
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Прибутковість», 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 5 

3 Використані методи дослідження 15 7 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження 

впровадження результатів роботи) 

20 0 

6 Рівень використання наукової 

літератури та інших джерел 

інформації 

5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 3 

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) 

Автором використано такий 

економіко-математичний метод 

прогнозування показників діяльності 

підприємства як експененційне 

рівняння. При цьому недостатньо 

обгрунтовано вибір саме цього виду 

регресійного рівняння та доречність 

прогнозування за його допомогою на 

довгострокову перспективу (5 років) 

  

10.2 

(п. 4) 

Автор наголошує, що «не вдалося 

розробити ефективного економічного 

механізму стимулювання економії 

витрат» та «комплексний, 

інтегрований підхід до управління 

витратами в системі стратегічного 

розвитку підприємства досі не 

отримав належного теоретичного й 

практичного обґрунтування». Робота 

значно би виграла, якби було 

представлено структурно-логічну 

схему впливу управління витратами на 

його фінансовий стан, фінансові 

результати та розвиток чи їх 

взаємозв’язку. 

  

 Окремі теоретичні висновки 

потребують конкретизації 
  

Сума балів 40 

 



Загальний висновок  не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

23 лютого 2021 року 



РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Прибутковість, представлену на Конкурс  

(шифр) 

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

 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи1 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 6 

3 Використані методи дослідження 15 7 

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 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 3 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 6 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Подання загальновідомих положень    

10.2 Фрагментарність аналізу   

10.3    

….    

Сума балів 44 

 

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

26  лютого 2021 року 

 

 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що 
враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку 
максимальна сума балів буде 120. 


