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Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 
1. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. 

2. Тези друкуються з однією сторони аркушу формату А4 (297х210). Поля зверху, 

знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см. Абзацний відступ – 1,25 см.  

Міжрядковий інтервал – одинарний. Обсяг – 2 повні сторінки, які не нумерувати. 

3. Текст набирається в редакторі Word 2003 й вирівнюється по ширині сторінки, 

шрифт тексту й формул Тimes New Roman, кегель 12 пт, редактор формул – MS 

Equation. 

4. Рисунки й таблиці повинні бути в обов’язковому порядку згруповані. Текст тез 

повинен відповідати наступній структурній схемі: назва доповіді (великими літерами 

по центру напівжирний шрифт). Після назви пустий рядок, потім ініціали та 

прізвище автора (авторів) напівжирним курсивом, вчений ступінь, учене звання, 

назва установи або навчального закладу – курсивом, усе вирівнюємо по центру. 

Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за 

вимогами бібліографічних описів згідно ДСТУ 8302:2015.  

5. За зміст, достовірність та оригінільність тексту тез автори несуть особисту 

відповідальність.  
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managementonpu@gmail.com. 
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