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Всеукраїнський конкурс 
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РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗЕРВІВ, представлену на Конкурс  

(шифр) 

_____________зі спеціалізації «Страхування» ______ 
         (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 7 

3 Використані методи дослідження 15 7 

4 Теоретичні наукові результати 10 8 

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 3 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): 

10.1 Тема є актуальною, але автор недостатньо обґрунтував актуальність 

10.2 Ідеї є оригінальними в частині пропозиції шістьох відносних аналітичних 

показників, які розраховуються за даними фінансової звітності страхових 

організацій. Однак автор не обґрунтував доцільність та не підтвердив актуальність 

запропонованих показників власними розрахунками. 

10.3 1) Безпосередньо автором у Вступі не зазначено методи дослідження, які він 

використовував в роботі. 

2) Методів, які прослідковуються в роботі (аналізу та синтезу, коефіцієнтного, 

узагальнення) недостатньо для рівня наукової конкурсної роботи. 

10.4 Теоретичні наукові результати полягають у пропозиції автора щодо застосування 

відносних аналітичних показників та поглибленого вивчення зазначеного питання 

10.5 Документальне підтвердження впровадження результатів роботи відсутнє 

10.6 Автор використав літературу, яка відповідає темі наукової роботи, але, по-перше, 

у Вступі посилається на авторів, які відсутні у списку використаних джерел, по-

друге, посилання на джерела літератури по тексту відсутні. 

10.7 Самостійність прослідковується у пропозиції автора щодо застосування відносних 

аналітичних показників та пропозицій для конкретної страхової компанії. Всі інші 

дані запозичені автором з інших джерел і не є самостійними розрахунками. 

10.8 Оформлення не відповідає встановленим вимогам. Мають місце численні 

граматичні помилки, відсутні посилання на використані джерела. 



10.9 Наукові публікації відсутні 

Сума балів 39 

 
 


