
РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу Антикризовий менеджер, 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 11 
4 Теоретичні наукові результати 10 8 
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 10 
8 Якість оформлення 5 3 
9 Наукові публікації 10 10 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
  

 10.1   - 
10.2   - 
10.3 -2 бали – заявлені методи економіко-математичного 

моделювання не застосовані 
- 2 бали для виявлення ключового проблемного поля в 
діяльності досліджуваного підприємства застосовано 
методику SWOT-аналізу та заявлено метод SPAС, 
результати якого не додано автором. 

 -2 
 
 

-2 

 10.4 -2 бали – теоретичні наукові результати автором не 
виокремлені як власний  наробок 

 -2 

10.5 - 2 бали – дослідження здійснено на базі одного 
підприємства, що в умовах конкурентного ринку не в 
повній мірі відображає стан саніторно-курортної 
галузі 

 -2 

10.6 -1 бали – недостатній огляд актуальних наукових  
джерел літератури 

 -1 

 10.7    
10.8 -1 бал – невідповідність оформлення списку 

літератури жодному із діючих стандартів 
- 1 бал – оформлення назв розділів має різні підходи, 
розділ 3 у змісті та в роботі має різну назву   

 -2 

10.9   - 
Сума балів 89 

 
Загальний висновок _рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
Рецензент ________   ____________________________________________________ 



РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу _____2021_8_ВКСНР_Антикризовий менеджер___, 

(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 15 
3 Використані методи дослідження 15 15 
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 10 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 10 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

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

багатьох рисунків та таблиць 

…. 
Сума балів 93 

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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