
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001 ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів прийняла рішення про 

присудження ступеня доктора філософії Кльобі Тарасу Львовичу з галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно орієнтованого розвитку регіонів 

України» за спеціальністю 051 «Економіка». 

«11» травня 2021 року. 

Кльоба Тарас Львович, 1991 року народження, громадянин України, освіта 

вища: закінчив у 2012 році  Львівський інститут банківської справи Університету 

банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 

«Економічна кібернетика».   

Є аспірантом ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України» з 2017 року до цього часу. 

 Дисертацію виконано у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», м. Львів. 

Науковий керівник – Возняк Галина Василівна, доктор економічних наук, 

старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», провідний науковий співробітник відділу 

регіональної фінансової політики.  

Здобувач має 18 наукових публікацій за темою дисертації, з них 3 статті – у 

періодичних наукових виданнях інших держав, 8 статей – у фахових виданнях 

України (з них  - 1 у Scopus), 7 публікацій – за матеріалами міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, у тому числі:   

1. Voznyak H., Kloba T., Kloba S., Kloba L. Model of assessment of financial 

disabilities in regions of Ukraine. Investment Management and Financial 

Innovations. 2019. Vol. 16. Iss. 1. P. 365-377.  

2. Кльоба Т.Л. Регулювання фінансових дисбалансів в системі ендогенно 

орієнтованого розвитку регіонів України. Регіональна економіка. Львів, 

2018. No 3. С. 81–87.  

3. Kloba T., Kloba S. Assessing the relationship between financial imbalances and 

endogenous regional economic development of Ukraine. European Scientific 

Journal. 2020. Vol. 16. No. 10. P. 114-123. 



 

 

 
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

Васильців Т.Г., д.е.н., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного 

розвитку регіонів. Зауваження: у другому розділі дослідження доцільно було 

представити результати аналізування державної політики регулювання 

фінансових дисбалансів в Україні; у п.р. 3.3 роботи доречно було б розширити 

аналізований аспект з бюджетної до фінансової безпеки регіонів; слід було 

«акуратніше» підійти до використовуваної термінології, зокрема щодо аспектів 

фінансової сфери регулювання та інструментів регіональної політики. 

Шульц С.Л., д.е.н., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», завідувач відділу регіональної економічної політики. 

Зауваження: розкриваючи сутність «фінансових дисбалансів», доречно було б 

розглянути ознаки дисбалансів і акцентувати не на причини, а на чинники 

виникнення дисбалансів. В представленому концепті не зовсім зрозумілою є 

специфіка дії запропонованих інструментів регулювання фінансових дисбалансів. 

Мульска О.П., к.е.н., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», старший науковий співробітник відділу проблем 

соціально-гуманітарного розвитку регіонів. Зауваження: результати аналізу 

причин і наслідків нерівномірності регіонального розвитку можна було б 

доповнити висновками щодо каузального впливу фінансових дисбалансів на 

ендогенний розвиток регіонів України, обґрунтовані на основі використання 

додаткового інструментарію (наприклад, коефіцієнтів еластичності, тесту 

Гренджера, ADF-тесту); передбачений в алгоритмі діагностування фінансових 

дисбалансів етап прогнозування не набув подальшого розвитку; запропоновані 

інструменти зміцнення бюджетної безпеки варто було розширити відповідними 

грошово-кредитними, валютними та банківськими засобами. 

Сідельникова Л.П., д.е.н, Херсонський національний технічний 

університет, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

Зауваження: доцільно було б ретельніше впорядкувати термінологію 

дослідження. Не приділено уваги ціновим дисбалансам. 

Сімків Л.Є., д.е.н., Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу, завідувач кафедри теорії економіки та управління. Без зауважень. 

 



 

 

 
Результати таємного голосування: 

«За»    – 5 членів ради; 

«Проти»     – немає; 

недійсних бюлетенів   – немає. 

  
На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада
присуджує Кльобі Тарасу Львовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». 

 

 

Голова спеціалізованої 
вченої ради    ____________  Васильців Т.Г. 
 

Рецензент    ____________  Шульц С.Л. 

 

Рецензент    ____________  Мульска О.П. 
 

Опонент    ____________  Сідельникова Л.П. 
 

Опонент    ____________  Сімків Л.Є. 
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