
 
Шановні колеги! 

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
XV Міжнародній науково-практичній 

конференції "Управління проектами у розвитку 

суспільства" 

Тема конференції:  

«Управління проектами в умовах переходу до 

поведінкової  економіки»,  
 

яка відбудеться 
з 18 по 19 травня 2018 року в 

Київському  національному університеті будівниц-

тва і архітектури, ауд.466 
 

Організатори 
Київський національний університет 

будівництва і архітектури 
Українська асоціація управління проектами 

Академія управління проектами 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

- д.е.н., проф., Куліков П.М. - Ректор Київського наці-

онального університету будівництва і архітектури (КНУБА) - 

Голова оргкомітету; 

- д.т.н., проф., Бушуєв С.Д. - Президент Української асоціа-

ції управління проектами (УАУП), завідувач кафедри 

«Управління проектами» Київського національного універси-

тету будівництва і архітектури; 

- д.т.н., проф., Плоский В.О. - Проректор з наукової роботи 

Київського національного університету будівництва і архіте-

ктури; 

- д.т.н., проф., Биков В.Ю. - Директор інституту   

Інформаційних технологій і засобів навчання; 

-доктор наук, проф. Танака Х. - професор Токійського уні-

верситету розвитку технологіями (м Токіо); 

- д.т.н., проф. , Бабаєв І.А. - Президент Азербайджанської 

асоціації управління проектами (м .Баку); 

- д.т.н., проф. Бушуєва Н.С. – Професор - Київського наці-

нального університету будівництва і архітектури; 
 

- д.т.н., проф. Кононенко І.В. – завідувач кафедри 

«Стратегічного управління» НТУ Харківського політех-

нічного інституту; 
д.т.н., проф. Рач В.А. – професор  Університету еконо-

міки та права “КРОК” 
д.т.н., проф. Чумаченко І.В.  завідувач кафедри 

«Управління проектами в міському господарстві і будів-

ництві.» Харківського національного університету місь-

кого господарства ім. А.Н. Бекетова 
 

Програма конференції складається з 4-х секцій: 
Метою конференції є стимулювання наукових і 

прикладних досліджень в галузі управління проек-

тами, визначення перспективних напрямів застосу-

вання методології управління проектами в практи-

чній діяльності, обмін науковою інформацією і 

практичними досягненнями в цій галузі, встанов-

лення більш тісних відносин між навчальними 

закладами, науковими установами та підприємст-

вами, залучення молоді до наукового дослідження. 
Програма конференції на 18 травня 

Частина 1 (до обіду) 
 Секція 1: «Ключові тренди в розвитку управління 

проектами -  від раціональної моделі до поведінкової і 

нейро - економік». 

Модератори: Бушуєв С.Д., Чумаченко І.В.  
В секції  будуть розглянуті питання дослідження трендів 

в розвитку економік і систем знань в управлінні проек-

тами, створення та розвиток компетентнісного підходу в 

управлінні проектами, програмами та портфелями прое-

ктів в умовах глобальних зовнішніх та внутрішніх за-

гроз,  підвищених ризиків та викликів при переході до 

поведінкової економіки. 
Частина 2. (після обіду) 
Ділова гра: ”Компетентний Управляючий Проекта-

ми” 
Частина 3. Продовження Секції 1 
 

19 травня (субота) 
Частина 1 (до обіду) 
Секція 2 «Управління проектами в умовах переходу 

до поведінкової економіки».  
Модератори: Кононенко І.В., Рач В.А. 
В секції будуть розглядатися питання створення страте-

гій управління проектами, програмами та портфелями 

проектів  в умовах переходу до поведінкової економіки з 

урахуванням розвитку освітніх програм в умовах глоба-

льних зовнішніх та внутрішніх загроз, підвищення ризи-

ків. 

Частина  2. (після обіду) 
Секція 3. «Глобальна дигиталізація та управління проек-

тами.» 
Модератор: Бушуєв С. Д. 
В секції будуть розглядатися питання дослідження трендів в 

розвитку цифрових економік та систем знань в управлінні 

проектами. Презентація IСB 4.0 и NCB 4.0. і плани подаль-

шого розвитку міжнародної  сертифікації компетентності.  
Загальна дискусія “ Розвиток наукових досліджень по 

управлінню проектами в рамках глобальних трендів» 
 

Закриття конференції 
 

Увага зміни в программі!!!!!: 

Аспіранти і студенти виступають 19 травня 
 

На конференцію пропонуються наступні  

реєстраційні внески: 

Учасники 
Внески 

(грн.) 

Члени IPMA, UPMA 750 
Не члени IPMA, UPMA 850 
Студенти, аспіранти 450 
Гала вечеря (фуршет) 400 
Публікація тез 300 

 

Таблиця покриття реєстраційних внесків 
Тип реєстрації Участь у 

конференції 
Гала 

вечеря 

(фуршет) 

Кава 

брейк 

/ обід 

Матеріали 

конференції 

Не чле-

ниIPMA, 
UPMA 

+ + + + 

ЧлениIPMA, 

UPMA 
+ +  + 

+ 

Студенти, 

аспіранти 
+ за дод. 

