
 
Висновок 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації здобувача ступеня доктора філософії Белі Андріани 
Романівни на тему «Система бюджетного контролю на місцевому 
рівні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(галузь знань 07 - «Управління та адміністрування») 

Рецензенти у складі: доктора економічних наук, старшого наукового 
співробітника, провідного наукового співробітника відділу регіональної 
фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН України» Возняк Г. В., та доктора економічних наук, 
старшого наукового співробітника відділу регіональної фінансової політики ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
Гринчишин І. М., рішенням вченої ради ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України» (протокол № 4 від 08.07.2021 р.) 
призначені для проведення попередньої експертизи дисертації «Система 
бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової 
децентралізації», виконаної аспіранткою відділу регіональної фінансової 
політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України» Беля Андріаною Романівною для здобуття ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», на основі 
вивчення і аналізу дисертації та наукових публікацій Белі А. Р. та за 
результатами фахового семінару, який відбувся на розширеному засіданні 
відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних 
досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» (протокол № 2/07 від 
16.07.2021 р) дійшли висновку про таке: 

І. Науковий рівень дисертації відповідає діючим вимогам до 
атестації 
здобувачів ступеня доктора філософії, а саме п. 10 «Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 
постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167. Дисертація є кваліфікаційною 
науковою працею, виконаною особисто здобувачкою, характеризується єдністю 
змісту, містить наукові положення, що мають наукову новизну та важливе 
значення в галузі економіки, має встановлену вимогами структуру: анотацію, 
вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Актуальність теми дослідження. В умовах активізації процесів 
децентралізації державної влади зростає роль сталого розвитку територіальних 
громад, які отримали нові повноваження, та перейшли на прямі міжбюджетні 
відносини. Вдосконалення системи державного фінансового контролю та її 
складової - системи бюджетного контролю на місцевому рівні є запорукою 
ефективного функціонування державних фінансів, тому що рівень 
економічного і соціального забезпечення фінансової стабільності держави та 
окремих територій залежить від рівня виконання місцевих бюджетів. 

Побудова такої системи, особливо в умовах адміністративно-фінансової 
реформи є складним, але необхідним процесом, викликом для якої є численні 



перешкоди та проблеми. Серед найбільш важливих перешкод є такі: відсутність 
чіткого законодавства, яке би регулювало проведення бюджетного контролю за 
місцевими бюджетами; питання організації ефективної діяльності 
контролюючих органів; розмежування компетенцій між усіма рівнями влади; 
наявність систематичних порушень органів місцевого самоврядування, які, не 
зважаючи на проведені перевірки продовжують повторюватися; мінімальне 
залучення представників громадськості до контролю за використанням коштів 
місцевих бюджетів, що визначає необхідність подальшого комплексного 
дослідження зазначених проблем. 

З огляду на вищенаведене головна мета дисертаційної роботи Белі А. Р. 
яка полягає у розробці методичних підходів і практичних рекомендацій 
спрямованих на вдосконалення системи бюджетного контролю на місцевому 
рівні є актуальною в сучасних умовах. 

Зв'язок роботи з науковими напрямами Інституту та відділу. 
Дисертаційна робота пов’язана з тематикою наукових досліджень ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за такими 
темами: «Ризики бюджетної децентралізації у формуванні фінансово- 
економічного потенціалу територіальних громад Карпатського регіону» (номер 
державної реєстрації 0117U003493), у межах якої автором детерміновано 
ризики неефективного використання бюджетних ресурсів територіальних 
громад Карпатського регіону і запропоновано напрями активізації громадського 
контролю; «Управління активами територіальних громад» (номер державної 
реєстрації 0120U100390), у межах якої автором запропоновано концепцію 
розвитку системи бюджетного контролю на місцевому рівні. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність й новизна. Метою роботи є поглиблення 
теоретичних засад, розроблення практичних рекомендацій щодо розвитку 
системи бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно- 
фінансової децентралізації. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою дає підстави стверджувати, що 
мету дослідження досягнуто, а поставлені завдання вирішено у повному обсязі. 

