
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу Антикризові заходи, 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 5 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 3 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 
інформації 5 2 

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): 
 10.1 Кількість балів за критерієм «Новизна та оригінальність ідей» 

знижено, оскільки ідеї автора щодо комплексу заходів з 
подолання та попередження виникнення кризових явищ на 
машинобудівному підприємстві (розділ 3) не відрізняються 
оригінальністю, є традиційними з точки зору формування 
антикризової стратегії, мають узагальнений характер та не 
відображають специфіку досліджуваного підприємства 

10.2 Щодо критерію 3 зазначимо, що авторські теоретичні 
результати у роботі відсутні, теоретична частина роботи 
містить тільки огляд літератури за темою роботи. У тексті 
роботи використано застарілу термінологію «галузі народного 
господарства».  

10.3 За критерієм практичної направленості результатів слід 
зазначити, що матеріал, викладений у р.3 має переважно 
теоретично-описовий характер, а окремі його елементи не 
пов’язані з результатами діагностики кризового стану 
підприємства, що викладені у р.2. 

10.4 Щодо рівня використання наукової літератури та інших 
джерел інформації зазначимо, що майже третина 
використаних джерел – це навчальні видання; крім того, слід 
було б зробити акцент на вивчення більш сучасних наукових 
праць  

Сума балів 70 
Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції 
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РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу _____ Антикризові заходи _____, 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 5 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 
3 Використані методи дослідження 15 10 
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): 
 10.1 - Актуальність проблеми недостатньо обгрунтовано 
10.2 - створення відділу антикризового менеджменту в 

умовах стійкої динаміки до підвищення ймовірності 
банкрутства не можна вважати оригінальною ідеєю 

10.3 - методи дослідження прописані поверхнево, потрібно 
вказувати їх використання у роботі у вступі роботи 

…. 
Сума балів 80 

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


	Рецензія_Антикризові заходи
	Рецензія_Антикризові заходи1

