
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.002 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: «Управлінський облік у державних закладах вищої освіти України»  

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування  
 

08 жовтня 2020 р. 
 

Тростенюк Тетяна Михайлівна 1993 року народження, громадянка України, 

освіта вища: закінчила у 2015 році Житомирський державний технологічний 

університет за спеціальністю «Облік і аудит». 

Аспірантка кафедри обліку і аудиту Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир з 14 вересня 2016 року до 13 вересня 2020 року. 

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

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

Науковий керівник – Свірко Світлана Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, Державний університет «Житомирська 

політехніка», професор кафедри економічної безпеки, публічного управління 

та адміністрування. 

Здобувач має 28 наукових праць за темою дисертації, з них 2 – у 

колективних монографіях; 11 – у наукових фахових виданнях України, які 

входять до міжнародних наукометричних баз, 1 – у періодичних наукових 

виданнях держав Європейського Союзу; 14 – тез доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій: 

1. Калькулювання основних функціональних продуктів діяльності 

ДЗВО: теоретико-організаційні положення / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк. 

Облік і фінанси. 2019. № 3(85) С. 34-39. 

2. Бюджетування діяльності державних закладів вищої освіти: місце та 

передумови запровадження / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк. Економічний 

простір: Збірник наукових праць. 2019. № 146. С. 161-175. 



3. Theoretical and methodological regulations of management control in state 

higher education institutions / S.V. Svirko, T.M. Trosteniuk. European 

Cooperation. № 1 (45). 2020. рр. 63-75. (стаття у періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входять до Європейського Союзу, Польща). 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради та присутні 

на захисті фахівці: 

1. Легенчук Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська 

політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– щодо рекомендації акцентування на системі управління якістю, в 

частині інтеграції управлінського контролю з іншими контрольними системи, 

які вже є в ДЗВО. 

2. Олійник Оксана Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка».  

Є зауваження, зокрема: 

– щодо практичного спрямування пропозицій в частині аналітичної 

підсистеми управлінського обліку в частині оцінки ефективності діяльності 

університету. 

3. Вигівська Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

4. Скрипник Маргарита Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету 

технологій та дизайну. Є зауваження, зокрема: 

– щодо посилення умотивування на предмет виокремлення досліджень 

фінансової стійкості в межах аналітичного сектору управлінського обліку в 

ДЗВО. 

5. Осадча Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного 

господарства та природокористування. Без зауважень. 

Результати таємного голосування: 

«За» 5 членів ради, 

«Проти» немає членів ради, 

Недійсні бюлетені немає. 



 


