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Спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 

у Національній академії статистики, обліку та аудиту 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента 

доктора економічних наук, професора Петрик Олени Анатоліївни  

 на дисертаційну роботу Пилипенка Любомира Миколайовича на тему 

«Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної 

економіки», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

 (за видами економічної діяльності) 

 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з науковими 

планами і темами 

Нині світова економіка перебуває в активній стадії розвитку 

постіндустріального суспільства. Характерними її рисами є переважання 

інноваційного сектору та зростання ролі й вартості людського капіталу, що 

передбачає продукування і застосування новітніх підходів до здійснення 

високоефективного виробництва, використання великих масивів і видів 

інформаційних ресурсів, посилення ролі і цінності нематеріальних активів та 

інтелектуальної власності. Зазначені риси, з одного боку, істотним чином 

впливають на формування вартості суб’єктів господарювання в сучасних 

економічних умовах, а з іншого – визначають інформаційні запити суспільства 

щодо потенціалу і факторів ефективності їхнього функціонування. 

Звітність (фінансова та нефінансова) є найбільш доступним джерелом 

інформації для прийняття відповідних управлінських рішень керівництвом 

суб’єктів господарювання та зовнішніми користувачами. Якщо ж звітність 

стосується корпорацій, що є суспільно значущими компаніями, її статус 

набуває ще більш вагомого значення. 

Отже, можемо стверджувати, що дослідження Пилипенка Любомира 

Миколайовича, присвячене розвитку науково-теоретичних засад формування 
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адаптивної системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної 

економіки, є своєчасним, необхідним і важливим. Актуальність дисертаційної 

роботи підтверджується й тим, що вона виконана відповідно до головних 

напрямів наукових досліджень Національного університету «Львівська 

політехніка», а її наукові результати використані при розробленні науково-

дослідних тем кафедри обліку та аналізу Національного університету 

«Львівська політехніка»: 

 «Концептуальний базис адаптивного формату фінансової звітності 

компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання» (номер державної 

реєстрації 0112U001220); 

 «Система обліку і звітності як інструментарій управління 

підприємством» (номер державної реєстрації 0115U004216); 

 «Розвиток концептуальних і методологічних засад системи 

бухгалтерського обліку» (номер державної реєстрації 0115U004217). 

Використання результатів дисертації при виконанні вказаних науково-

дослідних тем підтверджено трьома актами впровадження від 11.05.2016 р. 

Дисертантом чітко визначено мету дослідження, достатній перелік завдань, 

що спрямовані на її досягнення, які були реалізовані у процесі підготовки 

дисертації. 

 

Положення наукової новизни, що сформульовані у дисертації, рівень 

їх обґрунтованості та особистий внесок здобувача 

 

Ознайомившись зі змістом дисертації, авторефератом та публікаціями 

Пилипенка Любомира Миколайовича, можна зробити висновок про одержання 

ним особисто вагомих наукових та прикладних результатів щодо розвитку 

науково-теоретичних засад формування системи публічної звітності корпорацій 

та обґрунтування концептуальної основи сучасної її методології, що відповідає 

умовам постіндустріальної економіки. Достатню обґрунтованість отриманих 

результатів забезпечено завдяки проведеному здобувачем системному 
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критичному аналізу наукового доробку українських та зарубіжних вчених, 

сукупності їх фундаментальних концептуально-теоретичних розробок у сфері 

бухгалтерського обліку, постіндустріального суспільства, сталого розвитку та 

фізичної економії, та виявлення на цій основі існуючих проблем. Здобувачем 

використано належну інформаційну базу дослідження, якою стали як наукові 

праці щодо формування публічної звітності корпорацій, так і нормативно-

правові акти України, сукупність національних та міжнародних стандартів 

(нормативів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності; фактичні дані 

публічної звітності провідних вітчизняних, зарубіжних і транснаціональних 

корпорацій. 

