
ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися 

раніше. 

2. Матеріали повинні бути подані українською або англійською мовами. 

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 

Аркуш формату А4. Шрифт  Times New Roman, кегель – 11, інтервал –

1,1. Береги: зверху –2,0 см, знизу –2,7 см, зліва –1,8 см, справа -2,5 см.  

4. Обсяг тез: 1 або 2 повні сторінки включаючи рисунки і таблиці. Кількість 

авторів – не більше трьох. 

5. Загальна схема побудови тез: 

 1 рядок – ініціали та прізвище автора і співавторів (до 2 співавторів, 

шрифт напівжир., 11, справа); 

 наступний рядок – назва організації  (шрифт звичайний, 11, справа); 

 через 1 інтервал – назва тез великими літерами (шрифт напівжир., 14, 

по центру); 

 через 1 інтервал знак ©, ініціали та прізвище автора, через кому рік 

(курсив, 11, зліва); 

 через 1 інтервал основний текст тез.  

6. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути 

мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до 

порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки подають 

у квадратних дужках. Список літератури наводять наприкінці тез, 

згідно з встановленими вимогами.                                                                

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

К.е.н., доц. І. Н. Карпенко 

     Національний університет «Львівська політехніка» 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

© Карпенко І. Н., 2019 

 

      Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. текст текст текст текст текст текст текст  

 

1. Про інноваційну діяльність [Текст]: [Закон України від 4.07.2002 р. № 40-IV, поточна редакція від 

5.12.2012 р., підстава 5460-17: офіц. текст: станом на 15 березня 2019 р.] [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

2. Siegel D. S., Wright M. Academic entrepreneurship: time for a rethink? / D. S. Siegel, M. Wright // British 

Journal of Management. – 2015. – 4(26). – С. 582-595. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15


Збірник тез доповідей буде зареєстровано як електронне 

видання,  з присвоєнням ISBN та інших необхідних реквізитів. 

Публікація у збірнику зараховується як наукова апробація 

результатів дослідження. Збірник тез доповідей буде надісланий 

авторам на електронну скриньку, вказану ними в реєстраційній 

формі 

 

УВАГА! 

 Надсилання тез доповідей здійснюється виключно до 10 

травня через електронну форму: 
https://goo.gl/forms/5pGjXakMPwwlZwQz2 

 

 тези, що не відповідають вимогам та не подані у 

встановлений термін, не розглядаються. 

 
 адреса для листування з оргкомітетом: 

konferenciareestracia@gmail.com 

 
 контактний телефон оргкомітету: (032)2582545 
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