
Додаток 2 

до Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і 

спеціальностей 

(пункт 5 розділу ІV) 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу _____ЕКСПОРТ_____, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом 

______________________________________________________ 

         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи1 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 13 

3 Використані методи дослідження 15 10 

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 8 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Потребують уточнення мета та поставленні наукові 

завдання. 

  

10.2 Необхідно більш глибоке тлумачення категорії 

«експортний потенціал» 

  

10.3 Виявлено певну невідповідність назви пар.1.2. 

«Євроінтеграція як фактор формування та використання 

експортного потенціалу аграрних підприємств» та 

представленого в даному параграфі матеріалу 

 

  

 В пар 2.1 автором проведено аналіз «загальногалузевих 

тенденцій формування та використання експортного 

потенціалу аграрних підприємств під впливом 

євроінтеграційних процесів Львівської області». 

Незрозумілим є, яким чином автор робить висновок 

щодо «економічного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств Львівської області». 

  

Сума балів 80 

Загальний висновок  рекомендується для захисту на науково-практичній конференції у 

зв’язку з виявленим високим відсотком плагіату 

 

                                                 
 



Додаток 2 

до Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і 

спеціальностей 

(пункт 5 розділу ІV) 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу (ШИФР – ЕКСПОРТ), представлену на Конкурс  

з «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»  
      

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи2 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 11 

3 Використані методи дослідження 15 15 

4 Теоретичні наукові результати 10 7 

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 Спрощена аргументація актуальності    

10.2 За текстом нечітко сформульовані пункти наукової 

новизни. 

  

10.4 У теоретичній частині не зазначені показники оцінки 

експортного потенціалу та методика їх розрахунку  

  

Сума балів 91 

 

Загальний висновок    

рекомендується  для захисту на науково-практичній конференції   

 

 
 

 

                                                 
2 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. 


