
Додаток 2 
до Положения про Всеукра1нський
конкурс студентських наукових
робiт з галузей знань i 
спецiальностей 
(пункт 5 роздiлу IV)

на наукову роботу __ $,---r-_tlf?.,,...., _t1_i_l����-t_}1_3
_
1
я_Л, ........ !fl_(l_i;;_.� _______ __,· 

(шифр) 1 
представлену на Конкурс з «Товарознавствю}

№ 
з/п

1.
2.

3.
4.

5. 

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Характеристики та критерi1 оцiнки рукопису науково1
роботи 

Аргументованiсть актуальностi дослiджень 
Формулювання проблематики дослiджень та iI практично1

. . 
ЦlННОСТI 

Формулювання науковоi: новизни дослiджень 
Зазначення ме�:одiв дослiджень та завдань, розв'язуваних
цими методами 
Наявнiсть анаштичного огляду науковоi: та науково-
практично'i лiтератури з проблематики дослiдження 
Аналiзування сучасних тенденцiй галvзi та ринку 
Застосування методiв математичного моделювання,
комплексно1 оцiнки якостi, конкурентоспроможностi 
Проведения власних лабораторних дослiджень 3 

проблематики роботи 
Насиченiсть роботи табличним та iлюстративним
матерiалом, його пояснения чи iнтерпретаuiя у текст�
роботи 
Вiдповiднiсть поставлених у роботi завдань
сформульованим висновка.\1 
Наявнiсть у списку бiблiографiчних джерел iноземними
мова.\.:!И (крiм росiйсько() загальною кiлькiстю не менше 5%
Правильнiсть оформления роботи 
Наявнiсть довiдок (актiв) про впровадження, публiкацiй,
обговорення результатiв дослiджень на наукових
конференцiях (призовi мiсця)

Сума балiв 

Загальний висновок 

Рейтингова
оцiнка. 

Максимальна
кiлькiсть 

балiв ( за 1 00-
бальною 
шкалою)
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(рекомендусться, не рекомендусться для захисту на науково-практичнiй конференцii:) 

Рецензен 

26 лютого 2019 року 

I (П.I.Б., мiсце роботи, посада, науковий ступiнь) 
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до Положения про Всеукра'iнський 
конкурс студентських наукових 
робiт з галузей знань i 
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РЕЦЕНЗI�
на наукову роботу _ _______ ___.f.:,..,�--�L¼'--=-=i,l'=c!....___,_""'�'""',. =щ.;;..i_:·--�==------.l..::,'-1,�',,ufl""'=-��==·:;,1c.t..=\cA!-t-:...c...!.._____,,

(шифр) 
представлену на Конкурс з «Товарознавствю,

№ Характеристики та критерit оцiнки рукопису науково1 Рейтингов а Бали 
з/п роботи оцiнка. 

Максимальна 
кiлькiсть 

балiв ( за 100-
бальною 
шкалою) 

1. Аргументованiсть актуэльностi дослiджень 5 � 
2. Формулювання проблематики дослiджень та i"i практично'i 5 

цiнностi 1-
3. Формулювання науковоi" новизни дослiджень 5 ---1 __ 
4. Зазначення методiв дослiджень та завдань, разв' язуваних 5 

1-цими метода.,ш 
5. Наявнiсть аналiтичного огляду науково1 та науково- 10 

--1 практично'i лiтератури: з проблематики дослiдження ,,,.;-
6. Аналiзування сучасних тенденцiй галvзi та ринкv 10 -1-
7. Застосування методш математичного моделювання, 10 

-1-комплексноi" оцiнки якостi, конкурентоспроможностi
8. Проведения 

власних лабораторних дослiджен:ь з 10 
� проблематики роботи 

9. Насиченiсть роботи табличним та iлюстративним 10 
матерiалом, йога пояснения чи iнтерпретацiя у текст� 

2 роботи 
10. Вiдповiднiсть поставлених у роботi завдань 10 

1-сформульованим висновкам
11. Наявнiсть у списку бiблiографiчних джерел iноземними 5 

::t мовами (крiм росiйськоi") загальною кiлькiстю не менше 5%
12. Правильнiсть оформления роботи 5 '2 

13. Наявнiсть довiдок (актiв) про впровадження, публiкацiй, 10 
о обговорення результатiв дослщжень на наукових

конференцiях (призовi мiсця)

Сума балiв 100 ,Vf 

�нл:устsся, не реsомендустьсs длк аюшоту на наукоао-практичнiй конференцi>) 

Рецензент 

�пис) 

(ПJ.Б., мiсце роботи, посада, науковий ступiнь) 

26 лютог,о 2019 року 
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