звітності;  
відсутність чітко визначеної методики внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів та показників ефективності їх використання у 
процедурах економічної діагностики підприємства, що обумовлює актуальність теми 
дисертаційного дослідження. 

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), “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).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірність 
і новизна. Відповідно до обраного напряму дослідження автором визначено мету, 
яка полягає у  розробці й обґрунтуванні теоретичних і організаційно-методичних 
положень та практичних рекомендацій із удосконалення системи обліку і контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів для потреб ефективного управління 
ризиками діяльності підприємств. Аналіз змісту дисертації дозволяє зробити 
висновок про те, що поставлена мета в цілому досягнута.  

Вирішуючи завдання, поставлені в дисертаційній роботі, автор 

продемонструвала вміння опрацьовувати та комплексно аналізувати інформацію, 

критично оцінювати практику обліку  і контролю забезпечень майбутніх витрат і 

платежів, узагальнювати результати дослідження, обґрунтовувати висновки та 

пропозиції.  

Для досягнення сформульованої мети і вирішення поставлених завдань 
використано інструментарій загальних методів наукового дослідження (індукції та 
дедукції, теоретичного порівняння, конкретизації, формалізації та інших) та 



спеціальних (статистичний метод, метод експертних оцінок, метод використання 
аналогів, метод критичних значень, метод оцінки ризику за допомогою «дерева 
рішень», аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання). 

Автор здійснює дослідження на базових засадах ризик-менеджменту, що 
дозволило виділити обліково-організаційну складову політики управління ризиками 
(п.1.1 «Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємства»).  

Доведеною є позиція автора про багатоваріантність вибору методу ідентифікації 
і оцінки ризику (с.43), що враховує такі фактори, як достатність інформації, 
кваліфікацію працівника, який буде здійснювати процес розпізнавання ризику. 

Практичне спрямування мають розроблені таблиці 2.3 «Загальні обліково-
методичні підходи оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів», 2.5 «Фрагмент 
робочого плану рахунків бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і 
платежів», 2.8 «Методика обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів», на які є 
попит у бухгалтеріях підприємств. 

Доцільними та змістовними є наведені у роботі додатки, серед яких є 
узагальнення теоретичних досліджень  «Трактування поняття “ризик”», 
«Класифікація поняття “ризик” у науковій літературі», «Класифікатор ризиків» та 
розробка облікових документів «Бюджет забезпечень соціального призначення», 
«Бюджет забезпечень екологічного призначення», «Бюджет забезпечень 
комерційних ризиків», «Звіт про виконання бюджету забезпечень валютних 
ризиків», «Звіт про виконання бюджету забезпечень інвестиційних ризиків», «Звіт 
про виконання бюджету забезпечень комерційних ризиків» та інші. 

До основних наукових результатів, отриманих особисто здобувачем наукового 
ступеня, відносяться: 

удосконалення теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку 
забезпечень майбутніх витрат і платежів (поняття та критерії визнання в обліку, 
класифікація, оцінка, методичні підходи до відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку та у формах звітності);   

удосконалення формування обліково-організаційної складової політики 
управління ризиками діяльності як системи концептуально-теоретичних засад, 
методичних та організаційних процесів забезпечення і технології обробки 



облікової інформації щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів з метою 
підвищення рівня ефективності досягнення оперативних і стратегічних цілей 
підприємства; 

обґрунтування особливостей багаторівневої системи бюджетів забезпечень 
майбутніх витрат і платежів шляхом систематизації й групування з урахуванням їх 
економічної сутності, функціонального призначення та інших організаційно-
технологічних факторів ризиків;  

систематизація наукових підходів до теоретичного обґрунтування забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як інструменту обліково-інформаційного базису 
вибору концепції управління ризиками для побудови узагальненої моделі дій, 
необхідних для досягнення встановлених поточних і стратегічних цілей та 
прийняття ефективних управлінських рішень щодо нейтралізації впливу ризиків 
на діяльність підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 
використання науково-теоретичних результатів дослідження, запропонованих у 
дисертації, у практику 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.) 
ПрАТ “Іскра” (довідка № 161 від 20.12.2018 р.); ТОВ “Холдинг “Гранд Готель” 
(довідка № 8 від 15.01.2019 р.); ТОВ “Віст Груп” (довідка № 71 від 12.02.2019 р.). 

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”.  

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 науковометричних баз даних та 10 публікацій за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,71 друк. арк., з яких автору 

належить 3,98 друк. арк.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням, висновкам і 
пропозиціям, викладеним в дисертаційній роботі, відображає її структуру та 
логіку викладення матеріалу. 

Зауваження до змісту дисертації.  
Дискусійними положеннями дисертації є: 
1. При розробці методики обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів автор 

не пропонує методику обліку операцій зі списання невикористаних коштів 
забезпечень. У запропонованому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” автор пропонує здійснювати 
сторнування таких сум, проте цей метод недоцільно використовувати у випадку 
закриття звітного періоду у фінансовій звітності.  

2. На с. 128 дисертації автор зазначає про необхідність запровадження 
механізму обов’язкового створення спеціальних видів забезпечень ризиків 
діяльності, проте такий підхід є недостатньо обґрунтованим і доведеним з 
врахуванням базових положень Концептуальної основи фінансової звітності. 

3. При розробці методичних підходів щодо відображення в обліку і фінансовій 
звітності забезпечень майбутніх витрат і платежів автор не враховує окремі норми 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», які мають вплив на ідентифікацію 
ризиків за договорами з клієнтами. 

4. Непослідовною є класифікація автором видів звітності (рис. 2.7 «Система 
звітності щодо розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів), 
де автор за однією класифікаційною ознакою виділяє фінансову, інтегровану, 
внутрішню та корпоративну звітність. 

5. Не відповідає назві таблиця 3.1 «Матриця елементів внутрішнього контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів в інформаційній системі управління 
ризиками», оскільки у таблиці відсутні обов’язкові елементи матриці. 



 


