ЗАПРОШУЄМО ВАС

УМОВИ УЧАСТІ

Поряд з проведенням конференції паралельно
прийняти участь у інтенсивному тренінгу з питань
інформаційних
технологій
та
управління
проєктами "Innovative integrated computer
systems in strategic project management".

Реєстраційний внесок для компенсації затрат на
організацію за очну участь у конференції складає
500 грн., заочну участь – 250 грн.
Для іноземних учасників розмір оргвнеску буде
визначено додатково після їх звернення до
оргкомітету.

Передбачається проведення ділових ігор, робота в
команді, дискусій на актуальні проблеми
управління проєктами і програмами. Водночас
учасникам тренінгу пропонується до початку
конференції підготувати реферати. Тематику
рефератів обирає кожен учасник.

Реєстраційний
внесок
включає:
оренду
приміщення,
обслуговування
обладнання,
канцтовари,
інформаційне
обслуговування,
видання збірника праць, програми конференції,
списку учасників, сертифіката тощо.

Згідно існуючого Положення за результатами
тренінгу кожен учасник отримає відповідний
сертифікат про підвищення кваліфікації в обсязі
30 годин.

Витрати на харчування, проживання та проїзд
учасники конференції несуть самостійно.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Отримувач: ФОП Косенко Ольга Степанівна,
ЄДРПОУ 2215723325, банк АТ "СБЕРБАНК"
(320627), р/р UA233206270000026003013017345
або в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (351533) р/р
UA143515330000026009052188860. Призначення
платежу: оплата за участь у конференції (П.І.Б.).
Після проведення конференції планується
публікація кращих статей у науково-технічних
журналах:
Сучасний стан наукових досліджень та
технологій в промисловості
https://itssi-journal.com

Комунальне господарство міст:
https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Україна, 61166, Харків, просп. Науки, 14,
ХНУРЕ, кафедра КІТАМ
Відповідальний секретар конференції
Хрустальова Софія Володимирівна
тел.: 068-061-38-43; 095-025-79-69
mmpkonf@gmail.com; mmpkonf@ukr.net
http://mmp-conf.org

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
Харківський національний
університет радіоелектроніки
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
Південний державний проектно-конструкторський та
науково-дослідний інститут авіаційної промисловості
ISMA вища школа менеджменту
інформаційних систем
Рига, Латвія
Громадська академія наук
Лодзь, Польща

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ
ПРОЄКТАМИ ТА ЕКОНОМІЦІ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
13-16 вересня 2022
Коблево

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
В умовах надзвичайних ситуацій наукова
спільнота двох щорічних Міжнародних науковопрактичних
конференцій
"Математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні
проектами і програмами" та "Управління
проектами: стан та перспективи" прийняла
рішення щодо для проведення у 2022 році єдиної
об’єднаної
Міжнародної
науково-практичної
конференції "Інтелектуальні інформаційні системи
в управлінні проєктами та економіці в умовах
воєнного стану", яка відбудеться 13–16 вересня
2022 року у місті Коблево (Миколаївської області).

Основні тематичні напрямки конференції:
інтелектуальне
проектно-орієнтоване
управління;
 інформаційні системи та технології в
управлінні проєктами і програмами;
 моделювання процесів в економіці та
управлінні проєктами і програмами
 управління
проєктами
та
програмами
інноваційного розвитку.



КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ:
Подача заявки
– до 20.07.2022 р.
Подача матеріалів до монографії – до 10.08.2022 р.
Подача праць конференції
– до 10.08.2022 р.
Включення доповіді
– до 20.08.2022 р.
Оплата участі
– до 01.09.2022 р.
Запрошення
– до 01.09.2022 р.
Заїзд учасників
– 13.09.2022 р.
Реєстрація учасників
– 13.09.2022 р.
Відкриття конференції
– 13.09.2022 р.
Робота у секціях
– 13-16.09.2022 р.
Проведення тренінгу
– 13-16.09.2022 р.
Закриття конференції
– 16.09.2022 р.
Документи на участь у конференції надіслати
електронною поштою: mmpkonf@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРАЦЬ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Обсяг –2-4 повних стор. формату А4;
Шрифт – 12 pt Times New Roman;
Інтервал – 1,5 (полуторний);
Поля – 25 мм з усіх сторін;
перший рядок – УДК;
другий – прізвище та ініціали автора
третій – установа, яку представляє автор;
четвертий – назва доповіді;
п'ятий – пустий;
шостий – анотація англійською мовою (до 6 рядків);
з дванадцятого – текст доповіді.
Література (до 5 джерел)
Приклад оформлення тез доповідей:
Іванов А. М., Сідоров В. В.

Харківський національний університет радіоелектроніки

МОДЕЛЬ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ…
Анотація англійською мовою
Текст доповіді…
Література
Повна інформація з оформлення праць з
прикладом є на сайті https://mmp-conf.org/articles

Праці можуть подаватися до друку українською,
або англійською мовами.
Оргкомітет залишає за собою право: внесення
редакційних поправок у тексти; відмови в
прийнятті матеріалів (у разі невідповідності
вимогам, тематиці, відсутності відомостей про
авторів). Автори прийнятих матеріалів будуть
повідомлені заздалегідь.
Програма конференції та збірник праць конференції
будуть видаватися учасникам під час реєстрації. Кожен
автор отримає збірник праць та офіційний сертифікат,
який засвідчує участь у конференції.

Приймаються матеріали останніх досліджень,
що не друкувалися раніше.

ОРГКОМІТЕТ ПРОПОНУЄ:
учасникам конференції взяти авторську участь у
іноземній колективній монографії на тему:

"Innovative integrated computer systems in
strategic project management", яку буде видано

європейським видавництвом "Landmark" SIA
(Рига, Латвія) англійською мовою з присвоєнням
ISBN та DOI.
Для участі у монографії необхідно на електронну
адресу mmpkonf@gmail.com направити матеріал
відповідно до тематики конференції обсягом не
менш 9 стор. Строк до 10.08.2022 року.
Матеріали
приймаються
українською мовами.

англійською

та

Орієнтовна вартість – 120 грн/стор. з перекладом.
Додатково повідомляємо, що відповідно до вимог
МОН України відсутність достатньої кількості
наукових праць у періодичних виданнях, включених
до наукометричних баз Scopus або Web of Science
може бути замінена публікацією монографії
англійською мовою (Пункт ІІ.2.4 Порядку присвоєння
вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 зі
змінами від 03.03.2017 року).

Вимоги до оформлення матеріалів монографії:
обсяг статті не менше 9 сторінок; формат А4 через
1,5 інтервали; шрифт 14 pt Times New Roman;
поля з усіх сторін – 25 мм.
Матеріал повинен мати наступну структуру:
П.І.Б. авторів (обов'язково англійською мовою);
назва статті; анотація мовою статті (курсивом);
короткий вступ (1-2 сторінки); 2-3 рівнозначних за
обсягом параграфи (основна частина); висновки;
References (література англійською від 10 джерел).
Окремо надати відомості про авторів, приклад:

Ivanov Ivan (Іванов Іван Іванович) - Doctor of Sciences
(Engineering), Professor, Kharkiv National University of
Radio Electronics, Professor of the Department, ORCID,
email, tel.

