
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів  дисертації Псьоти Вікторії Олександрівни 

на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення публічних 

закупівель в закладах освіти державного сектору», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії     за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

 

 
Рецензенти, які призначені Вченою радою Державного університету 

«Житомирська політехніка» (протокол № 3 від 25 червня 2021 р.):  

д.е.н., професор Свірко Світлана Володимирівна, 

д.е.н., професор Лаговська Олена Адамівна, 

на основі результатів засідання фахового семінару з попередньої експертизи 

дисертації Псьоти Вікторії Олександрівни на тему: «Обліково-аналітичне 

забезпечення публічних закупівель в закладах освіти державного сектору» 

(протоколу № 08 від 28 серпня 2021 р.) прийняли наступне рішення: 

Науковий рівень дисертаційної роботи Псьоти Вікторії Олександрівни на 

тему: «Обліково-аналітичне забезпечення публічних закупівель в закладах освіти 

державного сектору» відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії щодо дисертацій на здобуття наукового    

ступеня доктора філософії. 

Робота містить нові положення і практичні розробки, які в сукупності 

вирішують наукову проблему, що полягає у поглиблення теоретико-

методологічних положень та розробці науково-практичних рекомендацій з 

удосконалення організації обліку і аналізу в системі публічних закупівель в умовах 

сталого розвитку в закладах освіти державного сектору. 

Актуальність теми дослідження. Сучасний економічний стан освітніх 

закладів сектору загального державного управління характеризується як досить 

важкий через сукупність детермінант зовнішнього та внутрішнього характеру. В 

контексті вимог Світового банку різні напрями їх фінансово-бюджетної та 



господарської діяльності мають бути переглянуті та оптимізовані, при цьому 

напрям публічних закупівель перебував і перебуває під особливою увагою як 

міжнародних організацій, держави, контролюючих органів, так і власне, освітніх 

установ. З огляду на вищевказане, представлена на розгляд дисертаційна робота 

Псьоти Вікторії Олександрівни на тему “Обліково-аналітичне забезпечення 

публічних закупівель в закладах освіти державного сектору» має високий рівень 

актуальності та затребуваності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних тем кафедри 

інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету 

«Житомирська політехніка»: «Розробка методики оцінки ефективності публічних 

закупівель» (державний реєстраційний номер 0120U105737). У межах наукової 

теми автором виконано дослідження, пов’язані з розробкою методики оцінки 

ефективності публічних закупівель. 

Наукову новизну отриманих результатів представлено науковими 

положеннями, в яких вперше обґрунтовано публічні закупівлі як інтегрований 

об’єкт бухгалтерського обліку, який складається з таких елементів як лот, 

процедура закупівлі, розрахунки з учасниками та замовниками, що пов’язано з 

необхідністю комплексного забезпечення запитів стейкхолдерів про публічні 

закупівлі. Удосконалено систематизацію стейкхолдерів публічних закупівель 

відповідно до інформаційно-аналітичних потреб управління; класифікацію публічних 

закупівель відповідно до сучасної методології та змін у законодавстві; організацію 

обліку публічних закупівель шляхом розробки внутрішнього положення про 

закупівельну діяльність, визначено  функціональні обов’язки членів тендерного 

комітету, що дозволяє регламентувати порядок планування та проведення публічних 

закупівель через взаємодію всіх учасників закупівельного процесу. Набули подальшого 

розвитку методичні підходи до класифікації суб’єктів публічних закупівель шляхом 

порівняльного аналізу суб’єктів державного сектору та суб’єктів бухгалтерського 

обліку у державному секторі та суб’єктів освіти  для визначення їх інформаційних 

потреб для забезпечення аналітичних процесів; обґрунтування функцій 



управлінського обліку в установах державного сектору через ідентифікацію 

об’єктів публічних закупівель щодо визначених функцій; організаційні засади 

побудови внутрішньої системи проведення публічних закупівель шляхом 

виділення етапів закупівельних процесів; підходи щодо стратегії підвищення 

ефективності закупівель з позиції сталого розвитку економіки; методика аналізу 

публічних закупівель. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: науково-

