
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.005 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на підставі прилюдного 

захисту дисертації на тему: «Розвиток митного контролю в системі 

фінансової безпеки держави» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

25 травня 2021 р. 

Костишин Юрій Сергійович 1995 року народження, громадянин України, 

освіта вища: закінчив у 2018 році Житомирський державний технологічний 

університет за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».  

Аспірант кафедри фінансів і кредиту Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, м. 

Житомир з 03 квітня 2018 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

політехніка» Міністерства освіти і науки України, м. Житомир. 

Науковий керівник – Петрук Олександр Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, Державний університет «Житомирська 

політехніка», професор кафедри фінансів і кредиту. 

Здобувач має 8 наукових праць за темою дисертації, з них: 3 – у наукових 

фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз;  

1 – у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу;  

4 – тез доповідей та матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій; 0 – у інших наукових виданнях: 

1. Костишин Ю.С. Концептуальні засади дослідження митного 

контролю. EUROPEAN COOPERATION. Vol.1 (45). 2020. C. 51-62. URL: 

https://europeancooperation.eu/index.php/EC/issue/view/46/1_45 (стаття у 

періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 

Європейського Союзу, Польща). 

2. Петрук О.М., Костишин Ю.С. Механізм митного контролю в системі 

забезпечення фінансової безпеки держави. Облік і фінанси. 2020. № 2 (88). С. 

93-102. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/752/ 

3. Костишин Ю.С. Науково-методичний підхід до оцінювання 

ефективності митного контролю в системі фінансової безпеки. Економіка, 

управління та адміністрування. 2020. №4 (94). С. 88-98. 



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради та присутні 

на захисті фахівці: 

1. ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету 

«Житомирська політехніка». Без зауважень. 

2. ЛАГОВСЬКА Олена Адамівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка». Без зауважень. 

3. ДЯЧЕК Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

4. БАРДАШ Сергій Володимирович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

і консалтингу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Є зауваження, зокрема: 

– щодо методологічних принципів забезпечення системи фінансової 

безпеки.  

Потребує уточнення думка автора відносно того, що принцип 

превентивності обумовлює обов’язкове попередження системою фінансової 

безпеки негативного впливу екзогенних та ендогенних чинників та загроз, а 

принцип гнучкості формує запит щодо гнучкості всіх елементів системи 

фінансової безпеки стосовно змін лише зовнішнього середовища. 

5. КОВАЛЕНКО Юлія Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансових ринків Університету державної 

фіскальної служби України. Є зауваження, зокрема: 

– щодо ідентифікації загроз фінансовій безпеці держави у митній сфері. 

Потребує унаочнення для кращого сприйняття взаємозв’язку 

структурних елементів механізму митного контролю і видів загроз 

фінансовій безпеці, що пов’язані зі структурою механізму митного контролю. 

Конкретизації потребують загрози: 1) організаційного забезпечення 

діяльності суб’єктів митного контролю; 2) кадрового забезпечення; 

3) нормативно-правового забезпечення як основи для функціонування 

суб’єктів контролю; 4) інформаційного забезпечення 

 

Результати таємного голосування: «За» – 5 членів ради, «Проти» – 

немає, Недійсні бюлетені – немає. 



 


