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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) 

 

Вивчення дисертаційної роботи на тему «Система публічної звітності 

корпорацій в умовах постіндустріальної економіки», автореферату і 

опублікованих здобувачем наукових робіт дає змогу сформулювати такі 

узагальнені висновки про актуальність, структуру, наукову новизну, теоретичне 

і практичне значення отриманих результатів та дати загальну оцінку 

проведеного дослідження. 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Ефективність функціонування суб’єктів ринкової економіки, регулювання 

економічних процесів на ринках капіталів та глобальної економіки загалом 

суттєво залежать від якості, повноти і достовірності фінансової інформації, яку 

оприлюднюють корпорації. Основним інструментом формування, подання і 

оприлюднення формалізованої інформації про діяльність корпорацій є їхня 

публічна фінансова звітність. Інвестори, кредитори, учасники ринків капіталів 

та інші особи, які виявляють інтерес до ефективності функціонування 

корпорацій, мають бути захищені від можливих фальсифікацій і маніпулювання 

показниками звітності, що становить загрозу не лише окремо взятим 

економічним суб’єктам, але й системі фондового ринку загалом. Більше того, 

як засвідчили корпоративні скандали початку 2000-х років, проблема 

неадекватності й недостовірності показників фінансової звітності може 



обумовити навіть глобальні кризові явища. Достовірні дані фінансової звітності 

також є важливими для державних органів влади та громадських організацій. 

З огляду на зазначені аргументи, дисертаційна робота Пилипенка Л. М., 

яка присвячена проблемі формування адаптивної для постіндустріального 

суспільно-економічного середовища системи публічної звітності корпорацій, є 

актуальною в теоретичному та практичному значенні. 

 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до головних напрямів наукових 

досліджень Національного університету «Львівська політехніка». Наукові 

результати дослідження використані при розробленні науково-дослідних тем 

кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», 

в яких автор був керівником: «Концептуальний базис адаптивного формату 

фінансової звітності компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання» 

(номер державної реєстрації 0112U001220), зокрема при розробленні 

підрозділів 1.1 «Роль фінансової звітності в управлінні ринковою економікою», 

2.1 «Вплив сучасних тенденцій розвитку економіки на обґрунтування формату 

публічної корпоративної звітності» і 2.2 «Прибуток як бухгалтерська оцінка 

ефективності функціонування компаній» (акт впровадження від 11.05.2016 р.), 

та «Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством» 

(номер державної реєстрації 0115U004216), зокрема при розробленні 

підрозділів 1.1 «Теоретичні засади бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності», 2.2 «Оцінювання в системі обліково-звітного забезпечення 

збереження основного капіталу» (акт впровадження від 11.05.2016 р.). 

Матеріали дослідження також увійшли у розробку науково-дослідної теми 

«Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського 

обліку» (номер державної реєстрації 0115U004217), зокрема при розробленні 

підрозділу 2.1 «Дослідження методологічного потенціалу облікової системи для 

цілей агрегування об’єкта «інтелектуальний потенціал» (акт впровадження від 

11.05.2016 р.). 

 



3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій в дисертації, їх достовірність, наукова новизна та практичне 

значення 

Основні наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційного 

дослідження Пилипенка Л. М. є достатньо та всебічно обґрунтованими. Вони 

підтверджуються використанням у ході дослідження діалектичної теорії 

пізнання економічних явищ і процесів в контексті до системи бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності, фундаментальних класичних положень 

економічної теорії, концептуального базису і теоретичних положень фізичної 

економії, а також концепцій постіндустріального суспільства та сталого 

розвитку. Не меншу вагомість для досягнення високого ступеня 

обґрунтованості результатів дослідження має використання широкого спектра 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання (системного підходу, аналізу, 

синтезу, аналогій, моделювання, історичного і логічного методів). Застосування 

міждисциплінарних і спеціальних методів наукових досліджень у сфері 

бухгалтерського обліку і звітності дало дисертанту змогу отримати й 

обґрунтувати основні наукові результати дослідження, зокрема: за допомогою 

нормативного і позитивного підходів, методів порівняння й узагальнення 

розвинуто теоретичний базис методології бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності, який покладений в основу обґрунтування нової парадигми 

