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Грудень 2015 року 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Студентське наукове товариство навчально-
наукового інституту бізнесу і менеджменту 
ХНТУСГ ім.. П. Василенка запрошує Вас до 
публікації у Віснику студентського наукового 
товариства ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, видання якого планується у 

грудні 2015 року. 
Матеріали будуть розміщені на WEB - ресурсі 

науково-практичних конференцій за адресою 
www.nnibm.khntusg.com.ua і видані окремим 

збірником, який буде надано авторам і розіслано 
до провідних ВНЗ та науково-технічних бібліотек. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для публікації у Віснику наукові керівники  
мають не пізніше 10 грудня 2015 року надіслати на 
адресу Оргкомітету виключно електронною 
поштою visnyk_snt@ukr.net: 
 тези. 

В листі обов’язково вказати необхідність 
надання друкованого збірнику.  

Друкований варіант збірника буде видано до 29 
грудня 2015 року всім авторам, хто заявив про 
бажання отримати Вісник. 

Електронний макет Вісника буде надіслано всім 
учасникам до 29 грудня 2015 року.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

До друку приймаються тези, обсягом 

до 5 сторінок, однією з робочих мов. Текст має 

бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на 

аркуші формату А5, без нумерації сторінок, 

шрифтом 11 pt «Times New Roman», інтервал – 

1,0, поля – 20 мм з усіх сторін. Назва 

розміщується по центру малими прописними 

літерами (шрифт напівжирний). Нижче, через 

інтервал, вирівнювання посередині напівжирним 

курсивом вказується: прізвище та ініціали автора 

(авторів). В наступному рядку курсивом студенти 

вказують інформацію про наукового керівника: 

прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене 

звання. Через інтервал розміщується основний 

текст, кегль 11 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий 

інтервал – 1,0 без ущільнення тексту та переносів, 

вирівнювання по ширині. Через інтервал 

розміщується література (якщо вона є необхідною 

та на неї в тексті є посилання). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
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ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИКЛИКИ 

РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ 

ГУБАР А. А.  

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства  

імені Петра Василенка 

Науковий керівник – д.е.н., професор  

Маренич Т. Г. 

Соціоекономічна модель розвитку 

сучасних підприємств АПК України здатна 

забезпечити виконання тактичних цілей 

діяльності підприємства. 
Література: 

1. Гуменюк М. М. Основні фактори 

економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств регіону / М. 

М. Гуменюк // Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. – Серія: Економічні 

науки. – Випуск 1 (6). – Том 2. – Полтава: 

ПДАА, 2013 – С. 119-126. 