 

До основних результатів дослідження, які визначають його наукову 

новизну, на нашу думку варто віднести такі: 

 

 обґрунтування основних інституційних засад системи публічної 

фінансової звітності корпорацій (с. 68-69) та розробка концептуальної моделі 

формату цієї звітності (с. 55-57) з урахуванням максимальної орієнтації на 

інформаційні потреби зовнішніх стейкхолдерів корпорацій, що досягнуто на 

основі умотивованого аналізу теоретичного базису методології бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності та врахування фундаментальних положень 

органічної балансової теорії (с. 80-82) та фізичної економії (с. 119-123);  

 запропоновану концепцію збереження інтелектуального капіталу (с. 

111-118), яка використана як компонента концептуальної основи 

запропонованого формату публічної корпоративної фінансової звітності, що дає 

змогу розробити методологічні підходи й методичний інструментарій 

відображення в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

створених власними силами об’єктів інформаційно-інтелектуального 

потенціалу корпорацій. Запропоновані концептуально-методологічні розробки 

стали основою для удосконалення форм фінансової звітності, зокрема шляхом 

запровадження: до структури балансу статей «Інтелектуальні активи» в активі 
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та «Інтелектуальний капітал» в пасиві (с. 237-240), а у форму звіту про 

прибутки і збитки (розділ «Сукупний дохід») нових статей про результати 

переоцінки інтелектуальних активів (с. 240-243); 

 обґрунтування методологічних основ обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу корпорації (с. 212-215), що, базуючись на 

фундаментальних положеннях органічної балансової теорії, передбачають 

створення та подання у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

відповідного резерву капіталу. Сальдо такого резерву обґрунтовано 

відображати у пасиві балансу (розділі «Акціонерний капітал»), а результати 

його переоцінки чи використання – у розділі «Сукупний дохід» звіту про 

прибутки і збитки (с. 238, 244); 

 удосконалення моделі гармонізації публічної корпоративної звітності (с. 

102-104), яка концептуально спрямована на формулювання принципів і 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням моделі 

суспільно-економічних відносин. Це дає змогу побудувати гармонізований 

формат публічної корпоративної звітності, максимально зорієнтований на 

задоволення інформаційних потреб широкого кола її користувачів; 

 розвиток методологічних підходів до відображення в системі 

бухгалтерського обліку гудвілу, який фактично є одним з об’єктів 

представлення інтелектуального потенціалу корпорації. Запропоновані 

імперативні обмеження при оцінюванні визнаного гудвілу дають змогу 

запобігти тенденціям штучного завищення валюти балансу та формуванню в 

ньому фіктивного капіталу (с. 156-171); 

 функціональний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, що передбачає представлення її як інструменту 

управління ризиками у трьох проекціях (с. 184-188). Такий підхід дозволяє 

покращити інформаційне забезпечення як внутрішніх користувачів обліково-

звітної системи (у процесах ризик-менеджменту), так і зовнішніх, зокрема при 

врахуванні інвестиційних ризиків корпорації; 
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 запропоновані підходи до удосконалення організаційно-методичного 

інструментарію аудиту публічної корпоративної звітності (с. 284-288), що, з 

метою забезпечення вищого рівня прозорості діяльності корпорацій, 

передбачають розширення програми перевірки за рахунок нових об’єктів 

звітності, які представляють значний інтерес для її користувачів у 

постіндустріальних умовах – інтелектуальні активи і капітал, моральний знос, 

соціально-екологічні результати діяльності тощо; 

 сформований методичний інструментарій аналізу фінансової звітності 

корпорацій, спрямований на оцінювання ефективності використання їх 

інтелектуального потенціалу (с. 276-288), який, базуючись на запропонованому 

адаптивному форматі звітності, дає змогу повніше охарактеризувати сукупний 

економічний потенціал корпорацій; 

 розвиток концептуальних засад формування нефінансової звітності, що 

передбачають побудову її формату згідно з положеннями фізичної економії. 

