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англійська, українська, російська

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ
УВАГА! Під час роботи конференції можна подати  
статтю до публікації у економічних наукових 
журналах ОНПУ.  Видання входять до інформаційних і 
наукометричних баз.
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ПОСТІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 
РОЗШИРЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

https://economics.opu.ua/conf-m

ФОРМА УЧАСТІ 
ДИСТАНЦІЙНА, БЕЗКОШТОВНА

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповіді у форматі MS Word надсилаються 
електронною поштою на адресу оргкомітету за темою 
«Матеріали на конференцію ПІБ автора», обсяг 2 
повні сторінки формату А4.

ДО 15 ТРАВНЯ 
орієнтація книжкова,  обсяг  – до 2-х сторінок, які не 
нумерувати, формат паперу – А4, шрифт тексту – 
Тimes New Roman, висота кеглю – 10 пт, міжрядковий 
інтервал – одинарний, поля – зверху, знизу – 2 см, 
зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, абзацний відступ – 
1,25см., р исунки скомпоновані як єдиний об'єкт,  
посилання на джерело і сторінки подаються в 
квадратних дужках.

Структура тез:
Назва доповіді – по центру, великими літерами 
напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, 
потім ініціали та прізвище автора напівжирний 
курсив, вчений ступінь, вчене звання, назва установи 
або навчального закладу курсив, вирівнювання по 
центру. Через один інтервал текст тез. Після тексту 
через один інтервал – літературні джерела відповідно 
до порядку згадування в тексті. Список використаної 
літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006. 

Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 
або надані пізніше зазначеного строку, розглядатися 
не будуть.

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
 У Міжнародній науково-практичній конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ»

1.ПІБ  автора 
(повністю)___________________________________
2.Науковий ступінь, вчене звання 
___________________________________________
3.Місце  роботи (установа, кафедра) ____________
4.Мобільний телефон  _______________________ 
5.Посада (курс) _____________________________
6.Електронна адреса __________________________
7.Назва доповіді _____________________________
8.Участь у конференції:
   Без одержання збірника               _____________
   З одержанням збірника                 _____________
  Додатковий збірник                       _____________
9. Адреса, номер відділення Нової пошти для одержання 
збірника___________________________

 
(підпис першого автора)

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

І.П-Б.Прізвище, к.е.н., доц.
Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса

Текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 13].
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