
 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ___«Стабільно оптимально»__, 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 10 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 7 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 9 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.2 Автор не виділяє новизну і не виокремлює наукову 

ідею, хоча вона відслідковується в ході виконання 

дослідження. 

  

10.3 Автором зазначенні методи дослідження, проте 

стисло обґрунтовано який метод на якому етапі 

дослідження застосовувався. Для прикладу автор 

зазначає «…порівняння для зіставлення фактичних 

даних звітного і попереднього років» фактичних 

даних чого??? 

  

Сума балів 62 

 

Загальний висновок __ не рекомендується для захисту на науково-практичній 

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

___06____  ___березня_______ 2021_ року 

 



 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ___Стабільно оптимально_, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з 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 9 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 2 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 9 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Робота виконана на актуальну тему і на належному 

рівні, водночас не відповідає спеціалізації Фінанси і 

кредит. У роботі лише на 20 сторінці згадано про 

прибуток і на сторінці 27 – прогноз на 2020 рік  

фінансових результатів  від зміни тарифів. 

  

10.2    

10.3    

….    

Сума балів 56 

 

Загальний висновок  не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції, як така, що не відповідає напряму «Фінанси і кредит»________ 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

11.03.2021 