Запропоновані підходи обґрунтовують включення до складу нефінансової 

звітності інформації про соціально-екологічні результати діяльності корпорацій 

крізь призму показників впливу на баланс абсолютних благ і екстерналій (с. 

295-313). 

 

Елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх обсяг та ступінь 

доведеності відповідають нормативним вимогам. Достовірність отриманих 

результатів полягає у тому, що вони викладені у певному логічному зв’язку із 

основними завданнями, що визначені у дисертації, а головні наукові 

положення, практичні рекомендації та висновки є обґрунтованими і логічно 

витікають з питань теорії та узагальнення напрацювань попередників. У 

дисертації основні висновки і положення підкріплені таблицями (23), 

рисунками (29) та 15 додатками на 89 сторінках, що додає роботі 

переконливості та доказовості. 
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Практичне значення результатів дослідження 

Практичне значення отриманих у ході дослідження результатів 

підтверджується їхнім прикладним використанням і впровадженням на 

державному (регіональному), професійному рівнях регулювання досліджуваних 

питань та у діяльності окремих суб’єктів господарювання, а саме: 

 на рівні органів влади – у діяльність Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження 

№ 1-12-1109 від 28.04.2016 р.); 

 на рівні професійного громадського регулювання – Навчально-

методичним центром ВПГО «Спілка аудиторів України» (довідка від 

12.04.2016 р.); 

 на рівні суб’єктів господарювання – у діяльність ПАТ «Концерн-

Електрон» (довідка № 002/147-1 від 06.05.2016 р.), ПАТ «Орлан-Транс» 

(довідка від 17.03.2016 р.) та ПП АФ «Леополіс-аудит» (довідка про 

впровадження № 7 від 10.05.2016 р.); 

 на рівні наукових досліджень за держбюджетними темами – у процесі 

реалізації основних напрямів наукових досліджень Національного 

університету «Львівська політехніка» (3 акти про впровадження від 

11.05.2016р). 

Окремі результати теоретичного і прикладного характеру 

використовуються у навчальному процесі Національного університету 

«Львівська політехніка» при викладанні навчальних дисциплін підготовки 

фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», а саме «Звітність підприємств», 

«Облік і звітність в корпораціях», «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством», «Фінансовий аналіз», а також дисциплін освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», зокрема «Методологія наукових досліджень в обліково-

аналітичній сфері знань» та «Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної 

економіки» (довідка № 67-01-1097 від 31.05.2016 р.). 

 



7 

 

Повнота викладення результатів дослідження в опублікованих працях 

та авторефераті здобувача 

Комплексне застосування загальнонаукових та спеціальних методів 

економічних досліджень дало змогу Пилипенку Л.М. отримати науково 

обґрунтовані результати, що характеризуються високим рівнем 

аргументованості та достовірності. Глибину основних наукових положень, 

результатів та висновків дослідження демонструють опубліковані 64 наукові 

праці загальним обсягом 279,64 друк. арк., серед яких одна одноосібна 

монографія, 5 колективних монографій, 25 статей у фахових наукових 

журналах і збірниках наукових праць, в тому числі 11 іноземних чи 

індексованих в міжнародних наукометричних базах, 28 тез доповідей на 

конференціях, 1 підручник, 2 навчальних посібники та 1 термінологічний 

словник.  

Зміст публікацій відповідає суті основних результатів, отриманих в 

дисертації. Основні положення дисертації апробовані та схвалені на численних 

наукових та науково-практичних конференціях в різних регіонах України та 

закордоном. 

 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням, 

висновкам і рекомендаціям, викладеним в дисертаційній роботі, відображає її 

структуру та логіку подання матеріалу. Елементи наукової новизни, що 

винесені на захист, достатньо повно і аргументовано висвітлені в авторефераті. 

