
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ___"Інтенція успіху"___________, 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 2 

3 Використані методи дослідження 15 0 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 6 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 6 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Автор досить стисло та не в повній мірі 

аргументовано доводить актуальність дослідження. 

  

10.2 Автор не виділяє новизни та не зазначає у чому 

полягає оригінальність його наукової ідеї. 

  

10.3 Не обґрунтовано жодного методу дослідження.   

 10.4 У роботі є окремі зауваги, щодо обґрунтування 

теоретичних основ досліджуваної проблематики, так 

автор зазначає, що «….База оподаткування залежить 

від виду застосованої ставки. Ставки акцизного 

податку є непостійними і змінюються щорічно», хоча 

згідно 214.4 ст. 214 ПКУ «у разі обчислення податку 

із застосуванням специфічних ставок з підакцизних 

товарів (продукції) базою оподаткування є їх 

величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, 

кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна 

автомобіля або в інших натуральних показниках». В 

подальшому у роботі зустрічаються суперечливі 

твердження. 

  

10.6 Література оформлена згідно старого 

бібліографічного запису. 

  

10.8 Є значна кількість технічних зауваг, щодо 

оформлення конкурсної роботи. 

  

Сума балів 30 

Загальний висновок __не рекомендується для захисту на науково-практичній 

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

___26____  ___лютого_______ 2021_ року 



 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Інтенція успіху», представлену на Всеукраїнський  
 (шифр) 

конкурсу студентських наукових робіт із 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 8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 8 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 6 

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 4 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 6 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 
  

10.1 

(п. 3) 

Для дослідження стану надходжень 

акцизного податку до державного 

бюджету використано тільки такі 

статистичні методи як аналіз динаміки 

і структури. Проте дослідження значно 

виграло і тема роботи була б розкрита 

глибше, якби було використано інші 

статистичні та економіко-математичні 

методи. Пропозиції автора щодо 

подолання проблематики акцизного 

оподаткування не мають аналітичного 

обґрунтування, адже не спираються на 

аналітичні і прогнозні розрахунки.  

  

10.2 Не виділено новизни та не зазначено 

оригінальність наукової ідеї 

дослідження. 

  

Сума балів 48 

 

Загальний висновок ________ не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції_ 

 
    

 

23 лютого 2021 року 
 


