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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Кафедра маркетингу, Кафедра економіки 

підприємства, Кафедра міжнародного 

менеджменту та інновацій  

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 (Україна), 

ВИЩА ШКОЛА ТУРИЗМУ ТА 

ГОТЕЛЬНИЦТВА В ГДАНСЬКУ 
(Польща)  

 
запрошуємо взяти участь у 

написанні міжнародної колективної монографії 
«Економіка, маркетинг і 

менеджмент в умовах 

інформаційного суспільства: 

завдання і рішення в сфері послуг» 

 
Робочі мови монографії: польська, англійська, 

українська, російська 

 

Розділі монографії будуть сформовані після 

отримання та опрацювання матеріалів.  

 

Колективній монографії буде присвоєно 

ISBN (як міжнародного видання у Польщі). 
Після підписання угод з видавництвом кожним 

автором / співавтором колективна монографія 

буде оприлюднена на сайті Вищої школи туризму 

та готельництва в Гданську  та Одеського 

національного політехнічного університету.  

 

Вимоги до статті: 

Шрифт: Times New Roman, розмір – 12, 

міжрядковий інтервал – 1,  

поля з усіх боків сторінки – 20 мм. 

 

Структура: 

1-й рядок – назва статті (великими буквами, 

жирний шрифт). Вирівнювання – по центру. 

2-й рядок – пустий рядок. 

3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів 

(курсив). Вирівнювання – зліва. 

LIST INFORMACYJNY 
 

zapraszają do współtworzenia 
międzynarodowej monografii zbiorowej 

 

 „Ekonomia, marketing i zarządzanie w 

społeczeństwie informacyjnym: zadania 

i rozwiązania w sferze usług” 

 
 

 

Języki robocze monografii: polski, angielski, 

ukraiński, rosyjski 

 
Rozdziały monografii zostaną utworzone po 

otrzymaniu i przetworzeniu materiałów. 

 

Monografia zbiorowa otrzyma numer ISBN 

(jako międzynarodowa publikacja w Polsce). Po 

podpisaniu umów z wydawcą przez każdego 

autora / współautora monografia zbiorowa 

będzie dostępna na stronach internetowych 

Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w 

Gdańsku i NUP w Odessie.  

 
Wymagania dotyczące artykułu: 

Czcionka: Times New Roman, rozmiar - 12, odstępy 

między wierszami - 1, 

marginesy ze wszystkich stron kartki - 20 mm. 

 
Struktura: 

I wiersz - tytuł artykułu (drukowanymi literami, 

pogrubioną czcionką). Wyrównanie - w środku. 

2 wiersz jest pustą linią. 

3 wiersz - imię i nazwisko autora / współautorów 

(kursywa). Wyrównanie - w lewo. 

4 wiersz - miejsce pracy (kursywa). Wyrównanie - w 

lewo. 

5 wiersz - miasto i kraj (kursywa). Wyrównanie - w 

lewo. 

6 wiersz - e-mail autora / współautorów (kursywa). 

Wyrównanie - w lewo. 

Wiersze 7 i 8 - to puste wiersze. 

Od 9 wiersza - adnotacja (do 10 wierszy), słowa 

kluczowe (3-6 słów) - w języku angielskim i języku 



4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання 

– зліва. 

5-й рядок – місто та країна (курсив). 

Вирівнювання – зліва. 

6-й рядок – e-mailавтора / співавторів (курсив). 

Вирівнювання – зліва. 

7-й та 8-й рядки – пусті рядки.  

З 9-го рядка – анотація (до 10 рядків), ключові 

слова (3-6 слів) – англійською мовою та мовою 

статті. 

Через один рядок – текст статті (абзац – 1 см). 

Вирівнювання – по ширині. 

Розмір: мінімум 20000 знаків! 11стр. 

 

Реєстраційний внесок за участь в написанні 

монографії становить 650 грн. 

 

Для участі в монографії необхідно до 15 

ЖОВТНЯ 2021 р. надіслати до 

організаційного комітету на електронну 

адресу статтю:  

 

Наші координати: 

Координатор з української сторони – 

Чукурна Олена Павлівна 

Телефоны: 0931211174 

E-mail: elenchukurna@urk.net 

Стосовно способів оплати за публікацію 

звернутись до організатора з української 

сторони 

artykułu. 

Przejdź przez jeden wiersz - tekst artykułu (akapit - 1 

cm). Wyrównanie - szerokość. 

 

Rozmiar: minimum 20 000 znaków! 11 stron 

 

Opłata za publikację artykułu w zbiorowej 

monografii wynosi 88 złotych. 

 

Ostateczny termin przesłania artykułu w wersji 

elektronicznej do komitetu organizacyjnego mija 15 

PAŹDZIERNIKY 2021 roku: 

 

dane adresowe do przesłania artykułu  

(dla autorów z Polski): 

andrey.lymar@wstih.pl 

 

dane wydawnictwa do opłat publikacji  
Gdańska Szkoła Wyższa 

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B 

33 1440 1345 0000 0000 0219 6198 

z dopiskiem: "konferencja Odessa 2021" 

ЗАЯВКА 

 In English Мовою статті 

ПІБ автора (співавтора)   

Науковий ступень, вчене звання   

Місце роботи   

Посада   

Назва статті   

Назва Розділу монографії   

Номер мобільного телефону   

Е-mail   

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 In English W języku artykułu 

Imię Nazwisko  (współautora)   

Stopień naukowy, tytuł naukowy   

Reprezentowana uczelnia   

Stanowisko   

Tytuł artykułu   

Tytuł rozdziału monografii   

Nr.tel kontaktowy   

E-mail    
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Шаблон 

Szablon 

IMPLEMENTATION OF AGENDA 2030 IN POLAND 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities implemented by Polish 

authorities in the field of higher education management to address such issues as ensuring the 

availability of high-quality higher education for all group of citizens…. 

Key words: management, Agenda 2030, Poland, university. 

 

One of the main goals was proclaimed the goal Ensure inclusive and equitable quality 

education and promote of lifelong learning opportunities for all (SDG 4).1 

………………. 
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