
№ 

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

б li,:-
.а/ fЕЦЕ/_,

7
..,зI_[� /J 

на наукову ро оту ......_ VLШ {!,L,l. �et:,,, ----�-----���---�-------------
(шифр) 

представлену на Конкурс з «Товарознавства>) 

Характеристики та критерii' оцiнки рукопису науковоУ Рейтингова Бали 
з/п роботи оuiнка. 

Максимальна 
кiлькiсть 

балiв (за 100-
бальною 
шкалою) 

1. Аргум:ентованiсть актуальностi дослiджень 5 v 
2. Формулювання проблематики дослiджень та i"i nрактичноI 5 

s--цiнностi
3. Формулювання науковоi' новизни дослiджень 5 I 
4. Зазначення методiв дослiджень та завдань, роз в' язуваних 5 

s-цими методами 
5. Наявнiсть аналi тичного огляду науковоi' та науково- 10 

/О практичноi' лiтератУРИ з проблематики дослiдження 
6. Аналiзування сучасних тенденцiй галузi та ринку 10 я 
7. Застосування методiв математичного моделювання, 10 

'1 комплексноi' оцiнки якостi, конкурентоспроможностi 
8. Проведения влас них лабораторних дослщжень з 10 

10 проблематики роботи 
9. Насиченiсть роботи табличним та iлюстративиим 10 

/О матерiалом, йога пояснения чи iнтерпретацiя у текстi 
роботи 

10. В iдповiднiсть поставлених у роботi завдань 10 
8 сформульоваиим висновкам 

11. Наявнiсть у списку бiблiографiчних джерел iноземними 5 
V мовами (крiм росiйськоi) загальною кiлькiстю не :менше 5%

12. Правильнiсть оформления роботи 5 .) 
13. Наявнiсть довiдок ( актiв) про впровадження, публiкацiй, 10 

7--обговорення результапв дослiджень на наукових
конференцiях (призовi мiсця)

Сума балiв 100 
6t? 

Загальний висновок ------------------------------
комендуеться, не рекомендуеться д)IЯ захнс'l}::_ на наУ!5ово-практнqнiй конференui!) 

(П.l.Б., мiс 

26 лютого 2019 року 



№ 

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

на наукову роботу !tw 'v--,, ie,, jJ��HЗIЯ 
_ _____.,_c_ __ {f/------'---(_ 1 ______________________ __,

(шифр) 
представлену на Конкурс з «Товарознавства» 

Характеристики та критерi1 оцiнки рукопису науково'i Рейтингова Бали 
з/п роботи оцiнка. 1 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Аргументованiсть актуальностi дослiджень 
Формулювання проблематики дослiджень та Гi практично"i 

. . 
ЦlННОСТI 

Формулювапня науково:i новизни дослiджень 
Зазначення методiв дослiджень та завдань, розв'язуваних 
цими методами 
Наявнiсть аналi тичного огляду науково"i та науково-
практичноi" лiтератури з проблематики дослiдження 
Аналiзування суqасних тенденцiй галузi та ринку 

i 

Застосування методiв математичного моделювання, l 
комплексноi" оцiнки якостi, конкурентоспроможностi 
Проведения власних лаборатор�их дослiджень з 

nроблематики роботи . •,-. 

,._. 

Насиченiсть роботи табличним та iлюстративним \ 
матерiалом, його пояснения чи iнтерпретацiя у текстi 
роботи 
Вiдповiднiсть поставлених у роботi завдань 
сформульованим висновк&\.:1 
Наявнiсть у списку бiблiографiчних джерел iноземними 
мовами (крiм росiйськоi) загальною кiлькiстю не менше 5% 
Правильнiсть оформления роботи 
Наявнiсть довiдок (актiв) про впровадження, публiкацiй, 
обговорення результатiв досшджень на наукових 
конференцiях (призовi мiсuя) 

1 Сума балiв 

Загальний висновок 

Максимальна 
кiлькiсть ! 

балiв ( за 100-
бальною 
шкмою) 

5 f/ 
5 г 

5 [! 

5 
ff 

10 
i 

10 1/ 

10 
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10 
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10 

(tJ 

10 
(С 

5 
(} 

5 J, 
10 

1/ 

100 ff 

----�-------------------------

- (еекоменду€ться, �е рекомендуеться для захисту на науково-практичнiй конференцii)

(П.1.Б., мiсце роботи, по 

26 лютого 2019 року 
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