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 науковц�, асп�ранти та
докторанти, фах�вц� р�зних

наукових проф�л�в � напрям�в,

викладач� вищих навчальних
заклад�в та коледж�в, студенти
та �нш� зац�кавлен� особи

1. Теоретичн� основи
      формування  та  розвитку
      б�знесу та менеджменту.
2. Стан � перспективи б�знесу
     (за видами  д�яльност�).
3. Інформац�йн� та цифров� 
     технолог�ї  для б�знесу.
4. Проектний менеджмент:
     реал�ї та  перспективи.
5. Туристичний та готельно-
      ресторанний б�знес.
6.  Інженер�я � техн�чний
       менеджмент
 7. Сучасн� тенденц�ї в осв�т�.

12-13 жовтня 2022 року, 
Одеса- Антал�я

ІІ м�жнародна науково-практична конференц�я 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 
(СЕКЦІЇ)

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ

МАЙСТЕР-КЛАС 
в�д представник�в мереж�

турецьких готел�в Delphin Hotels 
 

12 жовтня 2022 року, Україна, Одеса,  
за участю представник�в науки, осв�ти,

б�знесу та  влади 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«Формула майбутнього фах�вця: 

б�знес + осв�та + наука»

 27 вересня-01 жовтня 2022 року, 
Туреччина, Антал�я, готель Delphin Diva 5*

 (спец�альна варт�сть проживання)



�ндекс УДК: велик� л�тери, вир�внювання по л�вому краю, жирний
шрифт; 
назва тез: велик� л�тери, вир�внювання по центру, жирний шрифт; 
ПІБ автор�в повн�стю: вир�внювання по центру, жирний шрифт; 
вчений ступ�нь, вчене звання, посада, м�сце роботи або навчання:
вир�внювання по центру, жирний шрифт; 
основний текст тез: вир�внювання по ширин�, абзацний в�дступ 1,25 см; 
список джерел: оформлюється у порядку згадування в текст� в будь-
якому з д�ючих формат�в цитування. Список джерел надається на
прик�нцев�  роботи;
розм�р шрифт�в в таблицях � рисунках повинен бути не менше Times
New Roman, 10.

Порядок розм�щення �нформац�ї в тезах:
обсяг тез: в�д  2 до 4 стор�нок
формат стор�нки:  А-4, 

поля документа:  2 см  з кожного
боку
шрифт: Times New Roman, 14 
м�жрядковий �нтервал: 1,5
абзацний в�дступ: 1,25 мм
перенос сл�в:  в�дключений,
розстановка перенос�в вручну
заборонена
назва файлу «№ секц�ї_ПІБ автор�в»

Основн� вимоги до тез:

          ор�єнтац�я книжкова

Вимоги до тез та статей
Тези приймаються т�льки у формат� документа Microsoft Word (* .doc, або * .docx).
Мови конференц�ї: українська, англ�йська.

Вимоги до статей на сайт� зб�рника за посиланням https://www.daemmt.odesa.ua/

Оплата участ� у конференц�ї  та публ�кац�ї тез на картку   4441 1144 6010 1312: 
                    - 100 грн. -  електронний зб�рник тез та електронний сертиф�кат
                    -  250 грн. - друкований зб�рник тез (1 прим�рник) та друкований сертиф�кат 
                                               (за додатковий друкований прим�рник зб�рника тез - 50 грн.)

Тези допов�дей та скан кв�танц�ї над�слати до 20 вересня на ел. адресу  
onmu.project@gmail.com 

1)  зареєструватися за  посиланням

  https://forms.gle/BjhkcFAdnjp6rGzN8

 2) над�слати на електронну адресу  onmu.project@gmail.com тези 

     допов�дей, як� оформлен� за вимогами вказаними нижче

3)  над�слати скан кв�танц�ї про сплату орган�зац�йного внеску

Форма участ�: очна, заочна.

Тези учасник�в конференц�ї будуть опубл�кован� у зб�рнику.

Реєстрац�я участ� та прийом тез зд�йснюється до 20 вересня.

Максимальна к�льк�сть автор�в одн�єї допов�д�: 3 особи
Вс� учасники отримають �менн� сертиф�кати, як� п�дтверджують
участь у м�жнародн�й конференц�ї.

ДЛЯ  УЧАСТІ  У
КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами досл�дження можуть бути п�дготовлен� статт�, як� пропонується 
 опубл�кувати у зб�рнику наукових праць «Розвиток метод�в управл�ння та
господарювання на транспорт�» категор�ї Б, який внесено до наукометричних баз даних:  
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Academic resource index. Research
Bible (Япон�я), Ulrichsweb Global Serials Directory (США)

до 20 вересня
необх�дно:

Телефон  для запитань:   тел. +38 (094) 931-11-45

секретар  оргком�тету Щербина Верон�ка Володимир�вна

або

https://www.daemmt.odesa.ua/
https://forms.gle/BjhkcFAdnjp6rGzN8
https://forms.gle/BjhkcFAdnjp6rGzN8
https://www.researchbib.com/

