
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Тези подаються українською або англійською мовами. 
 
Матеріал для публікації представляється у форматі Microsoft Word 1997–2010 

(розширення файлу .doc або .docx). Обсяг тез – 2 повних сторінки. Формат аркуша – А4; поля 
зліва, справа, знизу, зверху – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 пт, міжрядковий  
інтервал – одинарний; абзац – 1,0 см; вирівнювання – по ширині сторінки. 

Загальний макет: 
1. Код УДК – позначається зліва, великими літерами, шрифт – Times New Roman, 12 пт. Після  

коду – пустий рядок. 
2. Автор (-и). Кількість – не більше двох. Розміщується праворуч: ПІБ автора(-ів) повністю, 

шрифт – 12 пт, напівжирний, курсив, укр. або англ. мовами (залежно від мови тез).  
3. Відомості про автора (-ів) подаються укр. або англ. мовами (залежно від мови тез) - науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва університету, організації), країна. Шрифт – 
11 пт, курсив. Через один інтервал – тема тез. 

4. Тема (назва) тез – по центру, великими літерами, напівжирний шрифт – 12 пт, 6-10 слів укр. 
або англ. мовами (залежно від мови тез).  

5. Код JEL класифікації – напівжирним шрифтом, курсивом, – 11 пт. Для самостійного 
визначення JEL-коду можна перейти за посиланням – JEL Codes Guide (на сайті АЕА) – 
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php. 

6. Текст тез: шрифт – звичайний, Times New Roman, 12 пт., абзац – 1,0, інтервал – одинарний. 
При згадуванні персоналій рекомендується розміщувати ініціали перед прізвищем. Між 

двома ініціалами, а також між ініціалом і прізвищем використовується звичайний пробіл. 
Наприклад: В. С. Пєтров, Н. О. Іванов.  

Позначенням рядка маркованого списку слугує тире (знак «–», а не дефіс «-»). Інші 
символи та графічні знаки для маркованих списків не застосовуються. 

Рисунки, діаграми, таблиці розміщуються з окремого абзацу. Вирівнювання – по центру. 
Рисунки вставляються в текст у формі графічного об’єкту, який передбачає можливість його 
редагування та форматування. 

Кожна ілюстрація чи таблиця супроводжується підписом «Таблиця» і порядкового номера 
об’єкта через пробіл; вирівнювання – по правому краю. Якщо в тексті згадується таблиця чи 
рисунок, то необхідно писати «табл. 1», «рис. 1».  

Підпис рисунку оформляється після нього без використання курсиву чи іншого виду 
накреслення, розмір шрифту 12 пт, вирівнювання – по центру. Після назви рисунку чи 
таблиці обов’язково необхідно вказувати джерело походження або, якщо це авторська 
розробка вказувати – розроблено автором, якщо це розробка на основі статистичних або 
інших матеріалів вказувати – розроблено автором на основі [номер джерела та сторінка]. 

 
Таблиця 1  

Назва таблиці 
 

Після таблиці 
Джерело: [11, с.122–125] чи розроблено автором за даними [5, с. 17] 

 
Математичні, логічні та інші формули оформлюються за допомогою редактора формул 

Microsoft Equation, шрифт 12 пт Times New Roman та виносяться в окремий абзац. Формула 
розміщується по центру, а порядковий номер формули розміщується праворуч в круглих 
дужках. Не допускається розміщувати в тексті нечіткі, розпливчасті чи виділені жирним 
шрифтом формули. 

Приклад: 
 
                                                а2 + b2 = c2                             (1) 
 
Скановані та неякісно відображені формули, рисунки та таблиці не дозволяються!!!  
 

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


7. Література  наводиться мовою оригіналу через одинарний інтервал після тексту тез. 
Оптимальна кількість джерел – 4-5. Література оформлюється згідно з Національним 
стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання». У списку літератури бажано також посилатися на праці авторитетних зарубіжних 
науковців за темою дослідження, які індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS.  

Сторінки не нумеруються.  
 
Тези публікуються в авторській редакції, вони мають бути ретельно перевірені 

згідно з нормами правопису та орфографії, відповідальність за їх зміст несуть 
автори. 

 
Організаційний комітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані тези, 

якщо вони оформлені з порушенням вимог, тематика не відповідає загальним науковим 
напрямкам конференції, мають граматичні та/або орфографічні помилки. 
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