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Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.004 ДУ «Інститут регіональних 

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

присудження ступеня доктора філософії Кльобі Соломії Михайлівні з галузі 

знань 05 -  Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 – Економіка на 

підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Організаційно-економічне 

забезпечення конкурентоспроможності територіальних громад регіону» .  

«03» грудня 2021 року. 

 

Кльоба Соломія Михайлівна, 1991 року народження, громадянка України, 

освіта вища: у 2015 році закінчила Львівський інститут банківської справи 

Університету банківської справи Національного банку України за спеціальністю – 

"Фінанси і кредит", присвоєно кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. У 2017 

році зарахована до аспірантури ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України" за спеціальністю "051 – Економіка", де навчалась до 31 

жовтня 2021 року.  

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

Долішнього НАН України», м. Львів. 

Науковий керівник – Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітника відділу 

регіональної економічної  політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І. Долішнього НАН України». 

Здобувач має 15 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 стаття у 

періодичному виданні, включеному до міжнародної бази Scopus; 3 статті - у 

періодичних виданнях держав, які входять до ЄС та країн економічного 

співробітництва (Іспанія, Польща, Латвія); 6 статей у наукових фахових виданнях 

України; 5 тез доповідей на Міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, у тому числі;  
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 У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

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

М. І. Долішнього НАН України», завідувач відділу регіональної  економічної 

політики.  

Зауваження:  

- Необхідно було звернули увагу на ті територіальні громади, які мають 

нижчий рівень розвитку, оскільки саме вони потребують реалізації розвиткових 

проєктів. Це б дозволило зробити ваші пропозиції більш конкретними, 

націленими на конкретні територіальні громади. 

- Недостатньо уваги приділено проблемі результативності стратегій 

розвитку територіальних громад, підвищення  ефективності їх реалізації. 

Сторонянська І. З., д.е.н., професор, ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України, завідувач відділу регіональної фінансової 

політики. 

Зауваження:  

- Не погоджуюсь з тим, що фінансово-інвестиційні інструменти є 

основними  у підвищенні конкурентоспроможності територіальних громад. 

Соціальний капітал має бути ключовим, хоча в роботі ви наголошуєте на 

важливості людиноцентричного підходу. 

- Варто було подати рекомендації щодо участі фінансово слабких громад  у 

конкурсах, які передбачають значні фінансові ресурси для реалізації проєктів.  



 

 

 
Беновська Л. Я., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 

України», старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики.  

Зауваження:  

- Авторка лише фрагментарно, зокрема, у третьому розділі роботи при 

обґрунтуванні алгоритму визначення стратегічних переваг згадує  про  розвиток 

туризму в територіальних громадах, не приділяючи уваги цьому питанню в інших 

частинах роботи. Доцільно було говорити про точки зростання  територіальних 

громад, і, можливо, тоді акцентувати увагу на туризмі, як точці зростання 

окремих громад.  

Лайко Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук 

України, заступник директора з наукової роботи. 

Зауваження:  

- Необхідно було приділяти більше уваги ендогенній спроможності громад, 

для того щоб громада мала певний запас позитивної інертності, навіть за умов 

впливу негативного фактору на зразок пандемії. 

Буднікевич Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, Чернівецький 

національний  університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки 

України, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку. 

Зауваження:  

- Досліджуючи  конкурентоспроможність громад, доцільно було говорити і 

про привабливість громад як загалом, так і в контексті окремих груп населення, 

відзначаючи  її унікальність.  

 

Результати таємного голосування: 

«За»    – 5 членів ради; 

«Проти»     – немає.  
 
 
 



 

 

 
На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада

присуджує Кльобі Соломії Михайлівні ступінь доктора філософії з галузі знань 

05 -  Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 – Економіка. 

 

Голова спеціалізованої 
вченої ради            ___________Шульц С.Л.  
 

Рецензент            ___________ Сторонянська І.З.  

Рецензент           ____________Беновська Л.Я. 

Опонент            ____________Лайко О.І.  

Опонент            ____________Буднікевич І.М.  
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