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дій, недостатньо досліджені та потребують удосконалення. З метою 

створення комплексного підходу до управління комісійними операціями, що 

сприятиме оптимізації як податкового навантаження, так і використання 

фінансових ресурсів у цілому. Останнє обумовлює необхідність 

вдосконалення первинного обліку, методично-організаційних аспектів обліку 

і внутрішнього контролю досліджуваних підприємств. Усі вищезазначені 

проблемні питання зумовлюють актуальність обраної теми дослідження. 

 

2. Зв’язок теми з державними чи галузевими науковими 

програмами та пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.   

Обрана тема дослідження пов’язана з науково-дослідними темами, що 

виконуються на кафедрі 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) 

та “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” 

(державний реєстраційний номер 0111U010542). У рамках вказаних тем 

автором проведені дослідження, які пов’язані з особливостями здійснення 

комісійних операцій підприємствами та їх впливу на вдосконалення 

методики й організації обліку і внутрішнього контролю даних операцій. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових досліджень та їхня 

достовірність.  

Визначення мети, завдань та плану дисертації дали можливість 

провести комплексне дослідження системи обліку та внутрішнього контролю 

комісійних операцій підприємства. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані автором у дослідженні, достатньо обґрунтовані 

і достовірні. Вони базуються на дослідженні нормативних та законодавчих 

актів України, праць зарубіжних і вітчизняних науковців із проблем 
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комісійної торгівлі, обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій, 

даних статистичних щорічників Державної служби статистики України, 

матеріалах семінарів і науково-практичних конференцій, електронних 

ресурсах, що знаходяться у вільному доступі та практичних матеріалах 29 

досліджуваних підприємств. 

У роботі використані загальнонаукові методи дослідження: наукової 

абстракції, дедукції та індукції; теоретичного узагальнення; моделювання, 

аналізу та синтезу; порівняння та спостереження; аналогії, узагальнення та 

абстрагування. Це надало можливість автору обґрунтувати теоретичні 

положення та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення 

організаційно-методологічного забезпечення обліку та внутрішнього 

контролю комісійних операцій підприємства. 

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукові розробки дисертації полягають у теоретичному, методичному, 

організаційному і практичному обґрунтуванні рекомендацій із 

удосконалення обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій 

підприємств. 

Важливим надбанням вказаної роботи є комплексний підхід до 

вирішення питань облікового забезпечення управління комісійними 

операціями, що надає роботі суттєву цінність і можливість успішної 

реалізації на практиці.  

Наукову та практичну цінність мають пропозиції щодо удосконалення 

організаційних аспектів облікової системи шляхом формалізації облікової 

політики комісійних операцій підприємства, що дозволило забезпечити 

процес прийняття управлінських рішень повною і достовірною інформацією 

в умовах альтернативних варіантів дій. 

Доцільно позитивно оцінити наукові дослідження пов’язані з 

удосконаленим первинним документування та методикою обліку комісійних 
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операцій підприємства, з врахуванням організаційних та нормативно-

правових особливостей їх здійснення. 

Також автором удосконалено організаційне забезпечення внутрішнього 

контролю комісійних операцій підприємства, шляхом виділення основних 

суб’єктів та об’єктів внутрішнього контролю, правильного розподілу згідно 

виділених рівнів контрольних функцій, що надає можливість покращити 

своєчасність і ефективність прийняття управлінських рішень. 

Запропоновано методику внутрішнього контролю комісійних операцій, 

яка полягає у використанні виділених контрольних процедур за окремими 

бізнес-процесами, об’єктами та рівнями контролю, яка надасть можливість 

оперативно усувати виявлені недоліки, але, головне, розробити систему 

профілактичних заходів для їх запобігання у майбутньому. Запропоновані 

механізми та процедури характеризуються також можливістю здійснювати 

ефективну оцінку діяльності окремих центрів відповідальності, залучених до 

реалізації комісійних операцій. 

 

5. Значення дисертації для практики.  

Практичне значення одержаних здобувачем результатів полягає у 

впровадженні пропозицій, обґрунтованих у дисертації, у діяльність 

підприємств, які здійснюють комісійні операції. Практичну цінність мають 

положення дисертації, пов’язані з удосконаленням організаційно-

методичного забезпечення бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю комісійних операцій підприємства. 

Варіанти удосконалення організації обліку діяльності підприємства, 

пов’язаної з комісійними операціями за виділеними центрами 

відповідальності запроваджено в діяльність ТОВ “КУПАВА-5” (довідка № 

279 від 21.11.2018 р.). У діяльність ТОВ “АНТАРЕС-17” запроваджено 

робочий план рахунків, який враховує організаційну структуру та 

особливості здійснення комісійних операцій; первинні документи та форми 

внутрішньої звітності, що дають змогу здійснювати належний контроль на 



 5

всіх рівнях управління підприємством (довідка № 567 від 07.12.2018 р.). 

