Заявка на участь у конференції та
відомості про авторів
Прізвище
Ім'я
По батькові
Держава____________________________________
Місто ______________________________________
Організація (підприємство) ____________________
____________________________________________
___________________________________________
Адреса організації
Посада
Вчений ступінь
Вчене звання
Науковий керівник (для аспірантів)
Конт. тел.
E-mail:
Назва секції
____________________________________________
Назва доповіді
Необхідні технічні засоби _____________________
____________________________________________
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 ______________

Спонсорський пакет
Організаційний комітет Міжнародної
науково-практичної конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та
управлінні проектами і програмами" пропонує
організаціям розглянути можливість участі у
спонсорській
програмі
конференції
і
використати цю можливість для реклами своєї
компанії, продукції чи послуг.
Ми пропонуємо розміщення логотипу
компанії та рекламних смуг на сторінках
інформаційних
листків,
збірки
праць,
програми, списку учасників, журналу та інших
матеріалів конференції.
Пакет
для
генерального
спонсора
конференції (вартість – 10000 грн.):
- розміщення логотипу на 1-й стор.
програми та збірки праць конференції;
- розміщення рекламної смуги в програмі
конференції;
- розміщення банеру й експозиції спонсора
в фойє та в конференц-залі;
- безкоштовна участь трьох співробітників
фірми-спонсора в усіх заходах конференції.
Пакет для офіційних спонсорів (вартість –
7000 грн.):
- розміщення логотипу на 2-й стор.
програми та збірки праць конференції;
- розміщення рекламної смуги в програмі
конференції;
- представлення спонсора під
час
відкриття конференції;
- безкоштовна участь двох співробітників
фірми-спонсора в усіх заходах конференції.

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний
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Харківський національний університет міського
господарства ім. О.М. Бекетова
Харківський науково-дослідний
інститут технології машинобудування
Громадська академія наук
м. Лодзь, Польща

Міжнародна науково-практична
конференція

МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ

(ММП-2017)

12-15 вересня 2017 р.
м. Коблево

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції "Математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні
проектами і програмами", яка відбудеться 12 - 15
вересня 2017 року в м. Коблево Миколаївської
області.

Вимоги до оформлення праць конференції
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,
оплата може бути здійснена під час реєстрації на
конференції.

Мета конференції: обмін результатами наукових і
практичних досліджень, обговорення актуальних
питань моделювання процесів в економіці та
управлінні
інноваційними
проектами
і
програмами.

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

Робоча мова: українська, російська, англійська.

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

Основні тематичні напрямки конференції:
економіко-математичне
моделювання
організаційно-економічних систем;
інформаційні технології в бізнесі, економіці
та управлінні проектами;
управління
інноваційним
розвитком
підприємств;
управління проектами та програмами;
економічна безпека.
Адреса
оргкомітету: Україна,
61166,
Харків, просп. Леніна, 14, ХНУРЕ, кафедра
економічної
кібернетики
та
управління
економічною безпекою. Відповідальний секретар
конференції доцент Кирій Валентина Василівна,
тел. (057) 702 1490, (050) 402 4796.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску
Отримувач: ФОП Косенко Ольга Степанівна, р/р
26003013017345,
ОКПО
2215723325,
банк
отримувача АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627.
Призначення платежу: оплата за участь у
конференції (П.І.Б.).
За погодженням з відповідальним секретарем
конференції реєстраційний внесок може бути
сплачений
безпосередньо
перед
початком
конференції.

Календар конференції:
Подача заявки
Подача праць конференції
Включення доповіді
Оплата участі
Запрошення
Програма конференції
Реєстрація учасників
Відкриття конференції

– до 15.06.2017 г.
– до 15.07.2017 г.
– до 15.08.2017 г.
– до 01.08.2017 г.
– до 01.09.2017 г.
– до 31.08.2017 г.
– 14.09.2015 г.
– 15.09.2015г.

Документи на участь у конференції надіслати
електронною поштою: konf_mmp@mail.ru
Програма конференції буде розміщена на сайті
http://nure.ua (розділ "Наука/Науково-технічні заходи")

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.
Повна інформація з оформлення праць з прикладом є на
сайті http://nure.ua/university/structure/science/activities
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.
Після
проведення
конференції
планується
публікація кращих статей у науково-технічних
журналах “Радиоэлектроника и информатика”,
“Автоматизированные системы управления и
приборы автоматики”, а також Харківського
національного університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова: “Комунальне господарство
міст”
((http://nure.ua/university/structure/science/publications,
http://science.kname.edu.ua )
Оргкомітет пропонує учасникам конференції
взяти авторську участь у колективній монографії
“Математичні моделі та технології організаційного
управління інформаційних систем”. Для участі у
монографії необхідно на електронну адресу
організаційного комітету направити матеріал
відповідно до тематики конференції обсягом
більше 7 стор. Орієнтовна вартість – 15грн/стор.
Програма
конференції
та
збірник
праць
конференції будуть подаватися 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.

