
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.003 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на підставі прилюдного 

захисту дисертації на тему: «Вартісно-орієнтоване управління клієнтським 

капіталом підприємства» за спеціальністю 051 – Економіка 
 

06 квітня 2021 р. 
 

Завалій Тетяна Олександрівна 1985 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2007 році Житомирський державний 

технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».  

Аспірантка кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних 

відносин Державного університету «Житомирська політехніка» Міністерства 

освіти і науки України, м. Житомир з 14 вересня 2017 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

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

Науковий керівник – Шиманська Катерина Володимирівна, доктор 

технічних наук, доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», 

завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних 

відносин. 

Здобувач має 28 наукових праць за темою дисертації, з них: 7 – у 

наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз (у т.ч. 1 – Web of Science); 1 – у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР); 17 – тез доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 3 – у 

інших наукових виданнях: 

1. Ievdokymov V., Zavalii T. Conceptual framework of a Balanced 

Scorecard: a value-oriented approach. Fundamental and applied researches in 

practice of leading scientific schools. 2020. Vol. 37. № 1. P. 17-26 (стаття у 

періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Канада). 

2. Євдокимов В.В., Валінкевич Н.В., Завалій Т.О. Еволюція базових 

концепцій вартісно-орієнтованого управління. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Випуск 3(26). С. 384-393. 

3. Завалій Т.О. Економічна проблематика вартісно-орієнтованого 

управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні. Вісник ЖДТУ. 

2017. № 4(82). С. 81-89. 



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради та присутні 

на захисті фахівці: 

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 і підприємництва Державного університету 

«Житомирська політехніка». Без зауважень. 

3. Пащенко Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету 

«Житомирська політехніка». Без зауважень. 

4. Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

Є зауваження, зокрема: 

– щодо авторського підходу до визначення і категорії «вартість»; 

– щодо аналітичної оцінки клієнтського капіталу на основі бізнес-

акаунтів, сторінок в соціальних мережах і месенджерах компаній як об’єктів 

клієнтського капіталу; 

– щодо регресійної моделі, яка передбачає обрання в якості 

результуючого показника ринкової капіталізації компанії; 

– щодо методики збору даних для моделі, що забезпечує визначення 

впливу клієнтського капіталу на ринкову капіталізацію компаній; 

– щодо процесу впровадження збалансованої системи показників в 

діяльність підприємств. 

5. Яремко Ігор Йосафатович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська 

політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– щодо організаційно-методичних аспектів реалізації системи 

управління клієнтським капіталом підприємства на основі використання 

системи збалансованих показників; 

– щодо системи інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого 

управління клієнтським капіталом підприємства; 

– щодо рейтингування клієнтського капіталу на підприємстві за 

ефективності практичного використання на основі розробки системи 

відповідних критеріїв; 

– щодо обґрунтування ролі клієнтського капіталу в процесі розрахунку 

показників, що використовуються для сучасними підприємствами для 

управління вартістю. 

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

немає членів ради, Недійсні бюлетені – немає. 



 


