
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Держава, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 

3 Використані методи дослідження 15 10 

4 Теоретичні наукові результати 10 8 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Недостатня обгрунтованість аналізу   

10.2 Описовість окремих міркувань та висновків   

10.3    

….    

Сума балів 53 

 

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції_ 
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

    



РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ___« Держава»__, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з спеціалізації «Фінанси і кредит»________________________ 
         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи Рейтингова оцінка. 
Максимальна кількість 

балів (за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  3 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 4 

3 Використані методи дослідження 15 9 

4 Теоретичні наукові результати 10 4 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 

 

5 

 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у 

пунктах 1-9): 

  

10.1 Автором не доведено актуальність проблеми дослідження, він 

дає визначення що таке управління державним боргом, проте 

зовсім не зазначає чому саме важливо це досліджувати в 

умовах глобалізації. 

  

10.2 Автор виділяє новизну, проте зазначена новизна, є 

суперечливою, а також не зазначає у чому полягає 

оригінальність його наукової ідеї. 

  

10.3 Автором зазначенні методи дослідження, проте стисло 

обґрунтовано який метод на якому етапі дослідження 

застосовувався. 

  

 10.4 Мета та зміст роботи не відповідають назві роботи, автором не 

обгрутновано як змінюється механізм управління державним 

боргом в умовах глобалізації, що зазначено у темі. У роботі є 

окремі зауваги, на ст. 5 автор надає цитати чотирьох авторів, 

проте не робить жодного покликання на джерело, на наступній 

ст..6 автор дає власне визначення, проте не зазначає чим воно 

відрізняється від попередніх трактувань, або його більш глибший 

зміст, тому що автор подає навпаки лише як « …. сума державних 

фінансових зобов’язань за випущеними і непогашеними 

внутрішніми та зовнішніми позиками і кредитами», нічого нового 

не додавши і не акцентовано на цьому. На ст..12 автор подає 

структуру на 21.10.20 р., краще б це було б подано в динаміці за 

останніх 5 років, що надавало б можливість робити аналітичні 

висновки. 

  

10.6 Автором використано літературу 2005-2010 рр. найновіше це 

курсова Дахно 2015 року, тому запитання до автора, яким чином 

було враховано нові наукові дослідження цієї проблематики. 

  

10.8 Є значна кількість технічних зауваг, щодо  оформлення 

конкурсної роботи. 

  

Сума балів 32 

Загальний висновок  не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції_ 


