
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Bancassurance, 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  5 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 7 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 
5 2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

 
 

10.1 Тема недостатньо актуальна, так як нестабільність економічного 

сектору призупиняє розвиток нових бізнес-моделей, зокрема і 

bancassurance. 

 
 

10.2 В науковій роботі автором недостатньо обґрунтовано 

прикладний характер 
  

10.3 В роботі недостатньо застосовано економіко-математичні методи 

дослідження. 
  

10.4 Запропоновані за результатами наведеної роботи пропозиції 

носять локальний характер  
  

10.5    

Сума балів 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Bancassurance, 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  4 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 6 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 
5 2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

 
 

10.1 Недостатньо поданий огляд літератури з досліджуваної 

проблематики 
  

10.2 Недостатньо досліджено ефективність співпраці банків та 

страхових компаній.  
  

10.3 Запропоновані за результатами наведеної роботи  потребують 

подальшого методичного та економічного обґрунтування.  
  

10.4 Доцільно було б більше уваги приділити даним, які 

оприлюднюють статистичні сайти. 
  

10.5    

Сума балів 44 

 

 

 

 


