
 

 

 

 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Сучавський університет Штефан чел Маре 

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку «U-LEAD з Європою» 

Південно-Західний хаб Програми «U-Lead з Європою» 

Чернівецький підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування 

ГО «Буковинська спілка маркетологів» 

Асоціація економічних факультетів Румунії 

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та 

локальні виклики» /  

 «Strategies and development policies of territories: international, country, region, city, 

location challenges» 

 

10-12 травня 2018 року 

Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) 
 

ТЕМИ ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

На 10 ТРАВНЯ (Україна, Чернівці) 

ТЕМИ ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

На 11 ТРАВНЯ (Румунія, Сучава) 

Панельна дискусія 1. «Чинники територіального 

розвитку: загрози та можливості / Panel discussion 1 

«Factors of Territorial Development: Threats and 

Opportunities». Модератор – Буднікевич Ірина 

Михайлівна 

Панельна дискусія 2. «Маркетинг та брендинг 

територій: актуальні питання, досягнення та інновації» / 

Panel discussion 2 «Marketing and Branding of Territories». 

Модератор - Ромат Євген Вікторович  

Панельна дискусія 3. «Інструменти нарощування 

доходів громад: економіка, менеджмент, маркетинг» / 

Panel discussion 3 «Instruments of increasing of incomes in 

communities». Модератор – Татарчук Тетяна 

Михайлівна 

Панельна дискусія 4. «Цифрова економіка: 

можливості та виклики майбутнього розвитку територій 

та їх суб’єктів» / Panel discussion 4 «Digital economics: 

opportunities and threats of future development of territories 

and their subjects». Модератор – Верстяк Андрій 

Васильович  

КРУГЛІ СТОЛИ 

Регіональні стартапи: мрії чи реальність? / Regional 

Startups: dreams or reality? 

Панельна дискусія 1. Стабільні ділові 

партнерства як інструмент підтримки 

міжнародного розвитку / Panel discussion 1. 

Sustainable business partnerships to support 

international development 

Панельна дискусія 2. Маркетинг Буковини - 

просування спільних територіальних брендів / 

Panel discussion 2. Marketing of Bukovina - 

Promoting Common Territorial Brands 

Панельна дискусія 3. Роль бухгалтерського 

обліку в міжнародних процесах / Panel discussion 3. 

Accounting’s role in international processes 

Панельна дискусія 4. Виклики та можливості 

інформаційних технологій / Panel discussion 4. 

Information Technology Challenges and Opportunity 

 

СОЦІАЛЬНІ ПОДІЇ 

- Фото вернісаж Буковини / Photo vernissage 

Bukovina 

- Gastronomic tour in Bukovina / Гастрономічний 

тур Буковиною 



 

Торгівля, туризм та сфера послуг як основні сфери 

економічної діяльності на прикордонних територіях / 

TRade, tourism and services as main sphere4s of economic 

activity on cross-border territories 

Нові погляди на способи інтенсифікації розвитку 

територій: синергія бізнесу, науки, влади та громади / 

New views and ways of intensifying of territories 

development: synergy of business, science, authorities and 

community 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ДЛЯ ГРУПУВАННЯ  МАТЕРІАЛІВ В ЗБІРНИКУ 

- Напрямки та інструменти структурної  

трансформації економіки 

- Проблеми реформування місцевого самоврядування, 

співробітництва громад, децентралізації влади 

- Фінансове забезпечення територіального розвитку 

економіки 

- Нові управлінські технології в архітектурі 

регіонального розвитку  

- Маркетинг та брендинг територій.  

- Регіональна економіка в контексті зовнішньо-

економічної політики. Глобальні аспекти 

територіального розвитку 

- Бухгалтерські та управлінські інформаційні системи 

- Економіко-математичне моделювання розвитку 

територіальних систем. 

- Аналітичні аспекти територіального розвитку. 

- Теоретико-практичні аспекти розвитку туризму, 

рекреації та індустрії гостинності в регіонах  

- Механізми успішного функціонування суб’єктів 

регіональної економіки  

- Енергоефективність та екосистеми  

- Концепція неперервної освіти та розвиток дуальної 

освіти в регіоні  

- Інновації в системі управління: макро-, мезо- та 

мікрорівень.  

- Європейська практика формування та розвитку 

привабливості територій. 

- Directions and tools of structural transformation of 

the economy 

- Problems of local self-government reforming, 

community cooperation, decentralization of power 

- Financial support of territorial development of the 

economy 

- New management technologies in the regional 

development architecture 

- Marketing and branding of the territories 

- Regional economy in the context of foreign 

economic policy. 

- Global aspects of territorial development 

- Accounting and management informational 

systems 

- Economic and mathematical modelling of the 

territorial systems development 

- Analytical aspects of the territorial development 

- Theoretical and practical aspects of the tourism, 

recreation and hospitality industry development in 

the regions 

- Mechanisms of the subjects of regional 

economy successful functioning 

- Energy efficiency and ecosystems 

- Concept of continuing education and development 

of dual education in the region 

- Innovations in the management system: macro, 

meso, and micro levels. 

- European practice of the formation and 

development of the territories attractiveness. 

 

КВОТА ДЛЯ ПОЇЗДКИ В РУМУНІЮ 30 ОСІБ.  