 

Дискусійні питання, недоліки та зауваження до дисертації  

 

В процесі ознайомлення з дисертацією виявлено певні дискусійні 

твердження здобувача та зауваження, зумовлені тим, що не всі викладені 

положення є беззаперечними, а деякі потребують уточнення та додаткового 

пояснення і аргументації,  а саме: 
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1. Із наведеного дисертантом «концептуального базису формату фінансової 

звітності корпорацій постіндустріального типу» (підрозділ 1.3, с. 55-56) 

термінологічно залишається не зрозумілим, що собою являє «формат звітності» 

(чи це стандарт, сукупність форм, паперовий чи електронний вигляд, пакет 

звітів, порядок розміщення реквізитів і подачі інформації чи щось інше) та  

чому він неправомірно ототожнюється із  «фінансовою звітністю,  як 

інформаційною інтерпретацією вартості та структури капіталу компанії» (рис. 

1.5). В той же час автор у подальших матеріалах дослідження (підрозділ 4.3) 

наводить такі дискусійні твердження:  «Формальне і змістове відображення у 

фінансовій звітності капіталу з урахуванням взаємозв’язків його компонентів 

визначає формат звітності» (с.233) та «Формат фінансової звітності – це не 

простий перелік статей і їх груп (розділів), розміщених в різних формах, а 

проекція методології бухгалтерського обліку капіталу на інформаційні запити 

суспільства» (с. 234). Такі визначення є абстрактними і потребують деталізації та 

своєчасного розкриття у тексті роботи, для надання її логічності та зрозумілості, 

повного вирішення поставлених завдань. Також автор не пояснив підстави 

еквівалентного вживання ним  понять «формат», «форма» та «метод (спосіб) 

підготовки» фінансової звітності (с. 234-250).  

2. Позитивно оцінюючи зусилля автора дослідження щодо опрацювання 

теоретичних засад фінансової звітності у підрозділі 2.1 (с. 73-91) та проведений 

аналіз сильних і слабких сторін облікових теорій на основі узагальнення 

значної кількості спеціальної літератури та визначення позицій окремих 

науковців щодо фундаментальних теорій бухгалтерського обліку – зокрема 

балансових (статична, динамічна, органічна та економетрична) і локальних 

теорій бухгалтерського обліку – до яких автор і відносить теорію фінансової 

звітності, яка зазнає сукупного впливу етичної, соціологічної економічної, 

інституційної, комунікаційної та еволюційно-адаптивної теорій, варто звернути 

увагу, що залишилось чітко не розкритим авторське бачення поняття «теорія 

публічної фінансової (корпоративної) звітності» та аргументовано не  

визначено його складові (компоненти, які на думку здобувача мають формувати 
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цю теорію). Також рис. 2.1 (с. 78) «Класифікація теорій бухгалтерського обліку 

в контексті бухгалтерської звітності» насправді зв’язку з бухгалтерською 

звітністю наведених в ньому класифікаційних ознак не відображає, а стосується 

окремих групувань існуючих теорій бухгалтерського обліку. 

3. Для зрозумілості, більш повного відображення змісту та сутності 

викладеного матеріалу уточнення потребує назва підрозділу 2.2 

«Концептуальні засади вироблення стандартизованих регламентацій у різних 

системах та їх гармонізація» (с.91) і подання її можливо у такій редакції 

«Концептуальні засади вироблення стандартизованих регламентацій публічної 

корпоративної звітності у різних облікових системах та їх гармонізація».  

4. Підтримуючи думку автора щодо необхідності врахування соціально-

екологічних та етичних аспектів функціонування компаній як важливих 

критеріїв загальної ефективності їх діяльності, проблематичною для практичної 

реалізації видається пропонована дисертантом «нова обліково-звітна парадигма 

в контексті репрезентації соціально-екологічних факторів та результатів 

діяльності суб’єктів ринку, яка має будуватись з урахуванням наукових 

положень фізичної економії – необхідності бухгалтерського обліку та 

репрезентації в публічній звітності активів, що представляють абсолютні блага 

й екстерналії», як нових об’єктів обліку (с. 122-123). Складність полягає у 

ідентифікації, виборі вимірників та неоднозначних способах оцінки і визнання 

соціально-екологічних активів. Тим більше досить дискусійною є пропозиція 

автора застосовувати для їх бухгалтерського обліку натуральні вимірники.   

