
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу «Кризова ситуація», 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 13 
4 Теоретичні наукові результати 10 7 

5 Практична направленість результатів (документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи) 20 15 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5 4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10 10 

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

10.1 

Теоретичні наукові результати значно виграли за рахунок 
критичного аналізу теоретичного апарату, подальшого 
розвитку теоретичних засад побудови системи 
діагностики і реагування на кризові ситуації на 
підприємствах 
Попри наявність документального підтвердження 
впровадження результатів роботи, запропоновані у 
розділі 3 рекомендації з реагування на кризові ситуації на 
підприємствах є загальновідомими та 
загальновживаними.  
Наукова та прикладна проблема побудови системи 
діагностики і реагування на кризові ситуації на 
підприємствах не є новою та оригінальною. 
У переліку використаних джерел відсутні посилання на 
форми фінансової звітності підприємства ТОВ «Гарсон», 
данні яких було висвітлено у роботі  
Розділ 3 має переважно теоретичний характер. Відсутні 
авторські пропозиції та напрями щодо удосконалення. 
Відсутність посилань на літературні джерела у 2 та 3 
розділах роботи не дає можливості оцінити обсяг та 
доречність їх використання, дотримання норм 
академічної доброчесності, ступінь самостійності 
виконання досліджень, а також вимоги до оформлення 
наукових робіт, зазначені у Положенні про 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей. 

Сума балів 80 



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

17 березня 2021 року 



 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Кризова ситуація», 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 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 8 
5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 
результатів роботи) 

 
20 

 
15 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

 
5 

 
5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10 7 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 
  

10.2 Викладені в роботі положення потребують 
додаткового обґрунтування 

 -5 

10.4 Відсутні критичні узагальнення відносно 
теоретичної частини дослідження    

 -2 

10.5 Висновки потребують додаткового обґрунтування та 
роз’яснення  

 -5 

10.8 Зауваження по оформленню роботи  -1 
10.9   -3 
Сума балів 84 

 
Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
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