Для досягнення поставленої мети дисертаційної роботи було використано 
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які 
забезпечили ґрунтовність, об’єктивність і достовірність обґрунтованих у 
дисертації положень та сформульованих висновків, зокрема: теоретичного 
узагальнення, порівняння, систематизації та формалізації - при вивченні 
сутності бюджетного контролю і бюджетного контролю на місцевому рівні; 
розширенні наявної класифікації елементів та механізмів бюджетного 
контролю; аналізу і синтезу, індукції і дедукції - при ідентифікації та виявленні 
особливостей розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації, 
дослідженні світового досвіду функціонування державного бюджетного 
контролю та формування рекомендацій для посилення органів державного 
фінансового контролю України, виявленні проблем при здійсненні бюджетного 
контролю (державного, громадського, самоконтролю); у процесі розроблення 
науково-методичного підходу до дослідження системи бюджетного контролю 
на місцевому рівні в умовах децентралізації; методу соціологічного 
дослідження при вивченні думки громадськості та експертів щодо проблем у 
залучення громадськості до бюджетного контролю на місцевому рівні. 



Висновки дослідження сформульовано на основі методів системного аналізу та 
наукової абстракції. 

Обґрунтованість і достовірність результатів проведеного дослідження 
підтверджуються опрацюванням та узагальненням значної кількості 
законодавчих та нормативних актів України, офіційних статистичних 
матеріалів Державної служби статистики України, аналітичних даних 
Міністерства фінансів України і Міністерства розвитку громад та територій 
України, статистичних звітів органів державного фінансового контролю. У 
роботі широко використовувалися інформаційні джерела міжнародних 
фінансових організацій, державних органів контролю зарубіжних країн, наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені особливостям 
формування системи бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах 
децентралізації. 

Основні положення, що визначають наукову новизну дисертаційної 
роботи та характеризують особистий внесок автора полягають у такому: 
удосконалено: 

- наукові положення організації системи бюджетного контролю за 
використанням коштів місцевих бюджетів, шляхом виокремлення таких її 
елементів: державний контроль, внутрішній контроль, громадський 
контроль і зовнішній незалежний контроль. На відміну від існуючих, 
перелік суб’єктів контролю запропоновано розширити представниками 
громадських організацій та громадських активістів; 

- концептуальну модель системи бюджетного контролю використання коштів 
місцевих бюджетів в частині обґрунтування необхідності виконання таких 
завдань: посилення ролі громадського контролю за фінансовою діяльністю 
територіальних громад; цифровізація бюджетного контролю на місцевому 
рівні; побудова діючого та ефективного внутрішнього контролю; створення 
єдиної правової основи контролю за діяльністю учасників бюджетного 
процесу на місцевому рівні; посилення кадрового потенціалу державного 
бюджетного контролю; створення єдиної інформаційної онлайн-платформи 
у сфері державного бюджетного контролю з можливістю використання її на 
місцевому рівні; розвиток партнерських відносин між органами державного 
бюджетного контролю і територіальними громадами. Реалізація 
вищенаведених завдань допоможе підвищити якість управління 
бюджетними ресурсами в територіальних громадах та мінімізувати ризики 
порушення бюджетного законодавства; 

- понятійно-термінологічний апарат в частині розкриття сутності 
бюджетного контролю на місцевому рівні, що дало змогу визначити його з 
одного боку, як сукупність інструментів, механізмів, видів, заходів, 
спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу 
на місцевому рівні, та як діяльність контролюючих органів та інших 
суб’єктів бюджетного контролю - з іншого, що дозволило підходити до 
формування системи бюджетного контролю на місцевому рівні більш 
предметно; 



набули подальшого розвитку: 
- організаційні засади створення єдиної інформаційної онлайн-платформи 

бюджетного контролю на місцевому рівні, сутність якої полягає у 
накопиченні та зберіганні інформації щодо показників бюджетної 
діяльності територіальних громад та слугуватиме основою для проведення 
моніторингу та ряду інших перевірок. Це дасть змогу пришвидшити процес 
підготовки, і формування звітності про заходи контролю а також дозволить 
забезпечити прозорість та підвищить оперативність доступу до відповідної 
інформації для усіх суб’єктів системи бюджетного контролю на місцевому 
рівні; 

- систематизація інструментарію здійснення бюджетного контролю на 
місцевому рівні, в частині виокремлення таких інструментів як: економічні, 
організаційні, правові, інформаційні, комбіновані. Перевагою такого 
підходу є можливість поєднати та узгодити реалізацію функцій органів 
контролю, місцевого самоврядування і представників громадськості та 
забезпечити чіткий розподіл відповідних повноважень між ними. 

