
Додаток 2 
до Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт 
з галузей знань і 
спеціальностей 
(пункт 5 розділу IV) 

РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу «МІЛЛЕННІУМ», представлену на Конкурс 

(шифр) 

зі спеціалізації «Страхування» 
(назва галузі знань , спец іальност і , спеціал ізац і ї ) 

№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи1 

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10 6 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 0 
о 3 Використані методи дослідження 15 8 
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 6 
8 Якість оформлення 5 2 
9 Наукові публікації 10 5 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
1. Актуальність теми обґрунтовано недостатньо. Мету 
сформульовано не чітко. 
2. Новизна відсутня. Зазначена автором наукова 
новизна, яка «...полягає в обґрунтуванні 
концептуальних підходів...» не знайшла 
відображення в роботі. Оригінальних ідей немає. 
3. Автор використав в роботі не всі методи 
дослідження, зазначені ним у вступі, зокрема не 
використані методи емпіричного дослідження, метод 
формалізації. Слабко представлений метод графічного 
аналізу. 
4. Всі пропозиції автора є необгрунтованими. 
Теоретичними результатами можна вважати лише 
авторські розрахунки на основі статистичних даних в 
розділі 2. 
5. Документальне підтвердження впровадження 

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. 
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результатів роботи відсутнє. 
6. Використана автором література здебільшого є 
застарілою. По тексту відсутні посилання на наведені 
статистичні та фактичні дані. 
7. Автором самостійно виконано деякі розрахунки в 
розділі 2, а інших розділах цілком запозичені 
результати. 
8. Оформлення не відповідає встановленим вимогам. 
Мають місце численні граматичні та технічні 
помилки. В багатьох місцях відсутні посилання. 
9. Опубліковано тези за тематикою наукової роботи. 

С\ ма балів 35 


