
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.002 ДУ «Інститут регіональних 

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

присудження ступеня доктора філософії Белі Андріані Романівні з галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Система бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно- 

фінансової децентралізації» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

«10» грудня 2021 року. 

Беля Андріана Романівна, 1994 року народження, громадянка України, освіта 

вища: у 2015 році здобула кваліфікацію бакалавра за спеціальністю «Фінанси і 

кредит» у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ). У 2017 році, здобула кваліфікацію магістра 

за спеціальністю «Банківська справа» у цьому ж вузі. 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 - Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної 

фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України». 

Здобувачка має 31 наукову публікацію за темою дисертації, з них 2 статті - у 

періодичних наукових виданнях інших держав, 7 статей - у фахових виданнях 

України, 22 публікації - за матеріалами міжнародних та Всеукраїнських науково- 

практичних конференцій, у тому числі: 

1. Storonianska I., Belia A. The Concept Of Financial Control Of Communes Using 

The Experience Of Poland. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne 

i Regionalne. 2021. № 14 (1). P. 14-25. 

2. Сторонянська I. 3., Беля А. Р. Особливості та проблеми здійснення 



громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних 

громад. Світ фінансів. 2020. Вип. 4 (65). С. 103-117. 

3. Беля А. Р. Можливості імплементації світового досвіду державного 

фінансового контрою місцевих бюджет. Проблеми системного підходу в 

економіці : [зб. наук, пр.] / Національний авіаційний університет ; ред. кол. : 

С. Ф. Смерічевський (відп. ред.). Київ, 2019. Вип. З (71). С. 60-67. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

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

М.І. Долішнього НАН України», завідувач відділу проблем соціально- гуманітарного 

розвитку регіонів. Зауваження: у другому розділі дослідження доцільно було 

докладніше обґрунтувати чому для аналізу було обрано саме Львівську та 

Харківську області, а також розвинути методику оцінювання ефективності 

бюджетного контролю. 

Возник Г.В., д.е.н., C.H.C., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України», провідний науковий співробітник відділу регіональної 

фінансової політики. Зауваження: у п.р. 2.2 доречно було чіткіше розставити акценти 

між порушеннями і зловживаннями на місцевому рівні та проблемами державного 

бюджетного контролю. 

Гринчишин І.М., д.е.н., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України», старший науковий співробітник відділу регіональної 

фінансової політики. Зауваження: більше уваги приділити зовнішньому 

незалежному контролю та розробленню положень щодо його здійснення. 

Піхоцький В.Ф., д.е.н., професор, Територіальне управління Рахункової 

палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській 

та Закарпатській областях, начальник. Зауваження: робота значно б виграла, якби 

авторка запропонувала конкретні пропозиції до Бюджетного кодексу України, а 

також більш ширше розглянула внутрішній контроль та аудит. 

Проць Н.В., к.е.н., доцент, Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, доцент кафедри фінансів. Зауваження: доцільно було ретельніше 

розглянути питання здійснення контролю щодо наповнення місцевих бюджетів за 

рахунок місцевих податків та зборів. 



 

 

 
 

 

 

 


