
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу __________________Візантія,_______________ 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  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 8 

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 4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 У роботі окреслено теоретичні засади місцевих бюджетів, 

детально стан та особливості їх формування на прикладі 

Житомирської міської територіальної громади, водночас  не 

приділено достатню увагу напрямам удосконалення 

формування/зміцнення місцевих бюджетів на завершальному 

етапі/після процесу/реформи децентралізації  (у роботі взагалі 

відсутній такий розділ, або підпункт). 

   

10.2    

10.3    

….    

Сума балів 50 

 

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 



РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ______________ВІЗАНТІЯ_______, представлену на Конкурс  

(шифр) 

зі _______спеціальності 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  6 

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  

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

Тема роботи є актуальною, робота містить достатню 

кількість розрахунків, проаналізовано бюджет 

Житомирської громади, надано авторські пропозиції 

стосовно можливих напрямів реформування в розрізі 

проблематики дослідження. 

Разом з тим, на нашу думку робота перевантажена 

загальновідомою, теоретичною інформацією (розділ І 

та п. 2.1 – крім аналізу), що визначає переважно 

теоретичне спрямування роботи. Крім аналізу 

міжбюджетних трансфертів, обсягу надходжень та 

видатків територіальної громади, автором не 

проведено інших розрахунків чи прогнозний моделей 

(для прикладу методом екстраполяції), що могли би 

дозволити зробити припущення можливих майбутніх 

змін в частині проблематики дослідження. Робота 

практично не містить елементів наукової новизни. 

Висновки містять результати аналізу предмету 

дослідження, напрями реформування та пропозиції у 

висновках відсутні, так як і розділ роботи, що міг бути 

такому важливому елементу наукової роботи, 

присвячений. 

  

Сума балів 37 

 

Загальний висновок __наукова робота (Шифр Візантія) не рекомендується для 

захисту на науково-практичній конференції_ 