оплату 
+ + 

 

За ранню оплату:  до 5 квітня 2018 

знижка   5%  

Важливі дати: 

Подання матеріалів та заявок 16.04.2018 

Підтвердження участі та оплата -15.05.2018 

Початок конференції - 18.05.2018 
 

http://pmkiev.com.ua/program
http://pmkiev.com.ua/membership-fee


 

 

Реквізити для сплати внеску: 
Розрахунковий рахунок Конференції: 
р/р 26008056226918 в ПАТ КБ «Приватбанк»  
МФО 380269 
Одержувач: ТОВ Українська асоціація управління 

проектами «УКРНЕТ» 
Код ЄДРПОУ 21514950 
Обов'язково вказати: "Призначення платежу: ор-

ганізаційний внесок за участь у конференції згідно 

інформаційного повідомлення" і вказати платника 

(ПІБ) 
 
Контакти оргкомітету организаторов  

Офіс Української Асоціації Управління 
Проектами «УКРНЕТ»: 
03150, г. Київ, ул Червонопільска 2 г, оф. 375 
Тел. (044)332-46-96 

Email: conferenceUPMA@gmail.com 
Сайт конференции: www.pmkiev.com.ua/ 

                                     upma.kiev.ua 
  

 

 

Київський національний  

університет будівництва і 

архітектури 

 

Українська асоціація 

управління проектами 

«УКРНЕТ» 
 

 

Академія управління 

проектами 

 

 

 

 

 

 

Публікації статей конференції 
 Статті, отримані організаційним комітетом, бу-

дуть надруковані до початку конференції. 

 Тези, що подаються до розгляду програмним 

комітетом, повинні повністю відповідати вста-

новленим вимогам до ОФОРМЛЕННЯ, в іншому 

випадку тези до друку подаватись не будуть. 

 Тези повинні бути підготовлені в редакторі 

Microsoft Word. 

 Текст розташований на аркушах формату А4. Всі 

поля - 2 см. Міжрядковий інтервал - 1,5. 

 Шрифт - Times New Roman, розмір - 14. 

 Формули в документах необхідно створювати за 

допомогою Microsoft Equation (12 розмір шриф-

ту). 

 Інформацію подають у такій послідовності: УДК 

(ліворуч), прізвище та ініціали авторів (ліворуч), 

повна назва організації (ліворуч), назва матеріалу 

(по центру, великими літерами, напівжирним 

шрифтом), основний текст матеріалу, список 

літератури. 

 Список літератури повинен мати не більше  

чотирьох джерел. 

 Текст повинен бути відредагований, тому що всі 

матеріали будуть опубліковані в авторському 

варіанті. 

 Кількість малюнків - повинно бути не більше 2-х, 

максимальна висота - 100 мм, малюнки також 

мають бути підготовлені в редакторі Microsoft 

Word 

 Обсяг - 1-2 сторінки. 

 Кількість співавторів - не більш трьох. 

 

При умові заочної участі тези будуть  
ОПУБЛІКОВАНО після внесення оплати  

(300 гривень)  
 

Після 16 квітня 2018 р. тези докладів  

не приймаються!!! 

 
Робочі мови конференціі- 

українська, російська, англійська 
 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у XV-й Міжнародній 

науково-практичній конференції 
"Управління проектами у розвитку  

суспільства" 
 

Прізвище  

Ім'я  

По батькові  
Науковий ступінь  

Місце роботи  

Кафедра  

Посада  

Адреса для 

відправки тез 
 

Контактний 

Email 
 

Контактний 

телефон 
 

Форма участі □ член IPMA,UPMA 

(750грн) 
□ студент(450грн) 
□ публикація тез (300 
грн) 

□ гала- вечеря (фур-

шет) (400грн) 

□ не член IPMA,UPMA 

(850 грн) 
 

Тип оплати □  □ безготівковий 
№ секції, в якій 

планується 

виступ 

□ Секція 1: «Ключові тренди в розвитку 

управління проектами -  від раціональної 

моделі до поведінкової і нейро - економік». 

Модератори: Бушуєв С.Д., Чумаченко 

І.В.  
□ Секція 2 «Управління проектами в умовах 

переходу до поведінкової економіки».  
Модератори: Кононенко І.В., Рач В.А. 
Секция 3. «Глобальна дигиталізація та  

управління проектами.» 
Модератор: Бушуєв С. Д. 

Тема тез  

Будете до-

повідати на 

конференції 

□ Так □ Ні 

Будете брати 

участь у фур-

шеті 

□ Так □ Ні 

http://www.pmkiev.com.ua/
file:///C:/Users/Nata/Desktop/Информационный%20лист%20PMKiev%2015.docx


 