теоретичні розробки та рекомендації, які отримані за результатами дослідження, 

впроваджені у практичну діяльність закладу освіти державного сектору, що 

підтверджено довідкою Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму 

(довідка № 1167 від 17.12.2020 р.) – система організації публічних закупівель; 

рекомендації з організації публічних закупівель були впроваджені у практичній 

діяльності КНП «Новоград-Волинське міськайонне територіальне медичне 

об’єднання» (довідка №1728 від 25.08.2021); практичні рекомендації щодо 

класифікації публічних закупівель та використання екологічних критеріїв закупівель 

впроваджені у закупівельну діяльність комерційного підприємства ПП «Звягель-Буд» 

(довідка № 386 від 26.12.2020 року).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи оприлюднені автором на 11 міжнародних, всеукраїнських і 

міжрегіональних конференціях, серед них: ІХ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми 

і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації 

економіки» (м. Луцьк, 2 грудня 2017 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція: «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення 

сталого розвитку сучасного бізнесу» (м. Харків, 22 березня 2018 р.);  інтернет-

конференція «Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах 

динамічного зовнішнього середовища» (м. Житомир, 15 листопада 2018 р.); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, 28-29 березня 2019 р.); 

Всеукраїнська науково-практична online конференція аспірантів, молодих учених 



та студентів, присвячена Дню науки (м. Житомир, 5 жовтня 2019 р.); Účtovníctvo a 

audítorstvo v procese svetovej harmonizácie (Облік і аудит у процесі глобальної 

гармонізації) (м. Топольчанки, Словаччина, 3-5 вересня 2019 р.); International 

Symposium Experience. Contemporary Challenges „Innovative economic-social 

Approaches in the Knowledge Society” (Сучасні виклики «Інноваційні економіко-

соціальні підходи в суспільстві знань» (Румунія, 12-13 грудня 2019 р.); ІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення 

конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, 

регіональному та локальному вимірах» (м. Тернопіль, 31 березня 2021 р.); VІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки» (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 року); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та 

інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» (м. Вінниця, 12 березня 2021 р.); ІІІ 

міжрегіональна науково-практична конференція «Інформаційно-інтерактивні 

технології як засіб удосконалення освітнього процесу» (м. Новоград-Волинський, 

21-22 квітня 2021 р.). 

Повнота опублікування результатів дослідження. Основні положення 

наукових розробок, отриманих здобувачем, опубліковано у 18 наукових працях 

загальним обсягом 8,9 друк. арк. (авторський обсяг – 7,08 друк. арк.), із них 7 статей 

у наукових фахових виданнях загальним обсягом 6,80 друк. арк. (авторський обсяг 

– 5.74 друк. арк.), у т.ч. 1 стаття у наукових періодичних виданнях, включених до 

наукометричної бази SCOPUS, загальним обсягом 1,59 друк. арк.; інших виданнях 

0,55 друк. арк.; 10 – у матеріалах і тезах конференцій обсягом 1,55 друк. арк. 

(авторський обсяг – 1,34 друк. арк.). 

Основні публікації, що відтворюють наукові результати проведеного 

дослідження: 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

Стаття у періодичному науковому виданні  

наукометрічної бази SCOPUS: 

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 (Литва). (загальний обсяг 1,59 д.а., особисто 

автору належить 0,48 д.а.: дослідження конкуренції та дотримання принципу 

недискримінації учасників під час проведення публічних закупівель). 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського Союзу: 

2. Psota V. Creation of a mechanism for the implementation of green purchases in 

the public sector: Ukrainian experience. Electronic magazine «Dialogue». 2020. Issue 4. 

P. 53-64. URL: https://bit.ly/3mzyERR  (Болгарія). (0,77 д.а.).  

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. 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. URL: https://bit.ly/2YbYZgc   (0,68 д.а.) 

4. Псьота В.О. Ефективні публічні закупівлі як інструмент сталого розвитку 

економіки країни. Вісник львівського торговельно-економічного університету. 

Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 59. С.65-73. (1,02 д.а.) 

