
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу Криза, 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 6 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 12 
3 Використані методи дослідження 15 13 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 15 
6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 5 3 
7 Ступінь самостійності роботи 10 9 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10 8 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів 

у пунктах 1-9): 
 10.1 Обгрунтування актуальності дослідження в контексті 

антикризового менеджменту  не достатнє, не наведено 
мету, завдання, ОД та предмет 

-4 

10.2 Представлена наукова новизна носить умовний 
декларативний характер 

-3 

10.3 Для обгрунтування впливу тінізації економіки на ключові 
показники діяльності країни доцільно було застосувати 
методи прогнозування 

-2 

 10.4 Теоретичні наукові здобутки чітко не окреслені, відсутній 
критичний аналіз існуючих теоретичних основ 
дослідження та методик 

-5 

10.5 Здійснені в роботі пропозиції мають переважно теоретичну 
спрямованість, не доведено практичної ефективності 
запропонованих заходів детінізації економіки, не 
проаналізовано іноземного досвіду 

-5 

10.6 Інформаційна база для формування обґрунтованих 
пропозицій не достатня, адже дослідження базується на 
опрацюванні 11 джерел 

-2 

 10.7 Оригінальність авторського тексту становить 82,8% -1 
10.8 Етика цитувань не завжди дотримана -1 
10.9 Відсутня апробація наукових здобутків на конференціях -2 

Сума балів 75 

Загальний висновок _рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції ____________________________________________________ 

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



РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу _____2021_31_ВКСНР_Криза___, 

(шифр) 
представлену на Конкурс

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 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 18 
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 5 4 
7 Ступінь самостійності роботи 10 6 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 2 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
10.6 Відсутні посилання на джерела інформації після 

рисунків 3.1-3.3 
10.9 Відсутня інформація про наукові публікації за темою 

дослідження 

…. 
Сума балів 75 

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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