Пропозиції дисертанта щодо організації обліку комісійних операцій; форми 

внутрішньої звітності, які застосовуються для оформлення результатів, 

запропонована методика внутрішнього контролю діяльності за комісійними 

операціями ТОВ “ВМВ Холдінг” (довідка № 4 від 15.01.2019 р.). На ТОВ 

“Компакт Трейдинг” запроваджено пропозиції, які висвітлюють питання 

первинного обліку комісійних операцій, руху товарно-матеріальних 

цінностей, методики та організації аналітичного та синтетичного обліку 

операцій комісійної торгівлі, а також формування результатів діяльності за 

центрами відповідальності (довідка № 0502-1 від 05.02.2019 р.). 

Запроваджено методику обліку запасів, доходів і фінансових результатів, 

форми управлінської звітності на ПП “Укр Максірост” (довідка № 27 від 

12.02.2019 р.). В діяльність Чернівецької обласної спілки споживчих 

товариств запроваджено форми внутрішньої звітності, які створюють 

сприятливі умови для оперативного контролю за ефективністю їх 

застосування, та методику внутрішнього контролю результатів діяльності 

підприємств (довідка № 05-06/04 від 07.03.2019 р.). 

Окремі теоретичні положення і практичні рекомендації знайшли 

застосування у навчальному процесі Львівського торговельно-економічного 

університету та використані під час розроблення навчально-методичного 

забезпечення з курсів “Управлінський облік”, “Організація бухгалтерського 

обліку”, “Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві” 

(довідка № 100/16 від 29.12.2018 р.). 

 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в 

опублікованих працях.  

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 21 наукову працю, з 

них 8 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 5 у виданнях 

України, що індексуються в наукометричних базах; 13 тез за матеріалами  
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конференцій. Загальний обсяг наукових праць становить 5,34 друк. арк., з 

них особисто автору належить 5,08 друк. арк. 

Внесок автора у працях, що видані у співавторстві, чітко розкрито у 

списку опублікованих праць в авторефераті. На захист винесені виключно 

результати власних наукових розробок, а також пропозиції здобувача. 

 

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.  

Дискусійними положеннями, а також такими, до яких є зауваження, 

можна вважати наступні:  

1. Пропонуючи загальні схеми облікового відображення комісійних 

операцій в обліку (рис. 2.5, 2.6, 2.7, 2,8), автор не висвітлює взаємозв’язок 

між первинними документами у вказаних алгоритмах. Це надало б 

комплексності запропонованій системи. 

2. Автором запропоновано схему обліку руху товарів і результатів 

діяльності за комісійними операціями у комітента, коли комісіонер – 

нерезидент (рис. 2.7) та схему обліку руху товарів і результатів діяльності за 

комісійними операціями у комісіонера, коли комітент – нерезидент (рис. 2.8), 

проте, в самій роботі дані рисунки не описані  

3. У дисертації автор виділяє етапи формування облікової політики на 

підприємствах, які здійснюють комісійні операції (рис. 2.12), однак в самій 
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роботі дані етапи не охарактеризовані конкретними діями, що пов’язані 

безпосередньо з комплексом комісійних операцій. 

4. Досліджуючи організацію та методику внутрішнього контролю 

комісійних операцій підприємства потрібно було детальніше розглянути 

існуючі моделі внутрішнього контролю, які поширені в розвинутих країнах 

(COBIT, COSO, CoCo тощо), оскільки лише завдяки комплексному підході 

до вирішення цього питання є можливе створення ефективної системи 

внутрішнього контролю на підприємстві. 

5. Дієвість запропонованої автором моделі внутрішнього контролю 

діяльності підприємств, які здійснюють комісійні операції (рис. 3.3.), 

підтверджується представленим зв’язком з розробленими первинними 

документами, обліковими регістрами, Положенням про організацію 

внутрішнього контролю (у частині комісійних операцій). Разом з тим, розробка 

прикладу посадової інструкції суб’єктів внутрішнього контролю комісійних 

операцій надала б можливість забезпечити чіткість і досягнення запланованих 

показників, сприяти налаштування ефективної комунікації між підрозділами 

підприємства та керівним складом. 

Разом з тим, наведені зауваження не знижують наукової і практичної 

цінності проведеного дослідження і не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи. 

 

9. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Кузьми Христини Володимирівни на тему: “Облік 

і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства” є актуальною, 

науково обґрунтованою, має певну ступінь наукової новизни та практичну 

важливість теоретичних розробок щодо вирішення проблем обліку та 

внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства. 

Логічна завершеність проведеного наукового дослідження дозволяє 

стверджувати, що дисертаційна робота загалом відповідає вимогам “Порядку 

присудження  наукових  ступенів”,  затвердженого   Постановою   Кабінету  
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