
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.006 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: «Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю 

підприємства» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. 

25 червня 2021 р. 

Роєва Ольга Сергіївна 1983 року народження, громадянка України, 

освіта вища: закінчила у 2006 році Криворізький технічний університет за 

спеціальністю «Облік і адуит».  

Аспірантка кафедри аудиту, обліку та оподаткування 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький з 13 вересня 

2019 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. 

Кропивницький. 

Науковий керівник – Шалімова Наталія Станіславівна, доктор 

економічних наук, професор, Центральноукраїнський національний 

технічний університет, декан факультету обліку і фінансів. 

Здобувач має 16 наукових праць за темою дисертації, з них: 6 – у 

наукових фахових виданнях України; 1 – у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу; 1 – у колективній монографії; 8 – 

тез доповідей та матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій; 0 – у інших наукових виданнях: 

1. Roieva Olha Formation of the accounting policy of the enterprise in the 

context of ensuring effective management of inventories in the process of 

innovation activity. Three Seas Economic Journal. 2020. № 1(3). P. 77-83. URL : 

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/article/view/915/969 (стаття 

у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 

Європейського Союзу, Латвія). 

2. Роєва О.С. Організаційні засади побудови бухгалтерського обліку 

запасів в процесі інноваційної діяльності: нормативно-правовий аспект. 

Центральноукраїнський науковий вісник. Вип. 4(37). С. 230-243. URL : 

http://economics.kntu.kr.ua/archive/4(37)/37_Roieva.html 

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/article/view/915/969
http://economics.kntu.kr.ua/archive/4(37)/37_Roieva.html


3. Роєва О.С. Розвиток управлінського обліку запасів в інформаційному 

забезпеченні інноваційної діяльності. Центральноукраїнський науковий вісник. 

Вип. 5(38). С. 273-285. URL : 

http://economics.kntu.kr.ua/archive/5(38)/38_Roieva.html 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету публічного управління та права Державного 

університету «Житомирська політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– щодо необхідності окреслення застосування інформаційних технологій 

при формуванні управлінської звітності запасів в інноваційній діяльності 

підприємства; 

– щодо необхідності приділення більшої уваги обліку матеріальних 

витрат за умови, що інновації не були впроваджені або продукт був 

неефективним. 

2. ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку 

Державного університету «Житомирська політехніка». Є зауваження, 

зокрема: 

– щодо потреби визначення ролі інноваційної діяльності в розвитку 

громади. 

3. ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку 

Державного університету «Житомирська політехніка». Є зауваження, 

зокрема: 

– щодо розширення інструментарію моделювання системи 

бухгалтерського обліку. 

4. НОРД Ганна Леонідівна, доктор економічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Є 

зауваження, зокрема: 

– щодо необхідності надання характеристики рівням інноваційності 

підприємств для системи бухгалтерського обліку. 

5. ІЗМАЙЛОВ Ярослав Олексійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри податкової політики Університету державної 

фіскальної служби України. Без зауважень. 

 

 

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

немає, Недійсні бюлетені – немає. 

http://economics.kntu.kr.ua/archive/5(38)/38_Roieva.html


 