бухгалтерського обліку; з метою моделювання структури бухгалтерського 

балансу використані методи економетричного аналізу й моделювання, а для 

адаптації формату корпоративної фінансової звітності до сучасних умов 

ведення бізнесу застосовані методи формалізації; дослідження методологічних 

підходів до бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності 

корпорацій прибутку і гудвілу здійснено методами порівняльного аналізу, 

синтезу й підходами до виявлення причинно-наслідкових зв’язків; концепція 

збереження інтелектуального капіталу сформульована з використанням методу 

аналогій тощо. 

Використання в роботі законодавчих і нормативно-правових документів 

України, міжнародних систем стандартизації бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, а також широкого кола літературних джерел забезпечило 



належний рівень теоретичної обґрунтованості, а аналітичні зрізи показників 

публічної корпоративної фінансової звітності українських та іноземних 

корпорацій дозволили підвищити достовірність отриманих результатів. 

 

Оцінка наукової новизни одержаних результатів 

Виконана дисертаційна робота характеризується оригінальним підходом 

до реалізації мети дослідження – узагальнення і розвиток науково-теоретичних 

засад формування системи публічної звітності корпорацій та обґрунтування 

концептуальної основи приведення її методології до умов постіндустріальної 

економіки. 

Вважаю методологічно правильною побудову структури дисертації, що 

охоплює аналіз існуючих науково та прикладних засад формування фінансової 

звітності корпорацій постіндустріального типу, дослідження теоретико-

методологічного базису фінансової звітності та обґрунтування передумов 

формулювання нової парадигми бухгалтерського обліку, розвиток 

концептуально-методологічних підходів до репрезентації у фінансовій звітності 

ключових для постіндустріальної економіки об’єктів обліку, розроблення 

концептуального формату публічної звітності корпорацій, окреслення 

інструментарію оцінки й аналізу звітності корпорацій та напрямів його 

удосконалення відповідно до вимог інформаційних потреб користувачів 

звітності. 

Серед отриманих результатів суттєвою науковою новизною вирізняється 

розроблена концептуальна модель змісту і формату публічної корпоративної 

фінансової звітності відповідно до інформаційних потреб зовнішніх 

стейкхолдерів корпорацій (с. 55-60). Розроблена модель формує 

концептуальний базис для сформульованих теортико-методологічних положень 

побудови формату фінансової звітності, яка дає змогу повноцінно 

репрезентувати сукупний економічний потенціал і результативність діяльності 

суб’єктів господарювання, враховуючи притаманні постіндустріальній 

економіці фактори генерування економічних вигод. Завдяки обґрунтованій 

концепції збереження інтелектуального капіталу автору вдалось розробити 

більш змістовний методологічний базис репрезентації інтелектуальних 



економічних ресурсів підприємств постіндустріального типу у їхній публічній 

фінансовій звітності та підвищити рівень її адекватності умовам ведення 

бізнесу в постіндустріальній економіці (с. 111-118). 

Запропоновані методологічні положення обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу корпорації, що передбачають створення 

та репрезентацію у фінансовій звітності відповідного резерву капіталу (с. 212-

215), дають змогу врахувати вплив динамічності технологічного й 

економічного розвитку на діяльність корпорацій та забезпечити захист 

акціонерного капіталу від редукції, що сприяє більш об’єктивній публічній 

репрезентації капіталу у фінансовій звітності. 

На основі сформульованих концептуальних і теоретико-методологічних 

положень побудовані змістовно удосконалені форми бухгалтерського балансу 

(с. 237-240) та звіту про прибутки і збитки (с. 240-246), що передбачають 

введення до них статей відображення статики й динаміки ключових факторів 

економічного потенціалу, а саме «Інтелектуальні активи» в активі та 

«Інтелектуальний капітал», «Резерв на моральний (технологічний) знос 

основного капіталу» в пасиві балансу; «Дооцінка (уцінка) інтелектуальних 

активів» і «Втрати від морального зносу основного капіталу» у розділі 

«Сукупний дохід» звіту про прибутки і збитки. 

