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Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.015 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: «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності 

підприємств сфери ІТ» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. 

24 грудня 2021 р. 

Лоскоріх Габріелла Людвиківна 1988 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2011 році Державний вищий навчальний 

заклад «Ужгородський національний університет» за спеціальністю «Облік і 

аудит».  

Аспірантка кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку 

Державного університету «Житомирська політехніка» Міністерства освіти і 

науки України, м. Житомир з 14 вересня 2018 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

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

Науковий керівник – Лаговська Олена Адамівна, доктор економічних 

наук, професор, Державний університет «Житомирська політехніка», 

професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку. 

Здобувач має 18 наукових праць за темою дисертації, з них: 8 – у 

наукових фахових виданнях України (у т.ч. 1 – Web of Science); 1 – у 

періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу; 

0 – монографій; 9 – тез доповідей та матеріалів міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій: 

1. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Облікове відображення операцій з 

розробки програмного забезпечення в ІТ-підприємствах: напрями 

удосконалення.  Evropský Časopis Ekonomiky A Managementu. 2021. Volume 7. 

Issue 2. Р. 43-48 (стаття у періодичному науковому виданні іншої 

держави, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу, Чехія). 

2. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of 

structuring business model and mathematical model of DSS of IT companies. 

Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Том 2, No 

33. Р. 306-313 (Web of Science). 

https://eujem.cz/?page_id=1251
https://eujem.cz/?page_id=1251
https://eujem.cz/?page_id=1251


3. Лоскоріх Г.Л. Особливості організації управлінського обліку на ІТ-

підприємствах. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу. 2021. Вип. 1(48). С. 20-25. 

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-20-25. 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ПЕТРУК Олександр Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів і кредиту Державного університету 

«Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

2. ЗАМУЛА Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

3. ЧИЖЕВСЬКА Людмила Віталіївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри національної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

4. БАРДАШ Сергій Володимирович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму 

Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

Без зауважень. 

 

5. МУРАВСЬКИЙ Володимир Васильович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського 

національного університету.  

Без зауважень. 

 

Результати таємного голосування:  

«За» – 5 членів ради,  

«Проти» – немає,  

Недійсні бюлетені – немає. 

https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-20-25


 


