
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Текстовий редактор: MicrosoftWord, формат *.doc або *.docх.  

Обсяг тез: 3-5 повних сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.  

Параметри сторінки: всі поля – 20 мм; формат аркуша паперу – А4, орієнтація 

– книжкова; шрифт TimesNewRoman, звичайний, розмір – 14 пт; інтервал між 

рядками – 1,5; відступ абзацу – 1,25 см. 

Змістовна частина: 

  індекс УДК: вирівнювання по лівому краю, напівжирний, без відступів. 

  наступний рядок: прізвище та ініціали автора(ів) (вирівнювання по правому 

краю, напівжирний, курсив) 

  наступний рядок: науковий ступінь, посада, назва закладу вищої освіти або 

організації повністю, місто, країна (вирівнювання по правому краю, напівжирний, 

курсив) 

  через один інтервал НАЗВА ТЕЗ: без відступу, вирівнювання тексту по 

центру, всі прописні, напівжирний. 

  основний текст розміщується через один інтервал після назви, по ширині. 
Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається! 

  через один інтервал список використаних джерел оформлений відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису, з обов’язковим посиланням на них в 

тексті. 

Таблиці: позначаються словом Таблиця в порядку розміщення арабськими 

цифрами, вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується на 

наступному рядку, по центру, без відступів, напівжирний, курсив. Можливе 

використання в змісті таблиці розміру шрифту 10-12 пт та міжстрокового інтервалу 

– 1,0.  

Рисунки: назва рисунків позначається Рис. і нумеруються арабськими цифрами, 

розміщується по ширині, під рисунком, напівжирний. Рисунки повинні бути 

згруповані, у вигляді єдиного графічного об’єкту з можливістю редагування. 

Формули розміщувати по центру, без відступу. Нумерація формул – з 

виключкою вправо. Формули набираються у Microsoft Equation. Всі буквені 

позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті мають бути однакові як 

за розміром, так і за гарнітурою. 

ТЕЗИ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. 

 

Назва файлів повинна містити прізвище та ініціали першого автора. Наприклад: 

Чкан І.О_заявка, Чкан І.О._тези, Чкан І.О._оплата. 

 

Організаційний внесок за участь та публікацію тез доповідей у збірнику 

конференції складає для здобувачів вищої освіти та молодих вчених 50 грн, інші 

учасники – 100 грн, для закордонних учасників – безкоштовно. 

Реквізити для оплати:  

п/р UA388201720313241002201002221 

Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: за участь в конференції «Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку бізнес-середовища в світоінтеграційному просторі» 


