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1 Шикіта Анастасія Віталіївна НВК «Інформатико-

математичний ліцей 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Торецької міської 

ради 

10 Офшор. Офшорні 

юрисдикції в 

Україні і світі 

Математика Слов’янськ 

2 Коваль Ірина Григорівна Красноармійський міський 

ліцей «Надія» м. Покровськ 

11 Макроекономічна 

рівновага у 

відкритій економіці 

Математика Покровськ 

3 Котлубей Тетяна Євгенівна НВК «Гімназія – школа»     

№ 27 Маріупольської 

міської ради 

10 Розвиток та 

регулювання 

зовнішньої реклами 

міста Маріуполя 

Математика  Маріуполь 



 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу учениці 11 класу  

Красноармійського міського ліцею «Надія» 

Коваль Ірини Григорівни 

на тему «Макроекономічна рівновага у відкритій економіці» 

 

Характерною рисою сучасного розвитку міжнародних економічних відносин є тенденція до 

збільшення ступеня відкритості національних господарств. Перехід України до ринкової економіки 

одночасно означає подолання відносної самоізоляції та необхідність органічного входження на 

рівноправних умовах до системи світового господарства у русло загально цивілізаційних процесів. На 

сьогодні внутрішній ринок України перебуває у складному становищі, зумовленому радикальною 

трансформацією економічних відносин. Водночас, формування вітчизняного ринкового середовища 

детермінується складними та суперечливими процесами глобалізації світогосподарського розвитку та 

послідовним переходом багатьох країн від замкнутих національних господарств до економіки 

відкритого типу, зверненої до зовнішнього ринку. Таким чином, необхідність вироблення цілісного 

уявлення про макроекономічну рівновагу на внутрішньому та зовнішньому ринку України зумовлює 

нагальну потребу дослідження цих питань у контексті зростаючої відкритості національної економіки 

та глобальних тенденцій світового господарства. Все вищевказане обумовило вибір теми проведеного 

дослідження та визначило її актуальність. 

У науковій роботі Коваль І.Г. визначено теоретичні основи відкритої економіки, а саме 

охарактеризовано фактори та критерії відкритості економіки; виявлені причини досягнення та умови 

поліпшення стійкості загальної макроекономічної рівноваги; проаналізовані основні показники 

зовнішньої торгівлі України; проведено детальний аналіз фармацевтичного ринку України та за 

допомогою Інтернет-опитування було проведено оцінку забезпечення населення лікарськими 

засобами. 

Втім наукова робота не позбавлена певних недоліків. По-перше, у вступі дослідження не 

вказані нові наукові положення, які запропоновані автором особисто. По-друге, робота значно виграла 

б, якби автор зазначив, чому в якості предмета дослідження було обрано саме ринок лікарських 

засобів України та пояснив у чому полягає макроекономічна рівновага на зазначеному ринку. По-

третє, у другому розділі роботи деякі зазначені статистичні данні не відповідають дійсності, що не 

дозволило автору отримати більш значимі та обґрунтовані висновки. 

Однак, в цілому, представлена наукова робота Коваль І.Г. виконана на актуальну тему, має певні 

елементи теоретичної цінності та практичної значимості і відповідає вимогам, що висуваються до 

наукових робіт, які виконуються в рамках Малої академії наук та може бути рекомендована до захисту 

на науково-практичній конференції МАН України. 

 

 

Рецензент:  

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Маріупольського державного університету                     Т.І. Ніколенко 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу учениці 11 групи (10 класу) навчально-виховного комплексу «Інформатико-

математичний ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» м. Торецька 

Шикіти Анастасії Віталіївни 

на тему «Офшор. Офшорні юрисдикції в Україні і світі» 

 

Створення офшорних юрисдикцій з одного боку є однією зі спроб активізації міжнародної 

торгівлі й залучення іноземних капіталів за рахунок створення на певних територіях сприятливих у 

податковому відношенні умов господарювання. З іншого ж боку, непомірне використання офшорних 

схем руху капіталів є однією з передумов розгортання внутрішньої фінансової кризи, що відчутно 

відображається на економічному стані більшості національних економік, не винятком є й України.  У 

зв’язку з цим актуальною є представлена наукова робота Шикіти А.В., в якій автор  провів оцінку ролі 

офшорних юрисдикцій в світовій економіці, виявивши позитивні та негативні аспекти діяльності 

офшорних компаній, а також заходи превентивного характеру щодо їх діяльності в умовах світової 

фінансової кризи. 

В роботі проведений теоретичний аналіз сутності, видів та етапів становлення та розвитку 

офшорів, визначені мотиваційні причини використання господарюючими суб’єктами офшорних зон, 

досліджені найбільш поширені офшорні схеми, визначені особливості регулювання діяльності 

офшорів на міжнародному на національному рівнях, проведена оцінка наслідків діяльності офшорних 

компаній та їх вплив на економіку України. З урахуванням результатів проведеного дослідження 

автором обґрунтовано заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків функціонування 

офшорних юрисдикцій.. 

