
Додаток 2
до Положення про
Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
з галузей знань і
спеціальностей
(пункт 5 розділу IV)

а

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ, представлену на Конкурс

(шифр)

з Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Х ар ак тер и сти к и  т а  кр и тер ії о ц ін ки  р у ко п и су  н ауково ї
р о б о ти 1

Р ей ти н го ва  
оц інка. 

М ак си м ал ьн а  
к іл ьк ість  бал ів  

(за  100-бальн ою  
ш кал о ю )

Б али

1 Актуальність проблеми 10 5

2 Новизна та оригінальність ідей 15 -

3 Використані методи дослідження 15 5
4 Теоретичні наукові результати 10 -

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

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 
інформації 5

2

7 Ступінь самостійності роботи 10 5
8 Якість оформлення 5 3
9 Наукові публікації 10 -

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

10.1 У роботі немає новизни, ідеї не є оригінальними. Робота не 
зовсім відповідає напряму конкурсу (як зазначено автором 
“об’єктом дослідження в даній роботі став процес розвитку 
зовнішньоторговельної сфери”). При здійсненні аналізу 
сучасного стану зовнішньоторговельної сфери України 
використовуються дані, які не можна зіставити (наприклад, 
зовнішньоторговельні операції України -  2010-2017 рр., 
географічна та товарна структура експорту та  імпорту 
України -  2013-2017 рр., зовнішня торгівля України з ЄС -  
2016-2017 рр.)

Сума балів 20
Загальний висновок: не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції

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



Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
(пункт 5 розділу IV)

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Розвиток зовнішньоторговельної сфери України в контексті 

євроінтеграцїї» шифр «Зовнішня торгівля», представлену на Конкурс

«Актуальні питання співробітництва України з Європейським Союзом»

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи1

Рейгингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 5
2 Новизна та оригінальність ідей 15 8
3 Використані методи дослідження 15 8
4 Теоретичні наукові результати 10 5
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 0
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 5 4
7 Ступінь самостійності роботи 10 10
8 Якість оформлення 5 4
9 Наукові публікації 10 0
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 Актуальність теми не обгрунтована зміною 

зовнішньоторговельного режиму України з ЄС
10.2 Мета, предмет та об’єкт дослідження потребують 

уточнення відповідно до задекларованої теми
10.3 Застосовані методи дослідження достатні але 

застосовані в цілому для зовнішньої торгівлі 
товарами, європейську спрямованість експорт)' та 
імпорту комплексно не охарактеризовано

10.4 Теоретичні наукові результати дослідження не 
враховують європейський контекст розвитку 
зовнішньоторговельної сфери

10.5 Відсутні акти впровадження
10.6 Використані дещо застарілі літературні джерела, не 

наведено посилання на текст угоди про асоціацію 
України з ЄС

10.8 Оформлення шнеку літературних та інфор* іаційних 
джерел не відповідає державним стандартам

Сума балів 44

1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що 
враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку максимальна 
сума балів буде 120.


