
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу «Синевір», представлену на Конкурс  

(шифр) 
зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» 

         (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 10 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 
3 Використані методи дослідження 15 12 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 14 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5 4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 9 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 9 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
  

10.2 Ідея дослідження, в цілому, базується на загальноприйнятих підходах до його 
проведення. У вступі не зрозумілим є у чому саме полягає унікальність 
сформованого автором механізму превентивного антикризового менеджменту 
банку, на відміну від уже розроблених механізмів.  

10.3 У вступі, при описі методів дослідження, доцільно було б вказати, для чого був 
використаний, кожен із методів. При побудові економетричної моделі автор 
справедливо усуває мультиколінеарність незалежних змінних, однак, не 
використовує для цього науково-обгрунтовані методи (наприклад, алгоритм 
Фаррара-Глобера).   

10.5 Дослідження виконано на прикладі одного банку АТ «Креді Агріколь банк», 
концентрація на виборі якого достатньо не обґрунтована в роботі. Подані 
рекомендації в роботі в основному базуються на розробках інших учених.  

10.6 У списку використаних джерел налічується 50 найменувань, однак, не на всі з них 
є посилання в тексті наукової роботи. 

10.7 Рівень текстових запозичень 5,78 %. 
10.9 Оцінювання здійснювалось у відповідності до рекомендацій оргкомітету: тези – 

до 2 балів, наукова стаття – до 5 балів. 
Сума балів 83 

Загальний висновок: наукова робота рекомендується для захисту на науково-
практичній конференції. 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 



РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу _____2021_4_ВКСНР_Синевір___, представлену на Конкурс

(шифр) 
зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» 

    (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 10 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 15 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 
20 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5 5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 10 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

…. 
Сума балів 100 

Загальний висновок __рекомендується для захисту на науково-практичній конференції ____ 
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

____10______  __________03_________ 2021 року 
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