
 РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.010 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на підставі 

прилюдного захисту дисертації на тему: «Механізми державної 

антикорупційної політики в забезпечені економічної безпеки України» за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. 

05 серпня 2021 р. 

Наумчук Катерина Миколаївна 1995 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2018 році Житомирський державний 

технологічний університет за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування».  

Аспірантка кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», 

м. Житомир з 14 вересня 2018 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

політехніка», м. Житомир. 

Науковий керівник – Драган Іван Олександрович доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

Здобувач має 13 наукових праць за темою дисертації, з них: 4 – у 

наукових фахових виданнях України; 1 – у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР); 0 – монографій; 8 – тез доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 0 – у 

інших наукових виданнях: 

Пропоную до рішення включити статтю в періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та дві статті у фахових виданнях 

категорії Б. 

1. Naumchuk К.M. Analysis of modern factors in fluencing the development 

of anticorruption activities of the state. SOCIOWORLD-SOCIAL Research & 

Behavioral Sciences. 2021. Vol. 03. Issue 03. P.116-122 (стаття у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Естонія). 

2. Наумчук К.М. Особливості формування та реалізації Державної 

антикорупційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С.134-138. 



3. Дикий А.П., Наумчук К.М. Місце євроінтеграційного процесу у 

виявленні корупційних явищ в Україні. Вчені записки таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. № 5 (31). С.12-16. 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. АНТОНОВ Андрія Вячеславович, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– необхідно конкретизувати напрями розвитку електронного врядування 

щодо посилення їх обґрунтування. 

2. АХРОМКІН Євген Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економічної безпеки публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». Є 

зауваження, зокрема: 

– щодо механізму соціально-психологічного впливу з урахуванням 

зарубіжного досвіду, зокрема необхідності більш ґрунтовного врахування 

історичних аспектів розвитку цього явища і супутніх процесів. 

3. ІВАНЮТА Вікторія Вікторівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри економічної безпеки публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». Є 

зауваження, зокрема: 

– необхідно конкретизувати заходи протидії корупції в межах 

запропонованих механізмів. 

4. ВАСИЛЬЄВА Наталія Вікторівна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри регіональної політики Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Є зауваження, зокрема: 

– щодо необхідності приділення більшої уваги соціально-психологічним 

аспектам прояву корупції, а також вивченню та деталізації зарубіжного 

досвіду у вихованні соціуму; 

– щодо впливу євроінтеграційного процесу, зокрема необхідності 

приділення більшої уваги діджиталізації процесу реалізації «Механізму 

реалізації антикорупційної політики в забезпечені економічної безпеки 

України». 

5. АНТОНОВА Людмила Володимирівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. Є зауваження, зокрема: 

– щодо врахування рейтингів, пов’язаних з антикорупційною політикою, 

та закордонного досвіду при формуванні антикорупційної стратегії країни. 

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

немає, Недійсні бюлетені – немає.



 


