
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу Фінансова стратегія  підприємства , представлену на 

Конкурс  

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 4 

3 Використані методи дослідження 15 13 

4 Теоретичні наукові результати 10 4 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

3 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 1 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 3 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 В наведених в роботі рисунках і таблицях відсутні 

посилання на джерела. Незрозуміло чи це власні 

розробки автора, чи запозичені без посилання на 

першоджерела. 

  

10.2 В роботі відсутні дослідження існуючої нормативно-

правової бази, положення якої необхідно враховувати 

при розробці фінансової стратегії підприємств в 

сучасних умовах. 

  

10.3 В другому пункті  роботи відсутній аналіз 

статистичних даних з теми дослідження. 

  

10.4 В третьому пункті розглядаються напрями ефективної 

реалізації фінансової стратегії підприємства. Однак 

підприємства розрізняються за організаційно 

правовою формою, видами економічної діяльності. З 

тексту роботи незрозуміло для яких саме підприємств 

розробляється така стратегія і не враховані специфічні 

особливості діяльності підприємств. Також відсутній 

розгляд проблем розробки фінансової стратегії 

підприємств в умовах пандемії. 

  

10.5. Автор дає посилання на додатки, зокрема про 

практичне впровадження результатів дослідження,  

які  в кінці роботи не наведені. 

  

Сума балів 44 

 

Загальний висновок __________ не рекомендується для захисту на науково-

практичній конференції _ 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу _ Фінансова стратегія підприємства_, 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  5 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

3 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 1 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 3 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 У вступі розкрито авторство публікації   

10.2 Обсяг основного тексту перевищено   

10.3    

….    

Сума балів 36 

 

Загальний висновок __не рекомендується_ для захисту на науково-практичній 

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

 