Заслуговує на увагу запропонована дисертантом модель гармонізації 

публічної корпоративної звітності, яка передбачає побудову її гармонізованого 

формату, базуючись на принципах і концептуальних основах обліку та звітності, 

що відповідають прийнятній для суспільства моделі суспільно-економічних 

відносин (с. 101-104). Концептуальна спрямованість такої моделі гармонізації 

звітності враховує не лише необхідність зближення систем стандартизації 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, але й передбачає її інституційну 

зорієнтованість на запити суспільства. 

Суттєву наукову новизну мають і розвинуті автором підходи до 

відображення в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

ключових для постіндустріальної економіки об’єктів. До таких об’єктів обліку 

та звітності автор відносить прибутки і сукупний дохід (с. 132-143), вартість 

капіталу і гудвіл (с. 144-171), деривативи (с. 171-183) й резерви (с. 189-198). 



Запропоновані організаційно-методичні положення обліково-звітної 

репрезентації зазначених об’єктів дають змогу не лише якісно покращити 

характеристику публічною звітністю фінансово-майнового стану та 

результативності діяльності корпорацій, але й підвищити рівень її прозорості. 

Серед отриманих наукових результатів також варто виокремити розвинуті 

концептуальні засади формування нефінансової компоненти публічної 

корпоративної звітності (с. 261-271), які, базуючись на наукових надбаннях 

української школи фізичної економії, дають змогу більш повно репрезентувати 

соціально-екологічні результати функціонування корпорацій. 

Значний науковий інтерес представляє запропонований інструментарій 

опрацювання публічної звітності корпорацій, а саме її верифікації та 

аналізування. Зокрема, розвиток організаційно-методичного забезпечення  

аудиту публічної звітності корпорацій шляхом включення в програму перевірки 

нових об’єктів, пов’язаних з особливостями діяльності суб’єктів 

господарювання в умовах постіндустріальної економіки, дає змогу забезпечити 

вищий рівень прозорості діяльності корпорацій та рівень довіри суспільства 

(користувачів) до їх публічної звітності (с. 276-288). Сформульований 

методичний інструментарій аналізу фінансової звітності корпорацій істотно 

розширює можливості об’єктивного оцінювання їх інтелектуального 

потенціалу та ефективності його використання (с. 295-313). 

Усе вище наведене безумовно є підтвердженням того, що дисертація 

Пилипенка Любомира Миколайовича належить до категорії наукових робіт, які 

вирізняються вагомою науковою новизною та представляють собою 

фундаментальне дослідження у сфері інформаційного забезпечення управління 

економічними суб’єктами. 

 

Теоретичне значення результатів дослідження 

Концептуальні й теоретичні положення, обґрунтовані в дисертації, а також 

отримані науково-прикладні результати та рекомендації дають змогу суттєво 

розвинути теоретико-методологічні підходи до формування системи публічної 

звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки. Особливий 



науковий інтерес для поглиблення існуючої теорії й методології 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності мають: 

 сформульована концепція збереження інтелектуального капіталу, яка 

дозволяє вирішити проблему неможливості обліково-звітної репрезентації 

інформаційно-інтелектуальних об’єктів, створених власними силами суб’єкта 

господарювання, що було неможливим через принцип об’єктивації; 

 адаптація постулатів органічної балансової теорії до умов 

постіндустріальної економіки, в результаті чого розроблено методологічні 

основи обліково-звітного відображення морального зносу основного капіталу 

корпорації, спрямовані на забезпечення врахування в системі бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності фактора динамічності розвитку економіки. 

