
РІШЕННЯ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.013 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 публічних 

закупівель в закладах освіти державного сектору» за спеціальністю 071 – 

Облік і оподаткування. 

25 жовтня 2021 р. 

Псьота Вікторія Олександрівна 1977 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 1999 році Житомирський інженерно-

технологічний інститут 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 2017 року до 13 вересня 2021 р. 

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

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

Науковий керівник Чижевська Людмила Віталіївна, 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: 5 – у 

наукових фахових виданнях України; 2 – у періодичних наукових виданнях 

інших держав, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу (у т.ч. 1 – Scopus); 0 – монографій; 

10 – тез доповідей та матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій; 1 – в іншому науковому виданні: 

1. Psota V., Chyzhevska L., Osychka O., Zaika S., Koval N. Competition in 

public procurement in the fight against corruption: analysis of the Ukraine. 

Intellectual Economics. 2020. Vol 14 (2). P. 89-112. (стаття у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського 

Союзу, Литва, Scopus). 

2. Псьота В.О. Допорогові закупівлі у державному секторі: новації та 

проблеми сьогодення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики. 2018. № 1. С. 125-133. 

3. Псьота В.О. Удосконалення класифікації публічних закупівель для 

ефективного управління державними фінансами. Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2020. 

№ 16 (44). С. 17-23. 



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої вченої ради: 

1. ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку 

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. СВІРКО Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри національної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка».  

Без зауважень.  

 

4. ДРОЗД Ірина Кузьмівна, доктор економічних наук, професор, 

директор Центру підвищення кваліфікації, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.  

Є зауваження, зокрема: 

– авторкою досліджувались методи визначення очікуваної вартості 

предметів закупівель на етапі планування закупівель та проведене їх 

групування (стор. 120, табл. 2.3). Разом з тим, результативного авторського 

висновку щодо доцільності застосування та переваг того чи іншого підходу 

залежно від обставин проведення публічних закупівель (їх видів, поділу на 

лоти, тощо) та специфіки замовника – закладів освіти державного сектора –  

не зроблено; 

– Псьота В. О. обґрунтовує наукові висновки результатами проведених 

двох опитувань респондентів: щодо організації закупівельної діяльності 

(стор. 149-150) та щодо ефективності публічних закупівель (стор. 204). Проте 

авторкою в жодному з таких опитувань не наведено методики, не 

ідентифіковано респондентів за кількісним та якісними параметрами, питань, 

що були включені в опитування. Зазвичай усі ці параметри емпіричних 

досліджень наводяться у додатках і є невід’ємними складовими економічних 

джерел обґрунтування наукових висновків у дисертації. Тому достовірність 

результатів опитування, на основі яких зроблені наукові висновки, 

неможливо підтвердити. 

– заявлена у темі та меті дисертації Псьоти Вікторії Олександрівни 

специфіка  галузевого спрямування дослідження щодо обліково-аналітичного 



забезпечення публічних закупівель у закладах освіти державного сектору не 

знайшла повноцінного відображення у висновках до розділів дисертації, 

науковій новизні та практичних результатах роботи. Разом з тим, як 

підтверджують наведені авторкою практичні дані (наприклад, табл. 3.5. 

«Аналіз закупівель за CPV у закладах освіти державного сектору») такі 

дослідження проводились. Тому важливо отримати висновок щодо існування 

чи відсутності галузевого впливу (наприклад, освітніх закладів державного 

сектору) на облікове аналітичне забезпечення закупівель». 

 

5. ПОЧИНОК Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський 

національний університет.  

Є зауваження, зокрема: 

– важливим та актуальним питанням, піднятим здобувачем є 

необхідність вдосконалення чинної методики визначення стартової ціни 

закупівель. Однак в роботі відсутні методика та чіткий алгоритм визначення 

вартості відповідно до запропонованих методів (ринкового, аналогового та 

проєктно-кошторисного). Зрештою пропонований проєктно-кошторисний 

метод вважаємо складовою ринкового, оскільки ДБН (Державні будівельні 

норми) визначають норми витрачання ресурсів на БМР (будівельно-

монтажних робіт), а їх вартість вираховується на підставі ринкових цін»; 

– окрім цього, у запропонованій автором калькуляції стартової ціни за 

проектно-кошторисним методом не враховані витрати, пов’язані з 

підготовчими роботами щодо участі в тендері, зокрема оплата за послуги 

електронного майданчика, підготовку тендерної документації тощо,  

безпосередньо пов’язані зі збутом товарів, робіт (послуг); плата за подання 

тендерної пропозиції, тарифи якої визначено Порядком функціонування 

електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних 

майданчиків, оплата інших послуг авторизованого електронного майданчика 

та витрати на підготовку тендерної документації, котрі є складовою витрат на 

збут». 

 

 

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

немає, Недійсні бюлетені – немає. 



 