 Втім робота не позбавлена деяких недоліків, зокрема не вистачає статистичної інформації та її 

аналізу, що підтверджувало масштаби, структуру та особливості розвитку офшорного бізнесу; робота 

б значно виграла б якби автор зміг на основі аналізу динаміки певних соціально-економічних 

показників розвитку економіки України продемонструвати вплив офшорних компаній. Запропоновані 

автором шляхи вирішення проблем, пов’язаних з офшорними зонами, та заходи невідкладного, 

необхідного та додаткового характеру потребують більшої деталізації та обґрунтування з позиції 

механізмів їх реалізації. Слід також відзначити недоліки щодо оформлення результатів дослідження 

відповідно до вимог, зокрема щодо стилю викладання, структури роботи, оформлення вступу, 

висновків, обсягу роботи тощо. 

В цілому представлена наукова робота містить висновки та положення, які представляють 

певний теоретичний та практичний інтерес. Задачі, поставлені у роботі, вирішено автором в повному 

обсязі. Матеріал роботи викладено логічно та аргументовано. Дослідження є безумовно актуальним, 

містить елементи теоретичної цінності та практичної значимості та відповідає вимогам, що 

висуваються до написання робіт. Отже, робота Шикіти А.В. може бути рекомендована до  захисту в 

рамках МАН. 

 

 

Рецензент:  

доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Маріупольського державного університету,  

кандидат економічних наук, доцент                                                     О.В. Захарова 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу учениці 10-го класу комунального закладу  

Навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа» №27 

Котлубей Тетяни Євгенівни  

на тему «Розвиток та регулювання ринку зовнішньої реклами міста Маріуполя» 

 

Рекламний ринок України має історію, що нерозривно пов’язана з історією національної 

незалежності та побудовою ринкової економіки в країні. Політичні та економічні кризи, відсутність на 

початку та недосконалість державного регулювання у більш пізньому періоді зумовлювали зміни 

стану та тенденцій розвитку реклами в країні. Сучасні комунікаційні процеси та розвиток технологій 

породжують виникнення нових видів зовнішньої реклами, що обумовлює розширення концептуальної 

бази даної сфери і подальше дослідження її специфіки. За останні декілька років сфера зовнішньої 

реклами перетворилася на досить потужну медіа-силу, яка посідає одне із чільних місць серед носіїв 

реклами на ринку України. Сучасна зовнішня реклама має можливість досягати великих аудиторій, 

забезпечувати необхідну частоту та силу впливу завдяки застосуванню різноманітних засобів. 

Наявність значної кількості форматів дає можливість спрямувати звернення на різні цільові аудиторії 

чи географічні ринки. Це, у свою чергу, має забезпечити виконання головного завдання реклами – 

максимально збільшити продажі. В той же час ринок зовнішньої реклами перевантажений, хаотичне 

розміщення зовнішньої реклами на території міст, без належного урахування оточення, характеру 

забудови, природного ландшафту, призводить до інформаційного перенасичення міського середовища, 

що знижує якість його сприйняття.  

У зв’язку з цим представлена наукова робота є досить актуальною, в ній автор сконцентрував 

увагу на оцінці розвитку та регулюванні ринку зовнішньої реклами міста Маріуполя з метою 

виявлення шляхів розв’язання основних проблем зовнішньої реклами міста та їх подальшого 

запобігання.  

У науковій роботі Котлубей Тетяни визначено сутність, види та особливості розміщення 

зовнішньої реклами, проведений детальний аналіз ринку зовнішньої реклами міста Маріуполя, 

проаналізовано динаміку надходження доходів до бюджету міста від розвитку зовнішньої реклами, 

розроблено комплексну програму з розвитку та регулювання ринку зовнішньої реклами. Разом з тим, 

слід зауважити, що робота виграла б, якби автор більш детально охарактеризував та обґрунтував з 

позиції механізмів реалізації запропоновану програму з розвитку та регулювання ринку зовнішньої 

реклами.  

 Підсумовуючи, слід зазначити, що представлене дослідження Котлубей Т.Є. виконано на 

належному рівні та містить достатньо обґрунтовані висновки і положення, які представляють певний 

теоретичний та практичний інтерес. Задачі, поставлені у роботі, вирішено автором в повному обсязі.  

В цілому представлене дослідження є актуальним, містить елементи теоретичної цінності та 

практичної значимості та відповідає вимогам, що висуваються до написання робіт.  Матеріал  

викладено  логічно  та  аргументовано. У зв’язку з цим робота Котлубей Тетяни Євгенівни може бути 

рекомендована до захисту в рамках МАН. 

 

 

 

Рецензент:  

кандидат економічних наук,   

доцент кафедри економіки та міжнародних  

економічних відносин Маріупольського  

державного університету                            Т.І. Ніколенко 

 