Не менш важливе теоретичне значення представляє розвиток методології 

бухгалтерського обліку та публічної корпоративної звітності з урахуванням 

наукових положень фізичної економії, що передбачає введення в обліково-

звітну систему принципово нових об’єктів – абсолютних благ і екстерналій. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Основні положення, викладені в дисертації, доведено до рівня методичних 

розробок та практичних рекомендацій. Теоретичні, науково-методичні та 

практичні результати дослідження використано в діяльності Департаменту 

економічної політики Львівської обласної державної адміністрації при 

виконання регіональної Програми «Інвестиційний розвиток Львівської області 

на 2011–2015 роки» (довідка про впровадження № 1-12-1109 від 28.04.2016 р.), 

Навчально-методичного центру ВПГО «Спілка аудиторів України» при 

формуванні навчальних програм підвищення кваліфікації бухгалтерів (довідка 

від 12.04.2016 р.), а також у практиці роботи ПАТ «Концерн-Електрон» (довідка 

№ 002/147-1 від 06.05.2016 р.), ПАТ «Орлан-Транс» (довідка від 17.03.2016 р.), 

ПП АФ «Леополіс-аудит» (довідка про впровадження № 7 від 10.05.2016 р.). 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Національного 

університету «Львівська політехніка» при викладанні дисциплін «Звітність 

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

управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз», «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.). 

 

4. Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської 

дисертації 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати кандидатської 

дисертації Пилипенка Л. М. «Ризики аудиторської діяльності: методика 

виявлення й оцінювання», яку було захищено у 2009 році за спеціальністю 

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

діяльності), не використовувалися у даній дисертації, яку подано на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук. 

 

5. Стиль та мова викладення результатів дослідження 

Дисертаційну роботу написано грамотно, на високому стилістичному рівні. 

Застосована у роботі наукова термінологія є загальновизнаною, стиль 

викладення результатів теоретичних і практичних досліджень, нових наукових 

положень, висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття та 

використання. За змістом проведених досліджень робота відповідає 

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

економічної діяльності). 

Автореферат за змістом відповідає науковим положенням і висновкам, 

наведеним у дисертації, відображає її структуру та послідовність викладення 

матеріалу. Усі пункти наукової новизни дослідження, які заявлені в 

авторефераті, необхідним чином розкрито у дисертаційній роботі.  

 

6. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні положення і наукові результати дисертації досить повно 

висвітлені у відкритих публікаціях дисертанта. Матеріали дослідження 

опубліковані в 64 наукових працях загальним обсягом 279,64 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 60,23 друк. арк., в тому числі: 1 індивідуальна 

монографія (19,5 друк. арк.), 5 колективних монографій, 25 статей у фахових 

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



індексованих в міжнародних наукометричних базах, 28 тез доповідей на 

конференціях, 1 підручник, 2 навчальних посібники та 1 термінологічний 

словник (у співавторстві). Основний зміст дисертації достатньо повно 

відображений у авторефераті. 

 

7. Зауваження до дисертації та дискусійні положення 

Відзначаючи загалом належний науковий рівень і практичне значення 

дисертаційної роботи, не можна залишити поза увагою наявні в ній деякі 

неточності та дискусійні питання, що зумовлює необхідність висловити з цього 

приводу наступні зауваження та побажання. 

1. У дисертації недостатньо уваги приділено проблемам консолідації 

показників та підготовки консолідованої публічної звітності корпорацій в 

умовах постіндустріальної економіки. 

2. Зображена на рис. 1.4 обліково-звітна система в інформаційному 

забезпеченні прийняття управлінських рішень (с. 53) не включає у себе жоден 

вид звітності. Крім того, ми вважаємо дискусійним включення в цю систему 

фінансового, управлінського, податкового, статистичного, оперативного видів 

обліку як елементів одного порядку (зокрема, через нерівнозначність їх 

інформаційного внеску у прийняття управлінських рішень). 

3. У п. 2.1 дисертації «Дослідження теоретичних засад фінансової 

звітності» (с. 73-91) автор докладно аналізує та систематизує проблему теорій 

бухгалтерського обліку, але не розкриває причинно-наслідкові зв’язки між 

ними та структурою і процесом формування фінансової звітності. На нашу 

думку, доцільно було би більш чітко ув’язати теоретичний базис формування 

фінансової звітності з її контекстуальними проекціями в різних сферах і галузях 

постіндустріальної економіки.  

