ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інформуємо Вас, що 13-16 лютого 2017 року в
с. Яблуниця Івано-Франківської області відбудеться
8-ма Міжнародна науково-практична конференція
«Інтегроване стратегічне управління, управління
портфелями, програмами, проектами»

ОРГАНІЗАТОРИ
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»
Українська асоціація управління проектами

Мета конференції:
обговорення нових ідей в галузі стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Інтеграція стратегічного управління,
управління портфелями, програмами, проектами:
моделі, методи та технології
 Прогнозне забезпечення стратегічного управління,
управління проектами і програмами.
 Моделі та методи стратегічного управління,
управління проектами і програмами.
 Маркетингові стратегії в сучасних умовах.
 Формування портфеля проектів організації.
 Система збалансованих показників.
 Оптимізація бізнес-процесів організацій.
 Інформаційні технології у стратегічному
управлінні, управлінні портфелями, програмами,
проектами.
Секція 2. Управління ІТ проектами
Виступ експертів з управління ІТ проектами.
Секція 3. Застосування ефективних технологій
управління на практиці
Виступ експертів-практиків з управління.
Виступи випускників спеціальності «Управління проектами» з доповіддю про власні професійні досягнення.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голови
Сокол Є.І., член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф.,
ректор НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Бушуєв С.Д., д.т.н., проф., президент Української асоціації
управління проектами, завідувач кафедри управління проектами КНУБА, м. Київ, Україна
Заступники голови
Марченко А.П., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Кононенко І.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Члени оргкомітету
Роговий А.І., к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Тимочко В.О., к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління
проектами та безпеки виробництва ЛНАУ, м. Львів, Україна
Тімофєєв В.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри економічної
кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ,
м. Харків, Україна
Чумаченко І.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри управління
проектами в міському господарстві і будівництві ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна
Менеджер конференції
Харазій А.В., к.т.н., провідний інженер кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Кононенко І.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Члени комітету
Бабаєв І., д.т.н., проф., президент Азербайджанської асоціації управління проектами, м. Баку, Азербайджан
Гогунський В.Д., д.т.н., проф., завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ, м. Одеса,
Україна
Кошкін К.В., д.т.н., проф., директор ІКІТН НУК, завідувач
кафедри інформаційних управляючих систем та технологій
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна
Лобач О.В., к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління
НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
Сидорчук О.В., член-кореспондент НААН України, д.т.н.,
проф., заступник директора Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України, м. Київ, Україна
Тодоров К., д.е.н., проф., Віце-президент Європейської ради
для малого бізнесу, м. Софія, Болгарія
Чернов С.К., д.т.н., проф., директор з персоналу ДП НВКГ
«Зоря»-«Машпроект», м. Миколаїв, Україна

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Готель «Горгани», який знаходиться у мальовничому
куточку Карпат неподалік найбільшого гірськолижного
курорту України «Буковель».

Сайт готелю: http://gorgany.ua/
Також є можливість проживання в інших готелях.

УМОВИ УЧАСТІ

Організаційний внесок за участь у
конференції складає

Оплата за публікацію статті у
Віснику НТУ «ХПІ», який входить до
переліку фахових видань, здійснюється
окремо після прийняття статті
програмним комітетом із розрахунку

400 грн.
70 грн.
за одну
сторінку у
відповідності
до шаблону

До організаційного внеску входять витрати на оренду
приміщення, канцтовари, обслуговування учасників.
Витрати на проїзд, харчування, проживання
учасники конференції несуть самостійно.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГВНЕСКУ
Фізична особа – підприємець (ФОП)
Рощина Ірина Андріївна
92300, Луганська обл., Новопсковський р-н,
смт. Новопсков, вул. Газопроводська, б. 32
Р/р № 26000010008085
Банк: А-Банк, м. Дніпропетровськ,
МФО 307770, Код ЗКПО 3105617986
Призначення платежу: Оплата за участь у конференції

КОНТАКТИ
Організаційний комітет
Харазій Анна Володимирівна
E-mail: imconf@gmail.com,
моб.тел:+38(050)-615-32-12; тел.: +38(057)707-68-24
Програмний комітет
Лобач Олена Володимирівна
E-mail: publish.conf@gmail.com
моб.тел: +38(050)984-69-79; тел.: +38(057)707-68-24
Адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе 21,
НТУ «ХПІ», кафедра стратегічного управління.

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
Статті, отримані програмним комітетом, будуть
направлені на подвійне анонімне рецензування. Статті,
рекомендовані рецензентами та програмним комітетом,
будуть
надруковані
у
Віснику
НТУ
«ХПІ»
(http://pm.khpi.edu.ua/), який індексується більш ніж в
20-ти міжнародних наукометричних базах, репозитаріях
та пошукових системах.
Статті, що подаються до розгляду програмним комітетом, повинні повністю відповідати встановленим
вимогам до ОФОРМЛЕННЯ, в іншому випадку стаття до друку подаватися не буде.
Друк статей сплачується з розрахунку 70 грн. за одну
шаблонну сторінку в журналі.

Восьма міжнародна
науково-практична конференція
13-16 лютого 2017 р.
с. Яблуниця Івано-Франківської області, Україна

На усі статті, що будуть опубліковані в журналі, буде
встановлено цифрові ідентифікатори DOI.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ІНТЕГРОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ

Статті можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами (мова статті обирається
особисто автором).

ПОРТФЕЛЯМИ, ПРОГРАМАМИ,

Обсяг статті – не менше 5 сторінок, які оформлені в редакторі Microsoft Word.

ПРОЕКТАМИ

Стаття повинна бути набрана в ШАБЛОННОМУ
ДОКУМЕНТІ (див. http://conf.pm-edu.org/articles) та
відповідати вимогам, які детально описані на сайті конференції та сайті наукового журналу.

В А ЖЛ И В І ДАТИ
Участь у конференції
Початок реєстрації учасників

01.11.2016

Рання оплата організаційного внеску

31.12.2016

Закінчення реєстрації учасників

20.01.2017

Оплата організаційного внеску

20.01.2017

Публікація статей






Початок прийому статей

01.11.2016

Закінчення прийому статей

10.12.2016

Рецензування та оповіщення авторів про
прийом статті до публікації

25.12.2016

Оплата вартості публікації

31.12.2016

ДО ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ
ПОДАЮТЬСЯ
Заява підписана всіма авторами.
Електронний варіант статті (електронною поштою).
Акт експертизи про можливість опублікування
матеріалів у відкритому друку.
Копія чеку про сплату організаційного внеску та
вартості публікації статті.

Документи надіслати поштою на адресу програмного
комітету та на електронну адресу конференції.

Реєстрація на сайті є обов’язковою для
всіх учасників конференції!

http://conf.pm-edu.org/