5. Псьота В.О. Публічні закупівлі як комплексний об’єкт для потреб 

управлінського обліку у державному секторі. Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, 

управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 145-152 (0,91 д.а.). 

6. 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 

(0,73 д.а.). 

7. Чижевська Л.В., Псьота В.О. Електронні закупівлі як спосіб подолання 

корупції в системі державних закупівель в Україні. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 91-102 

(загальний обсяг 1,1 д.а.., особисто автору належить 0,6 д.а.: дослідження корупційних 

ризиків у публічних закупівлях). 

Стаття в іншому виданні 

https://bit.ly/3mzyERR
https://bit.ly/2YbYZgc


8. Psota V. Implementation of public procurement in Ukraine in accordancewith 

EU standards. Sciences of Europe. 2018. №30(30). Vol. 1. Pp.15-19. URL:  

https://bit.ly/3zFpszz (0,55 д.а.). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

9. Псьота В.О. Аналіз ефективності використання державних коштів. Тези 

Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених, присвяченої Дню науки (Житомир, 15-17 травня 2019 р.). Житомир. 

2019. С. 329. (0,11 д.а.). 

10. Псьота В.О. Бухгалтер майбутнього: нові вимоги до професійних навичок 

у сучасних умовах. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: 

тези доповідей VІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Луцьк, 3 жовтня 2020 р.). Луцьк. 

2020. С. 81-82. (0,11 д.а.). 

11. Псьота В.О. Ефективні публічні закупівлі як інструмент сталого розвитку 

економіки країни. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. (Вінниця, 

12 березня 2021 р.). Вінниця. 2021. С. 150-152 (0,11 д.а.). 

12. Псьота В.О. Проблеми публічних закупівель в управлінні фінансами 

розпорядників бюджетних коштів. Імплементація інновацій обліково-аналітичного 

забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: матеріали І Міжн. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (Харків, 22 березня 2018 р.). Харків. 2018. С. 251-253 (0,10 д.а.). 

13. Псьота В.О. Публічні закупівлі як інструмент управління державними 

фінансами. Розвиток фінансових відноси суб’єктів господарювання в умовах 

динамічного зовнішнього середовища: тези Інтернет-конференції (Житомир, 15 

листопада 2018 р.). Житомир. 2018. URL: https://bit.ly/3FlFbYS  (0,12 д.а.). 

14. Псьота В.О. Реформація державних закупівель в Україні. Сучасні 

проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації 

економіки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, молодих 

учених, аспірантів, здобувачів і студентів (Луцьк, 2 грудня 2017 р.). Луцьк. 2017. 

С. 213-215 (0,10 д.а.). 

https://bit.ly/3FlFbYS


15. Псьота В.О. Сучасні підходи в професійній підготовці бухгалтера у 

зв’язку із діджиталізацією бізнес-процесів. Інформаційно-інтерактивні технології 

як засіб удосконалення освітнього процесу: збірник матеріалів Міжрегіон. наук.-

практ. конф. (Новоград Волинський, 21-22 квітня 2021 р.). Новоград-Волинський. 

2021. С. 232-235 (0,16 д.а.). 

16. Чижевська Л.В., Псьота В.О. Трансформація державних закупівель у 

публічні: українські реалії. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій 

національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному 

вимірах: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 31 березня 2020 р.). 

Тернопіль. 2020. С. 14-16 (загальний обсяг 0,18 д.а., особисто автору належить 0,06 

д.а.: дослідження проблем трансформації публічних закупівель). 

17. Chyzevska L., Psota V. Electronic purchases as a way of overcoming 

corruption in the state purchase system in Ukraine. Účtovníctvo a audítorstvo v procese 

svetovej harmonizácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie  

(Topoľčianky, Slovensko, 3.-5. septembra 2019). Topoľčianky, Slovensko. 2019. Рр. 45-

51 (загальний обсяг 0,18 д.а., особисто автору належить 0,09 д.а.: дослідження 

ефективності впровадження електронних закупівель). 

18. Psota V. Features of the transition period of reform public procurement in the 
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