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ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 

Прізвище   

Ім'я   

По батькові   

Держава ____________________________________ 

Місто ______________________________________ 

Організація (підприємство) ____________________ 

____________________________________________

___________________________________________ 

Адреса організації   

  

Посада   

Вчений ступінь   

Вчене звання   

Науковий керівник (для аспірантів)   
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ПЛАНУЮ: 

     виступити з пленарною доповіддю   (до 15 хв); 

     виступити з секційною доповіддю (до 10 хв); 

     взяти участь як слухач; 

     взяти дистанційну участь; 

     опублікувати тези; 

     опублікувати статтю; 

     проживати в пансіонаті з _______ по _______ 

 

Підпис учасника ______________ 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

Реєстраційний внесок для компенсації затрат на 

організацію за очну участь у конференції складає 

450 грн., заочну участь – 200 грн.  

Для іноземних учасників розмір оргвнеску буде 

визначено додатково після їх звернення до 

оргкомітету. 
 

Реєстраційний внесок включає: оренду 

приміщення, обслуговування обладнання, 

канцтовари, інформаційне обслуговування, 

видання збірника праць, програми конференції, 

списку учасників, сертифіката тощо. 
 

Витрати на харчування, проживання та проїзд 

учасники конференції несуть самостійно. 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ 

РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 
 

Отримувач: ФОП Косенко Ольга Степанівна,  

р/р UA233206270000026003013017345, ОКПО 

2215723325, банк отримувача АТ "СБЕРБАНК", 

МФО 320627. 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 комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, автоматизації та мехатроніки. 

Відповідальний секретар конференції к.т.н. 

Хрустальова Софія Володимирівна 

тел.: 068-061-38-43 
mmpkonf@gmail.com 

http://mmp-conf.org 
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Південний державний проектно-конструкторський та 

науково-дослідний інститут авіаційної промисловості 

 
ISMA вища школа менеджменту 

інформаційних систем 

м. Рига, Латвія 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції "Математичне 

моделювання процесів в економіці та 

управлінні проектами і програмами", яка 

відбудеться 14–18 вересня 2020 року у місті 

Коблево (Миколаївської області). 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових і 

практичних досліджень, обговорення актуальних 

питань моделювання процесів в економіці та 

управлінні інноваційними проектами і 

програмами. 

 

Робоча мова: українська, російська, англійська. 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 
 

➢ інформаційні технології в бізнесі, економіці та 

управлінні проектами; 

➢ економіко-математичне моделювання 

організаційно-економічних систем; 

➢ управління інноваційним розвитком 

підприємств; 

➢ управління проектами та програмами; 

➢ економічна безпека. 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Подача заявки                                 – до 15.06.2020 р. 

Подача матеріалів до монографії  – до 01.08.2020 р. 

Подача праць конференції             – до 01.08.2020 р. 

Включення доповіді                       – до 15.08.2020 р. 

Оплата участі                                  – до 01.09.2020 р. 

Запрошення                                     – до 01.09.2020 р. 

Програма конференції                   – до 01.09.2020 р. 

Реєстрація учасників                           – 14.09.2020 р. 

Відкриття конференції                        – 14.09.2020 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 боків; 

перший рядок – назва доповіді; 

другий – прізвище та ініціали автора;  

третій – установа, яку представляє  автор; 

четвертий – пустий; 

п’ятий – анотація англійською мовою (до 6 рядків); 

з одинадцятого – текст доповіді. 
 

 

Приклад оформлення тез доповідей: 
 

МОДЕЛЬ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ… 

Іванов А.М., Сідоров В.В. 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Анотація англійською мовою 
 

Текст доповіді… 

 
Повна інформація з оформлення праць з 

прикладом є на сайті  https://mmp-conf.org/articles 
 

Праці можуть подаватися до друку українською, 

російською 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: 

"Intelligent Computer-Integrated Information 

Technology in Project and Program Management", 

яку буде видано європейським видавництвом 

"Landmark" SIA (м. Рига, Латвія) англійською 

мовою з присвоєнням номера ISBN, що дає 

можливість авторам взяти участь у колективній 

науковій праці, опублікованій у країні Євросоюзу. 
 

Для участі у монографії необхідно на електронну 

адресу mmpkonf@gmail.com направити матеріал 

відповідно до тематики конференції обсягом не 

менш 9 стор. Строк до 01.08.2020 року. 
 

Матеріали приймаються українською та 

російською мовами. 
 

Орієнтовна вартість – 120 грн/стор. 

з урахуванням перекладу. 

 

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до 

вимог МОН України щодо присвоєння вченого 

звання професора працівникам наукових установ 

та наукових підрозділів ВНЗ відсутність достатньої 

кількості наукових праць у періодичних виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science може бути замінена публікацією 

монографії англійською мовою в міжнародних 

видавництвах (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 статей: 

обсяг статті не менше 9 сторінок; формат А4 через 

1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 12; 

поля з усіх сторін – 25 мм. 
 

Матеріал повинен мати наступну структуру: 

- прізвище та ініціали авторів (англійською мовою); 

- назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті 

(зазначити проблематику та результати 

дослідження); короткий вступ (1-2 сторінки), 2-

3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок 

(1 сторінка); список використаних джерел. 
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