- напрями покращення якості роботи органів державного фінансового 
контролю на підставі аналізу світового досвіду, а саме: надання більших 
повноважень органам державного фінансового контролю, у тому числі 
законодавчої ініціативи, посилення ролі внутрішнього контролю на 
місцевому рівні, можливості фінансування за рахунок частини повернутих 
коштів тощо. Реалізація даних рекомендацій дозволять значно підвищити 
результативність контрольних заходів в системі державного фінансового 
контролю. 
Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що, низку 

теоретичних і методичних положень доведено до рівня методичних розробок і 
практичних рекомендацій, які були використані в діяльності державних органів 
влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, рекомендації щодо 
реформування органів державного контролю на місцевому рівні схвалені та 
прийняті до впровадження Західним офісом Держаудитслужби (довідка № 1/77 
від 23.03.2021). Рекомендації щодо вдосконалення системи громадського 
контролю впроваджені в Дубівській сільській раді Ковельського району 
Волинської області (довідка № 1587 від 13.11.2020), у Судововишнянській 
міській раді Мостиського району Львівської області (довідка № 1137/02-18 від 
12.11.2020) і в Підволочиській селищній раді Тернопільської області (довідка № 
03-1161/05-04 від 27.10.2020). Рекомендації щодо вдосконалення системи 
громадського контролю на місцевому рівні реалізовані в Сторожинецькій 
міській раді Чернівецької області (довідка № 2449 від 01.12.2020). Науково- 
обґрунтовані пропозиції щодо напрямків розширення інструментарію 
громадської участі використані ГО «Фундація молодіжних ініціатив» (довідка 
№7 від 15.01.2021). 

Оцінка структури дисертації, мови, стилю викладення. Оформлення 
дисертації відповідає діючим вимогам, затвердженим Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40. Робота виконана в науковому 
стилі, її зміст викладено в логічній послідовності, всі завдання відповідають 
меті та повністю її розкривають. 



Щодо пункту 11 - всі наукові результати дисертації опубліковані, 
апробація результатів є достатньою. У відкритому друці за темою дисертації 
опубліковано 31 наукову працю, з них: у наукових фахових виданнях 
опубліковано 9 праць, з них: 2 статті - у періодичних виданнях держав, які 
входять до ЄС та країн економічного співробітництва (Польща); 7 статей у 
наукових фахових виданнях України; 22 тези доповідей на міжнародних 
наукових і науково-практичних конференціях. 

Загальний обсяг опублікованих праць за темою дисертації становить 9,72 
друк, арк., особисто автору належить 8,72 друк. арк.. 

В опублікованих працях здобувача повністю відображено сутність та зміст 
отриманих результатів дослідження та їхня наукова новизна. Результати 
дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних 
наукових і науково-практичних конференціях. З огляду на зазначене, апробація 
результатів є достатньою. 

Перелік праць, які відображають основні результати дослідження: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Беля А. Р. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації. Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України : [зб. наук, пр.] / ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; ред. кол. : В.С. Кравців 
(відп. ред.). Львів, 2018. Вип. 1 (129). С. 133-137. (0,5 друк. арк.). 

2. Беля А. Р. Теоретичні засади функціонування системи державного 
фінансового контролю. Економічний аналіз : [зб. наук, пр.] / Тернопільський 
національний економічний університет ; ред. кол. : О. В. Ярощук (відп. ред.). 
Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 134-139. (0,45 друк. арк.). 

3. Беля А. Р. Адміністративно-фінансова децентралізація як чинник 
реформування фінансового контролю на місцевому рівні. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. (Економічні науки). 2019. Вип. 58 
(136). С. 37-43. (0,56 друк. арк.). 

