
РІШЕННЯ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.016 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 управління 

соціальним капіталом підприємства» за спеціальністю 071 – Облік і 

оподаткування. 

11лютого 2022 р. 

Захаров Дмитро Миколайович 1996 року народження, громадянин 

України, освіта вища: закінчив у 2018 році Житомирський державний 

технологічний університет за спеціальністю «Облік і оподаткування».  

Аспірант 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 – Жиглей Ірина Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, Державний університет «Житомирська політехніка», 

професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку. 

Здобувач має 28 наукових праць за темою дисертації, з них: із них 11 

статей у наукових фахових виданнях, у т.ч. 5 статей у наукових періодичних 

виданнях, включених до наукометричної бази SCOPUS та WOS; 17 – у 

матеріалах і тезах конференцій: 

1. ZakharovD., BezruchukS., PoplavskaV., LaichukS., KhomenkoH. The 

ability of trust to influence GDP per capita. Problems and Perspectives in 

Management. 2020. №18(1), Р. 302-314. doi:10.21511/ppm.18(1).2020.26. 

(Scopus). 

2. Захаров Д.М. Вимірювання соціальних нематеріальних активів як 

фактора впливу на формування соціального капіталу. Економіка, управління та 

адміністрування. 2020. Вип. 3(93). С. 28-34. 

3. Захаров Д.М. Аналіз поняття «соціальний капітал» в літературі. 

Економіка, управління та адміністрування. 2021. Вип. 3(97), с. 23-29. 

https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-23-29. 

 



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ТАРАСЮК Галина Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного 

університету «Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

2. ОСТАПЧУК Тетяна Петрівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та підприємництваДержавного університету 

«Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

3. СИВАК Олена Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Державного 

університету «Житомирська політехніка».  

Без зауважень. 

 

4. СОКІЛ Олег Григорійович, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Без зауважень. 

 

5. МАКАРЕНКО Інна Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування 

Сумського державного університету.  

Без зауважень. 

 

Результати таємного голосування:  

«За» – 5 членів ради,  

«Проти» – немає,  

Недійсні бюлетені – немає. 



 


