
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.027 Західноукраїнського національного 
університету Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль 

прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 
Адамській Ірині Євг енівні 

з галузі знань 07 - Управління та адміністрування 
на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємства 
(на прикладі підприємств у будівельній галузі в Україні)» 

за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування 
ЗО грудня 2022 року 

Адамська Ірина Євгенівна 1987 року народження, громадянка України, освіта 

вища: закінчила у 2008 р. Тернопільський національний економічний університет 

за спеціальністю «Фінанси», отримала диплом магістра з відзнакою. 

Аспірантка денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб за 

спеціальністю 071 - Облік і оподаткування Західноукраїнського національного 

університету з 01 жовтня 2017 р. по 30 вересня 2021 р. Працює керівником 

консалтингової компанії ТОВ «Бюджет Консалтинг» з 15 липня 2019 року і 

дотепер. 

Дисертацію виконано в Західноукраїнському національному університеті 

Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль. 

Науковий керівник - Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук, 

професор, Західноукраїнський національний університет, завідувач кафедри 

фінансового контролю та аудиту. 

Здобувачка має 14 наукових праць за темою дисертації, з них: 6 статей - у 

наукових фахових виданнях України, 1 колективна монографія іноземного 

видання, 7 публікацій - за матеріалами міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій, у тому числі: 

1. Адамська І. Сучасний стан й тенденції розвитку будівельної галузі України. 



Галицький економічний вісник. 2019. N 5 (Том 60). С.7-15. 

иКЬ:Ьйр5://§а1ісіапуІ5пук.1пШ.есіи.иа/рсіГ/60/747.рсіґ 

2. Адамська І. Оцінка як інструмент визначення ефективності креації вартості 

підприємства. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. N 42. С. 192-197. ІЖЬ: 

Ьир://лу\¥Лу.уЄ5Іпік-есопот.т§и.о(і.иа/іоіігпа1/2020/42-2020/35.р(іґ 

3. Адамська І. Аналіз підходів та методів оцінки вартості будівельних підприємств. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки». 2020. N 38. С. 87-91. Ш Ь : 

ЬіТр://е].]оигпа1.кзри.е(іи/іп(1ех.рЬр/еі/агТіс1еЛтіе\у'655/646 

4. Адамська І. Обліковий механізм відображення впливу особливостей житлового 

будівництва на креацію вартості підприємства. Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: «Економіка і 

управління». 2020. N 3. Том 31 (70). С. 117-122. Ш Ь : 

Ьйр://\ул¥^.есоп.уетасі8ку]оитаі5.іп.иа/іоигпаі5/2020/31_70_3/31 _70_3_2/22.рсіґ 

У дискусії взяли участь голова і члени разової спеціалізованої вченої ради 

та присутні на захисті фахівці: 

Собко О. М , докторка економічних наук, професорка, Західноукраїнський 

національний університет, завідувачка кафе,три підприємництва та торгівлі. Без 

зауважень. 

Крупка Я. Д., доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський 

національний університет, професор кафедри обліку і оподаткування. Зауваження: 

1. Потребує практичної апробації теоретичне обґрунтування у п. 2.1, 

запропонованої методики та механізму облікового процесу (табл. 2.2 на с. 63-64). Те 

ж стосується й методик оцінки матеріаінних і нематеріальних активів за дохідним, 

порівняльним і витратним методами, поданих у п, 2.3 дисертації, які варто було 

адаптувати на практиці., провести відповідні розрахунки, надати висновки. 

2. При розгляді у п. 3.2 концепції управління вартістю будівельного 

т 



підприємства та її подальшого розвитку варто було зупинитися на особливих умовах 

вартісної оцінки суб'єктів, зумовлених останніми глобальними викликами світового 

масштабу: всесвітньою пандемією СОУГО 19 та війною, яку розв'язала росія проти 

України, оскільки на будівельну галузь покладаються особливі завдання щодо 

відбудови зруйнованої війною інфраструктури та житлового фонду. 

Дерій В. А., доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський 

національний університет, професор кафедри обліку і оподаткування. Зауваження: 

1. У параграфі 1.1 «Економічний зміст і напрями креаційного процесу у 

формуванні вартості підприємства» бракує чіткого та однозначного трактування 

понять: «креація вартості» і «креація вартості будівельного підприємства». 

2. Кількість завдань, визначених у дисертаційній роботі - 10, пунктів наукової 

новизни одержаних результатів - 10, а пунктів загальних висновків аж 15. На нашу 

думку, окремі пункти цих висновків треба було об'єднати і зменшити в обсязі тексту. 

Зокрема, пункт 9 (с. 161) займає понад 0,5 сторінки, а пункт 15 загальних висновків 

(с. 163-164) займає цілу сторінку. 

Куцик П. О., доктор економічних наук, професор, ректор, Львівський 

торговельно-економічний університет, професор кафедри обліку, контролю, аналізу 

та оподаткування. Зауваження: 

1. У першому розділі дисертації «Поняття та критерії корисності креації 

вартості будівельного підприємства» краще було структурувати результати 

дослідження за трьома параграфами. 

2. Дослідивши принципи обліку та їхній вплив на процес креації вартості 

підприємства авторкою виділено основні із них і представлено у формі структурної 

моделі та прописані назви їхніх елементів, але детально їх не охарактеризовано 

(с. 49). 

3. Рисунки 3.11-3.13 (с. 153-154) «Співвідношення чистого прибутку (збитку) 

та коефіцієнта креації вартості підприємств житлового будівництва» доцільно було 

б розділити і проаналізувати переваги описаного в роботі коефіцієнта. 

Петрик О. А., докторка економічних наук, професорка, Київський 



національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувачка 

кафедри аудиту. Зауваження: 

1. На нашу думку, тему роботи варто було сформулювати у такій редакції: 

«Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємств будівельної 

галузі». Такий підхід дозволив би зробити її більш лаконічною і у той же час сприяв 

би чіткому окресленню предмета та об'єкта дослідження. 

2. При описі методів дослідження (с. 5) потрібно було дати конкретну 

інформацію про те, для чого саме кожен метод був застосований у розрізі питань, які 

за його допомогою вирішувались. 

3. У дисертації опрацьовано значний обсяг статистичних даних для 

характеристики діяльності підприємств будівельної галузі (підрозділ 1. 2) та аналізу 

формування креації вартості підприємств (розділ 3). Проте, авторка обмежилася 

лише періодом 2015-2019 років. Доцільно було розширити часовий проміжок 

обстеження доступною інформацією за 2020-2021 роки, оскільки це дозволило би 

визначити сучасні тенденції розвитку галузі та врахувати їх у контексті вирішення 

поставлених завдань, зважаючи приріст обсягів робіт у дорожньо-транспортному і 

житловому будівництві в 2020-2021 роках. 

Результати голосування: 

За результатами голосування прийнято рішення разової спеціалізованої 

вченої ради про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 07 -

Управління та адміністрування Адамській Ірині Євгенівні за спеціальністю 071 -

Облік і оподаткує 

«За» - 5 членів ради; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Голова спец 
вченої ради Ольга СОБКО 