4. Беля А. Р. Можливості імплементації світового досвіду державного 
фінансового контрою місцевих бюджетів. 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. (0,72 друк. арк.). 

5. Беля А. Р. Особливості формування об’єднаних територіальних громад 
та використання ними фінансових ресурсів у контексті сучасних українських 
реформ. Проблеми системного підходу в економіці: [зб. наук, пр.] / 
Національний авіаційний університет ; ред. кол. : С. Ф. Смерічевський (відп. 
ред.). Київ, 2020. Вип. 2 (76). С. 88-96. (0,72 друк . арк.). 

6. Сторонянська І. 3., Беля А. Р. Особливості та проблеми здійснення 
громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад. 
Світ фінансів. 2020. Вип. 4 (65). С. 103-117. (загальний обсяг - 1,00 друк, арк., 
особистий внесок автора -0,7 друк. арк.: висвітлено результати проведеного 
опитування громадських активістів та експертів у галузі місцевих фінансів з 
питань проблем та особливостей контролю на місцевому рівні). 



7. Storonianska I., Belia A. Public Control Over The Use Of Budget Revenues Of 
Local Communities In Ukraine. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu. 2020. № 4 (91). P. 99-111. (загальний обсяг - 0,71 друк, арк., особистий 
внесок - 0 , 4  друк, арк.: оцінено рівень громадського контролю за місцевими 
бюджетами в Україні). 

8. Беля А. Р. Роль громадськості в процесах контролю за використанням 
коштів ТГ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 
(Економічні науки). 2020. Вип. 2 (98). С. 42-48. (0,51 друк, арк.) 

9. Storonianska I., Belia A. The Concept Of Financial Control Of Communes 
Using The Experience Of Poland. Economic and Regional Studies / Studia 
Ekonomiczne і Regionalne. 2021. № 14 (1). P. 14-25. (загальний обсяг 1,39 друк, 
арк., особистий внесок - 1,00 друк, арк.: проведено аналіз досвіду Польщі в 
частині застосування інструментів фінансового контролю на місцевому рівні 
та здійснено відповідні порівняння з українськими реаліями). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Беля А. Р. Організація системи фінансового контролю на місцевому рівні 
в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Вдосконалення 
економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : 
матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 
2018. Ч. 2. С. 6-8. (0,16 друк, арк.) 

2.  Беля А. Р. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації. Проблеми та перспективи 
розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць 
за матеріалами XVI Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 
молодих учених та студентів (м. Острог, 23 березня 2018 р.). Острог : Вид. 
Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 8-11. (0,17 друк, 
арк.). 

3. Беля А. Р. Застосування блокчейн-технології у сфері державних фінансів. 
Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та 
комп’ютерних технологій в Україні : матеріали XIV науково-практичної 
конференції науково-педагогічних працівників (м. Львів, 17-20 квітня 2018 р.). 
Львів : НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 95-97. (0,16 друк. арк.). 

4. Belia A. R. Application of Fin Tech technologies in public finances of Ukraine 
on the Blockchain example: illusion or reality? Пріоритетні напрями розвитку 
економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції: матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 
р.). Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2018. С. 92-95. (0,17 
друк. арк.). 

5. Belia A. R. The «Centers of territory control» as the basic institutional units of 
the united territorial communities. International Scientific Conference From the Baltic 
to the Black Sea: The Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings 
(Riga, Latvia, August 24th. 2018 ). Riga: Baltija Publishing, 2018. P. 8- 11. (0,18 
друк. арк.). 



6. Беля A. P. Створення та впровадження «Центру контролю території» 
як основного інституційного органу об’єднаних територіальних громад. 
Модернізація економіки країни в контексті соціальних викликів : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 1 вересня 2018 р.) / ГО 
«Львівська економічна фундація». Львів : ЛЕФ, 2018. С. 42-46 (0,16 друк. арк.). 

