Додаток 2
до Положення про
Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
з галузей знань і
спеціальностей
(пункт 5 розділу IV)
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Медичне страхування 2», представлену на Конкурс
(шифр)

зі спеціалізації «Страхування»
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи 1

1
2
і->

Актуальність проблеми
Новизна та оригінальність ідей
Використані методи дослідження
Теоретичні наукові результати
Практична направленість результатів (документальне
підтвердження впровадження результатів роботи)
Рівень використання наукової літератури та інших
джерел інформації
Ступінь самостійності роботи
Якість оформлення
Наукові публікації
Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних
балів у пунктах 1-9):
1. Тема є актуальною, однак актуальність автором
недостатньо обгрунтовано. Відсутні мета, об'єкт та
предмет дослідження. Незрозуміло. Які завдання
поставлені для досягнення мети.
2. Новизна та пропозиції автором прописані не чітко.
Не зрозуміло, що пропонує безпосередньо автор, а що
він запозичив з праць інших авторів. Пропозиції,
викладені у висновках носять декларативний характер
і не підтверджені відповідними розрахунками.
3. Автором не зазначено, які методи дослідження він
використовував в роботі, тому оцінити повноту їх
використання досить складно.
5.
Наявне
документальне
підтвердження
впровадження результатів роботи від П р А Т «СК
«Провідна», однак не зрозуміло, який саме результат
застосовує у своїй діяльності СК. В роботі не
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Рейтингова
оцінка.
Максимальна
кількість балів
(за 100-бальною
шкалою)
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Бали
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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.

висвітлюються результати, які б це підтвердили.
6. Бракує джерел, в яких би висвітлювався зарубіжний
досвід.
7. Робота в цілому є самостійним дослідженням з
використанням
результатів,
отриманих
іншими
авторами.
Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного
страхування в Україні, задекларована автором в назві
підрозділу 3.2 відсутня. Автор просто висвітлює
зарубіжний досвід.
10.1

10.2
10.3
С\ ч а балів

64

