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 Переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України–2018/2019 н.р.– ІІІ місце на ІІ етапі (відділення 

економіки, секція «Мікроекономіка та макроекономіка»),  

 2019 рік: участь у конкурсі есе (OPEN FUTURE ESSAY COMPETITION 2019), яке було 

організовано виданням The Economist (https://www.economist.com/) в рамках проекту 

THE ECONOMIST’s Open Future initiative на тему «Які фундаментальні економічні та 

політичні зміни потрібні, якщо взагалі потрібні, для ефективної протидії кліматичним 

змінам? («What fundamental economic and political change, if any, is needed for an effective 

response to climate change?»);  

 Переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України–2019/2020 н.р.– І місце на ІІ етапі (відділення 

економіки, секція «Мікроекономіка та макроекономіка»),  

 

Сфера наукових інтересів: економіка, філологія, психологія, математика. 

 

Дослідницьку роботу присвячено суттєвому впливу  спорту та фізичної культури на всі 

ланки суспільства та економіки, оскільки сприяють розвитку людини, а відповідно - 

забезпечують формування людського капіталу, що в кінцевому підсумку визначає розвиток 

всієї соціально-економічної системи на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 

Завданнями дослідження є розвиток теоретичних основ визначення місця та ролі спорту, аналіз 

впливу спорту в контексті міжнародних порівнянь, на національному та регіональному рівнях, 

розробка напрямків активізації впливу спорту на розвиток соціально-економічних систем. 

Досліджено положення інституціональної теорії та розвинуто підходи щодо розгляду 

сутності спорту та його трактування як соціально-економічного інституту, конкретизовані 

протиріччя, які виникають в процесі взаємодії його соціальної, економічної, формальної та 

неформальної складових. Проаналізовано підходи щодо класифікації спорту та фізичної 

культури як елементів соціально-економічної системи та запропоновано додаткові ознаки та 

принципи класифікації, які враховують відмінності в цільових орієнтирах різних видів, 

напрямів та груп спорту, створюють передумови для достовірної та повної оцінки їх місця та 

ролі. 

Проаналізовано існуючі міжнародні методики оцінювання розвитку та впливу спорту, 

здійснено аналіз стану розвитку спорту на національному та регіональному рівнях. 

Запропоновано підходи щодо оцінки місця та ролі спорту, які базуються на необхідності 

удосконалення інформаційної системи статистичних даних, запровадження комплексних 

рейтингових оцінок розвитку спорту, врахування показників спорту в міжнародних, 

національних та регіональних програмах, міжнародних індексах, національних та регіональних 

рейтингах оцінки соціально-економічного середовища. 

 