7. Беля А. Р. Актуальні проблеми системи державного фінансового 
контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Сучасний 
стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : 
матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 
освіти і молодих учених (м. Львів, 22 листопада 2018 р.). Львів : Алерта, 2018. С. 
96-98. (0,18 друк. арк.). 

8. Беля А. Р. Аналіз особливостей використання фінансових ресурсів 
об’єднаних територіальних громад. Ill International Scientific Conference 
Integration of Business Structures: Strategic and Technologies : Conference 
Proceedings (Tbilisi, Georgia, February 22th. 2019). Tbilisi : Baltija Publishing, 2019. 
P. 99-101 .(0,16 друк. арк.). 

9. Беля A. P. Роль громадського контролю за діяльністю об’єднаних 
територіальних громад. Актуальні питання, проблеми та перспективи 
соціально-економічного розвитку країни : збірник тез наукових робіт учасників 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 березня 2019 р.) / 
ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса : ЦЕДР, 2019. С. 54— 
57. (0,14 друк. арк.). 

10. Беля А. Р. Роль інтегрованого просторового планування в 
ефективному розвитку об’єднаних територіальних громад. Проблеми розвитку 
фінансово- кредитної системи : збірник тез XIX Міжнародної наукової 
конференції молодих учених, аспірантів та студентів (м. Львів, 29 березня 2019 
р.) / ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». Львів, 2019. С. 22-24. (0,13 
друк, арк.). 

11. Беля А. Р. Застосування інноваційних технологій в системі управління 
земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад. Інноваційні 
технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали Міжнародної 
конференції (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.) / Інститут підприємництва та 
перспективних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка». Львів, 2019. С. 208-210. (0,17 друк. арк.). 

12. Беля А. Р. Зарубіжний досвід організації системи державного 
фінансового контролю місцевих бюджетів та напрямки їх імплементації. 
Методичні підходи до формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22 червня 2019 р.). Дніпро. НО: 
«Перспектива», 2019. С. 63-66. (0,08 друк, арк.). 

13. Беля А. Р. Інституційне середовище державного фінансового 
контролю в умовах реформи фінансової децентралізації. Перспективи розвитку 
нової економічної системи на державному та регіональному рівнях : матеріали 
Міжнародної Науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту 
управління, економіки та природокористування Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського (м. Київ, 5 жовтня 2019 р.). С. 77-81. (0,12 
друк. арк.). 



14. Беля А. Р. Іноземний досвід здійснення громадського контролю як 
одного із шляхів забезпечення ефективного розвитку об’єднаних 
територіальних громад. Напрями розвитку ринкової економіки : нові реалії та 
можливості в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної 
науково- практичної конференції (м. Ужгород, ЗО листопада 2019 р.). Ужгород : 
Видавничий дім «Гельветика», 2019. Ч. 2. С. 7-11. (0,22 друк. арк.). 

15. Беля А. Р. Особливості здійснення попереднього, поточного та 
наступного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів 
об’єднаних територіальних громад. Теоретичні та практичні засади 
ефективного функціонування соціально-економічної сфери : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 січня 2020 р.). 
Дніпро : НО «Перспектива», 2020. С. 97-100. (0,16 друк. арк.). 

16. Беля А. Р. Головні інституційні засади проведення державного 
фінансового контролю та оцінка ефективності використання коштів ТГ. 
Integration of Business Structures: Strategies and Technologies : IV International 
Scientific-Practical Conference: Conference Proceedings (Tbilisi, Georgia, February 
21th. 2020). Tbilisi : Baltija Publishing, 2020. P. 63-67. (0,05 друк. арк.). 

17. Беля A. P. Характеристика проблем функціонування системи державного 
фінансового контролю на місцевому рівні правового характеру. Dynamics of the 
development of world science : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної 
конференції. Секція 24 : Економічні науки (м. Ванкувер, Канада, 15-17 квітня 
2020 р.) С. 292-299. (0,08 друк. арк.). 

18. Беля А. Р. Недоліки методологічного характеру функціонування системи 
державного фінансового контролю на місцевому рівні. Сучасні тенденції 
розвитку економіки, обліку, фінансів і права : збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21 травня 2020 р.) : у 
2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 18-20. (0,12 друк. арк.). 