4. У дисертації пропонується переглянути існуючу парадигму 

бухгалтерського обліку та публічної фінансової звітності. На думку автора, 

нова парадигма «має однаково враховувати інтереси всіх стейкхолдерів 

компанії як інституційних суб’єктів» (с. 109). Ми вважаємо, що публічна 

фінансова звітність не може бути орієнтованою на всіх без винятку. Для 

внутрішніх стейкхолдерів компанії (менеджерів, працівників) більш 



релевантною є управлінська (внутрішня) звітність, а для низки зовнішніх 

стейкхолдерів (місцевих громад, природозахисних організацій тощо) фінансова 

інформація взагалі відіграє другорядну роль.  

5. Пропозиція автора щодо збереження інтелектуального капіталу через 

облікові процедури амортизації інтелектуальних активів шляхом їх тестування 

на зменшення корисності (с. 218) потребує певного уточнення. Зокрема, 

незрозуміло, яким чином ці процедури повинні бути реалізовані на практиці, 

враховуючи різнорідність інтелектуальних активів та складність їх оцінки (як з 

погляду методології, так і співвідношення затрат та вигід). Також, крім 

тестування інтелектуальних активів на зменшення корисності, доцільно 

здійснювати періодичне тестування сфери контролю, оскільки унікальність 

інтелектуальних активів та права володіння ними сильно детерміновані у часі і 

мають здатність швидко «розмиватися». 

6. У п’ятому розділі автор пропонує розширити сферу зовнішнього аудиту, 

включивши до неї нефінансову звітність корпорацій. При цьому предметом 

аудиту, крім іншого, повинна бути «повнота репрезентації впливу діяльності 

корпорації на баланс абсолютних благ і екстерналій відповідно до суспільно 

встановлених балансових нормативів» (с. 288). Але аудитор при дослідженні 

предмету перевірки не може керуватися такими розмитими критеріями, як 

«суспільно встановлені балансові нормативи». Крім того, пропозиція автора 

оперувати у предметній сфері аудиту поняттям абсолютних благ та екстерналій 

виглядає дещо дискусійною. 

7. У контексті розширення формату бухгалтерського балансу завдяки 

введенню додаткових статей інтелектуальних активів та інтелектуального 

капіталу, автор пропонує розраховувати низку нових аналітичних показників, 

зокрема, показники інтелектуаломісткості та інтелектуаловіддачі. Разом з тим, 

показники рентабельності розглядаються у дисертації в традиційному ключі (с. 

300), без урахування важливих складових інтелектуального капіталу, таких як 

людський, клієнтський, інфраструктурний капітал. На наш погляд, розкриття 

інформації про ефективність використання ресурсів компанії є неповним без 

таких показників, як рентабельність персоналу, рентабельність клієнтів, 

рентабельність нових товарів тощо.     



 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація містить не захищені раніше наукові положення та отримані 

автором нові науково обґрунтовані результати, які сукупно вирішують важливу 

проблему формування адаптивної системи публічної звітності корпорацій 

постіндустріальної економіки. Дисертаційна робота та її оформлення повністю 

відповідають вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук, що передбачені п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567 (зі змінами і доповненнями). 

Дисертація, її висновки та отримані науково-прикладні результати повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності) та профілю спеціалізованої вченої 

ради Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної 

служби статистики України. 

 

9. Загальні висновки 

На основі всебічно проведеного аналізу дисертаційної роботи можна 

зробити висновок про те, що вона є завершеним фундаментальним 

дослідженням, в якому одержані нові науково обґрунтовані результати, що 

сукупно вирішують наукову проблему формування адаптивної системи 

публічної звітності корпорацій постіндустріальної економіки, що має важливе 

значення для розвитку та ефективного функціонування вітчизняних, іноземних, 

транснаціональних корпорацій та ринкового середовища загалом. 

Апробацію результатів дисертаційної роботи слід вважати достатньою. 

Результати та основні положення дисертації опубліковані у наукових фахових 

виданнях та монографіях, посилання на які наводяться у кожному розділі 

роботи; основні ідеї, які належать особисто автору, оприлюднені на 

міжнародних науково-практичних конференціях. Автореферат дисертації і 

публікації автора достатньою мірою розкривають зміст проведеного ним 

дослідження; за ними можна належним чином оцінити наукову і практичну 

цінність   отриманих   автором    результатів.    Оформлення    автореферату    та  



 

 

 

 