5. Погоджуючись із необхідністю дослідження об’єктів публічної 

фінансової звітності і проблеми повноти їх відображення, як це передбачено 

назвою розділу 3 дисертації, акцентуємо увагу на те, що  здобувач не висвітлив 

у зазначеному розділі роботи загальної сукупності (системи) таких об’єктів, а 

без  достатнього обґрунтування лише зупинився на дослідженні прибутку, 

валюти балансу, гудвілу, деривативів, резервуванні та страхуванні капіталу. 

Беззаперечно зазначені об’єкти є важливими та потребують вирішення низки 

проблем щодо їх обліку і відображення у корпоративній звітності в умовах 
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постіндустріальної економіки. Однак, така обмежена позиція автора позбавляє 

можливості застосування системного підходу повною мірою.   

6. Докладнішого пояснення та глибшого обґрунтування потребує 

запропонована авторська модель балансового рівняння (формули 4.3 та 4.4 с. 

232-233) з урахуванням уточненої структури капіталу корпорації 

постіндустріального типу у підрозділі 4.1 (зокрема виокремлення 

інтелектуального капіталу та резерву на моральний (технологічний) знос 

основного капіталу). Варто визначити її переваги  порівняно з іншими 

моделями балансових узагальнень.  

7. Досліджуючи питання розвитку аудиту публічної звітності корпорацій в 

умовах постіндустріальної економіки у підрозділі 5.1 здобувач пропонує 

удосконалити порядок звітування аудиторів для більш повного задоволення 

інформаційних запитів стейкхолдерів, а саме дано рекомендацію складати 

«інтегрований аудиторський звіт» та «висловлювати інтегровану думку щодо 

корпоративної звітності загалом та окремі думки щодо кожного обов’язкового 

компонента корпоративної звітності» (с. 287). Дійсно такий підхід заслуговує 

на увагу, проте потребує докладного розкриття у тексті роботи у частині 

безпосередньо визначення законодавчо не урегульованих термінів  

«інтегрований аудиторський звіт (думка)», порядку унормування його 

підготовки, визначення кола користувачів, структури, сукупності 

інформаційних джерел для його складання. Також більше уваги слід приділити 

розкриттю методичного забезпечення перевірки пропонованих нових об’єктів 

аудиту (інтелектуального капіталу корпорацій, соціально-екологічних 

показників та ін.).  

 

Зазначені вище зауваження і дискусійні положення не знижують загальної 

позитивної оцінки і вагомості положень дисертації Л.М. Пилипенка, в цілому 

не впливають на її науково-теоретичний рівень та новизну і можуть стати 

предметом дискусії у процесі захисту роботи.  
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Загальний висновок про дисертаційну роботу 

Дисертаційна робота Пилипенка Любомира Миколайовича на тему 

«Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної 

економіки» є завершеною самостійною науковою працею, виконаною на 

високому науково-теоретичному рівні та має практичну значущість, в якій 

згідно визначеної мети запропоновано нове вирішення важливої наукової 

проблеми – формування адаптивної системи публічної звітності корпорацій в 

умовах постіндустріальної економіки в Україні. Дослідження характеризується 

актуальністю, цілісністю, завершеністю, структурованістю, логічністю. Основні 

положення дисертації відображені в публікаціях та апробовані на наукових 

конференціях. Автореферат адекватно відображає зміст дисертації. 

Загалом, дисертація виконана на належному науковому рівні, має практичну 

спрямованість, містить нові оригінальні і достатньою мірою аргументовані 

наукові результати, відповідає вимогам до дисертаційних робіт, які висуваються 

МОН України та пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 567 від 24 липня 

2013 року із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 656 від 

19.08.2015р., а її автор – Пилипенко Любомир Миколайович – заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). 

 


