
Шановні колеги! 

 

21 травня 2022 року у м. Київ проходитиме Міжнародний Воркшоп 

«Управління ІТ проектами» International Workshop «IT Project Management» 

(ITPM 2022), організатором якого є Українська асоціація управління 

проектами, Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, 

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв, м. Дортмунд, 

Німеччина; Університет науки та техніки AGH, Краків, Польща; Міжнародний 

університет інформаційних технологій, Алмати, Казахстан. Матеріали 

Воркшопу планується опублікувати на платформі у періодичному виданні, яке 

індексується у наукометричній базі Scopus. 

Тематика Воркшопу відображає сучасні проблеми в галузі управління ІТ 

портфелями, програмами, проектами. Під час роботи Воркшопу 

розглядатимуться як теоретичні напрацювання, так і застосування їх на 

практиці. 

Програмний комітет «III Міжнародного наукового семінару 

«Управління ІТ проектами (PMIT 2022)» 

Голова програмного комітету наукового семінару 

Бушуєв Сергій, д.т.н., професор, Українська асоціація управління 

проектами "УКРНЕТ”, Київ, Україна 

Заступник голови програмного комітету 

Кунанець Наталія, д.н.с.к., професор, професор «Інформаційні системи 

та мережі» Національного університету „Львівська політехніка” 

Члени програмного комітету: 

Бабаєв Ігбал, д.т.н., професор, Бакінського політехнічного 

університету, Баку, Азербайджан (за згодою) 

Білощицький Андрій, д.т.н., професор, проректор Університету ІТ 

Астана, Казахстан (за згодою) 

Бушуєв Сергій, д.т.н., професор, Українська асоціація управління 

проектами "УКРНЕТ, Київ, Україна (за згодою) 

Ельмас Четін, др., професор, Газі Юніверсітесі, Анкара, Туреччина (за 

згодою) 

Хусайнова Мира, др., професор, Казахстанська Асоціація управління 

проектами, Алмати, Казахстан (за згодою) 

Лебковський Пьотр, др., професор університету науки і техніки AGH, 

Краків, Польща 



Обрадович Володимир, др., професор, Белградський університет, 

Белград, Сербія (за згодою) 

Пасічник Володимир, д.т.н., професор, Національний університет 

«Львівська політехніка», Львів, Україна 

Петришин Любомир, др. професор університету науки і техніки AGH, 

м. Краків, Польща (за згодою) 

Рекер Стефан, др., професор Дортмундського університету прикладних 

наук і мистецтв Дортмунд, Німеччина (за згодою) 

Романенков Юрій, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний 

університет, Харківський авіаційний інститут, Харків, Україна (за 

згодою) 

Саченко Анатолій, д.т.н., професор, Радомський технологічний 

університет, м. Радом, Польща (за згодою) 

Танака Хіроші, др., професор Токіоського університету, Токіо, Японія 

(за згодою) 

Вольф Карстен, др., професор, Дортмундський університет прикладних 

наук і мистецтв, Дортмунд, Німеччина (за згодою) 

Мгабере Чінві, др., проректор Назарбаєв університет, Нур-Султан, 

Казахстан (за згодою)  

Мурзабекова Світлана, др., професор, Освітній фонд Н. Назарбаєва, 

Алмати, Казахстан (за згодою)  

Хосе Рамон Отегі-Оласо, др., професор, Університет Країни Басків, 

Більбао, Іспанія (за згодою) 

 

Мацюк Олександр, др. Phd, доцент, Тернопільський національний 

технічний університет ім. І.Пулюя, Тернопіль, Україна 

Дуда Олексій др. Phd, Тернопільський національний технічний 

університет ім. І.Пулюя, Тернопіль, Україна 

 

Склад організаційного комітету ІІІ Міжнародного Воркшопу 

«Управління ІТ проектами (ITPM 2022)» 

Голова організаційного комітету 

Кунанець Наталія, д.н.с.к., професор, професор кафедри 

«Інформаційні системи та мережі» Національного університету 

„Львівська політехніка” 



 

Секретарі організаційного комітету 

Веретеннікова Наталія, доцент, к.н.с.к., доцент кафедри «Інформаційні 

системи та мережі» Національного університету „Львівська політехніка” 

Куценко Марина, к.т.н., доцент, докторант кафедри «Управління 

проєктами» Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Члени організаційного комітету: 

Бушуєв Сергій, д.т.н. професор, Українська асоціація управління 

проектами "УКРНЕТ, Київ, Україна  

Пасічник Володимир, д.т.н., професор, професор кафедри 

«Інформаційні системи та мережі» Національного університету 

„Львівська політехніка” 

Бушуєва Наталія, д.т.н., професор, професор кафедри «Управління 

проєктами» Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Веренич Олена, д.т.н., професор, професор кафедри «Управління 

проєктами» Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Войтенко Олександр, к.т.н, доцент, кафедри «Управління проєктами» 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Основною метою семінару ITPM -2022 є обговорення останніх результатів 

досліджень у таких напрямках: 

• Моделювання процесів управління проектами в ІТ-галузі. 

• Інформаційні технології управління проектами та програмами. 

• Управління людськими ресурсами та лідерство в управлінні ІТ проектами. 

• Алгоритми та інструменти для прийняття рішень в управлінні IT 

проектами. 

• Проектування та ІТ-технології 

• Управління ІТ-проектами та програмами. 

• Формування портфелів проектів ІТ-компаній. 

• Інтелектуальний аналіз даних, застосування в управлінні ІТ проектами. 

• Інтегроване управління ІТ проектами. 

• Навчання в управлінні проектами та моделі міжнародної сертифікації. 



До матеріали семінару можуть увійти статті, що представляють результати 

оригінальних досліджень у галузі управління ІТ-проектами, включаючи 

методології проектних дій, управління проектною командою, аналіз проектів 

з точки зору роботодавців, важливі аспекти підготовки ІТ-фахівців, 

формування емоційних станів членів проектної групи тощо.  

Офіційною мовою семінару ITPM є англійська. Усі роботи також мають 

бути написані та представлені англійською мовою. Семінар відбуватиметься у 

формі усних доповідей англійською мовою з презентаціями. Виголошення 

доповіді є обов’язковим. Матеріали доповідей, що не були виголошені, у 

збірник матеріалів не включатимуться. 

Статті мають бути оригінальними, тобто не опублікованими на 

попередніх семінарах, конференціях чи журналах і містити не менше 10 

«стандартних» сторінок (1 стандартна сторінка = 2500 символів) і відповідну 

кількість посилань. 

 

Подання 

Ваша заявка має бути підготовлена за допомогою Microsoft Word Proceedings. 

 

Вимоги: 

1. не більше 5 авторів на статтю; 

2. самоцитування не більше 20%. 

3. Сумарний індекс авторів у базі dblp складає не менше 5. 

Усі пропозиції будуть оцінюватися щонайменше трьома членами 

міжнародного програмного комітету. Крім того, прийняті доповіді мають бути 

представлені на конференції хоча б одним із їх авторів. Усі прийняті доповіді 

будуть опубліковані в електронному матеріалі конференції. 

Авторська угода про публікацію внеску у відкритому доступі на CEUR-

WS.org: 

Усі доповіді для участі у конференції (у форматі DOC) подаються через 

систему easychair: https://easychair.org/my/conference?conf=itpm2022# 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

• 15 березня : крайній термін прийому документів. 

• 15 квітня: Повідомлення про прийняття Організаційним комітетом. 

• 20 квітня: крайній термін отримання документів із змінами. 

• 21 травня : проведення Воркшопу. 