19. Беля А. Р. Використання досвіду Польщі здійснення державного 
контролю та оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 
місцевому рівні. Проблеми формування та стабілізації регіональної економіки : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29 серпня 
2020 р.) Дніпро : НО «Перспектива», 2020. С. 68-72. (0,17 друк. арк.). 

20. Беля А. Р. Роль громадського контролю та його вплив на оцінку 
ефективності використання бюджетних коштів ОТГ. Сучасні теоретичні та 
практичні аспекти антикризового регулювання економіки в умовах 
європейської інтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 31 жовтня 2020 р.). С. 104-108. (0,16 друк. арк.). 

21. Беля А. Р. Нова модель фінансового контролю за використання 
бюджетних ресурсів на місцевому рівні: завдання реалізації. Сучасний стан та 
пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали 
доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 
освіти і молодих учених (м. Львів, 19 листопада 2020 р.). Київ : Алерта, 2020. С. 
137-140. (0,17 друк. арк.). 

22. Беля А. Р. Формування концептуальної моделі фінансового контролю 
територіальних громад. Розвиток міжнародного економічного співробітництва: 
механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Ужгород, 19-20 березня 2021 року). Ужгород. 2021. С. 91-95. 
(0,05 друк. арк.). 



II. Науковий рівень дисертації відповідає діючим вимогам пункту 12 
«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167 - всі наукові 
результати, що виносяться на захист і висвітлені у дисертації, одержані 
особисто здобувачкою. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
кваліфікаційною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 
розроблення методичних положень і практичних рекомендацій щодо 
формування системи бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації. 

Усі результати, винесені авторкою на захист, отримані самостійно і 
містяться в опублікованих роботах. У роботах, опублікованих в співавторстві, 
використані тільки ті ідеї, положення та розрахунки, які є результатом 
особистих наукових пошуків. Особистий внесок дисертантки у колективні 
наукові роботи конкретизовано у списку праць, наведеному вище. 

III. Загальний висновок. Дисертаційна робота «Система 
бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової 
децентралізації» є завершеною, самостійною науковою працею, що виконана на 
достатньо науково-теоретичному рівні, відповідає вимогам пунктів 9, 10, 11 і 12 
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167. і рекомендується для 
подальшого проходження з метою захисту на здобуття ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
галузь знань 07 - «Управління та адміністрування». 

IV. Рішенням фахового семінару, проведеного на засіданні відділу 
регіональної фінансової політики ДУ «Інституту регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України» ухвалили: 

1. Визнати, що дисертаційна робота «Система бюджетного контролю на 
місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» 
здобувачки Белі Андріани Романівни відповідає спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». 

2. Визнати, що опубліковано по темі дисертації 31 наукову працю, які 
розкривають основний зміст дисертації, відображають наукову новизну 
отриманих результатів і відповідають вимогам пунктів 11 і 12 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167. 

3. Рекомендувати вченій раді ДУ «Інституту регіональних досліджень ім. 
М. І. Долішнього НАН України» розглянути в якості офіційних опонентів за 
дисертацією Белі А. Р. «Система бюджетного контролю на місцевому рівні в 
умовах адміністративно-фінансової децентралізації» таких учених: 

- Піхоцького Володимира Федоровича, д.е.н., професора, начальника 
Територіального управління Рахункової палати по Львівській, 
Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та 
Закарпатській областях; 



- Проць Наталію Василівну, к.е.н, доцента, доцента кафедри фінансів 
Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 
4. Рекомендувати головою спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертації Белі А. Р. «Система бюджетного контролю на місцевому рівні в 
умовах адміністративно-фінансової децентралізації» призначити Васильціва 
Тараса Григоровича, д.е.н., професора, завідувача відділу проблем соціально- 
гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України». 

5. Рекомендувати дисертацію Белі А. Р. на тему «Система бюджетного 
контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової 
децентралізації» до публічного захисту у спеціалізованій вченій раді за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» після її 
утворення рішенням МОН України. 

Рецензенти: 

 

 

 