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК 

Координатори конференції 

Буднікевич  

Ірина Михайлівна 

завідувач кафедри маркетингу, 

інновацій та регіонального розвитку 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, д.е.н., 

професор 

тел.: + 38 050 671 51 13 

mmixconf.cv@gmail.com 

Кифяк Олександр 

Васильович   

заступник декана економічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

к.е.н., доцент 

тел.: + 38 050 299 43 99 

mmixconf.cv@gmail.com 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com


 

Секретаріат 

Для учасників з України 

Костюк Ірина  Секретар з питань подачі статей до збірників та 

журналів 

тел.: + 38 099 229 72 35 

mmixconf.cv@gmail.com 

Гавриш Ірина, к.е.н Організація поселення та харчування в Чернівцях  тел.: + 38 050 981 33 02 

mmixconf.cv@gmail.com 

Крупенна Інга, 

к.е.н, доцент 

Організація харчування та поселення в Сучаві  тел.: + 38 050 202 12 11 

mmixconf.cv@gmail.com 

Для учасників з Румунії 

Doru Tiliute Faculty of Economics and Public Administration, for 

details regarding the papers and the main topics of the 

conference 

dtiliute@usm.ro 

Iulian Condratov International Conference Centre Coordinator– for details 

regarding the conference organization 

iulianc@seap.usv.ro 

Liviu Scutariu For details about the fees livius@seap.usv.ro 

Адреса оргкомітету 

вул. Кафедральна, 2, каб. № 3 (кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку), 

Чернівці, Україна, 58012, e-mail: mmixconf.cv@gmail.com 

Програма конференції 
10 травня  

2018 р. 

Відкриття, панельні дискусії – 11.00-13.00 

Кава-брейк – 12.00-12.15 

Обід – 13.00-14.00 

Панельні дискусії – 14.00-17.00 

Екскурсія по ЧНУ – 10.30-11.00 

Екскурсія по місту – 17.00-18.00 

Круглі столи у неформальному форматі – 19.00-22.00 

вул. Коцюбинського, 2, 

Чернівці, Україна 

11 травня  

2018 р. 

6.00 - трансфер до м. Сучава (Румунія) 

11.00-13.00 - панельні дискусії, кава-брейк,  

13.00-14.00 обід 

14.00 – гастрономічний тур 

від залізничного вокзалу 

м. Чернівці (Україна) до 

вул. Університетська, 13, 

м. Сучава, Румунія 

12 травня  

2018 р. 

вільний час, трансфер до м. Чернівці (Україна) м. Сучава, Сучавський 

повіт, Румунія 

КВОТА ДЛЯ ПОЇЗДКИ В РУМУНІЮ 30 ОСІБ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПО МІРІ 

НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК 

Умови участі 
До 11.04. 2018 р. надіслати заявку у запропонованій формі вкладеним файлом на електронну пошту 

оргкомітету конференції mmixconf.cv@gmail.com (назви файлу: Name_zayvka) 

В темі листа вказати «Конференція Чернівці-Сучава» та прізвище учасника 

До 20.04.2018 р.  надіслати тези доповіді та скановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на 

електронну пошту оргкомітету конференції mmixconf.cv@gmail.com (назви файлів: 

Name_Tezy, Name_kvitanciya) 

В темі листа вказати «Конференція Чернівці-Сучава» та прізвище учасника 

До 20.04.2018 р.   Надіслати статтю до Наукового вісника Чернівецького університету. Серія Економіка на 

електронну пошту оргкомітету конференції mmixconf.cv@gmail.com (назви файлів: 

Name_Article, Name_kvitanciya) 

В темі листа вказати «Конференція Чернівці-Сучава» та прізвище учасника 

До 20.04.2018 р.   Надіслати статтю до міжнародних видань Сучавського університету Штефан чел Маре на 

електронну пошту оргкомітету конференції mmixconf.cv@gmail.com (назви файлів: 

Name_Article_rum). Оплата за друк статті в Румунії.  

В темі листа вказати «Конференція Чернівці-Сучава» та прізвище учасника 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
mailto:dtiliute@usm.ro
mailto:iulianc@seap.usv.ro
mailto:livius@seap.usv.ro
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/km86pgcoyt20/?&cs=wh&v=b&to=mmixconf.cv@gmail.com


 

Організаційний внесок 

100 грн. 
 

дистанційна участь – публікація тез окремою збіркою з присвоєнням ISBN, УДК 

і ББК (один авторський примірник), виготовлення і розсилка сертифікату про 

участь та програми конференції. Одноосібні публікації докторів наук є 

безкоштовними. 

200 грн. 

 

безпосередня участь – виготовлення і розсилка запрошень, друк програми 

конференції, публікація тез окремою збіркою з присвоєнням ISBN, УДК і ББК 

(один авторський примірник), виготовлення сертифікатів про участь у 

конференції, роздаткові та інформаційні матеріали. Одноосібні публікації 

докторів наук є безкоштовними. 

50 грн. виготовлення додаткового примірника збірника матеріалів конференції. 

50 грн. сторінка  публікація статті в Науковому віснику Чернівецького університету. Серія 

Економіка. Одноосібні публікації докторів наук є безкоштовними. 

60 євро* вартість публікації в одному із міжнародних індексованих видань Сучавського 

університету Штефан чел Маре (The USV Annals of Economics and Public 

Administration; Ecoforum Journal; Revista de Turism - Studii si cercetari in turism) 

* оплачується в Румунії в банк в день реєстрації учасника конференції. 

 

Для участі в конференції 11-12 травня 2018 р. в Сучавському університеті Штефан чел Маре 

(м. Сучава, Румунія) додатково оплачуються: 

800 грн.** трансфер на комфортабельному автобусі Чернівці-Сучава-Чернівці та до місця 

проведення конференції, екскурсійна програма  

20 євро/особи  

(пансіонат),  

32 євро/особа 

(готель 3-4*) 

розміщення в готелях різних категорій  

 

КВОТА ДЛЯ ПОЇЗДКИ В РУМУНІЮ 30 ОСІБ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПО МІРІ 

НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК 

Реквізити для оплати організаційного внеску 

п/р № 26003060355408, ІПН 2730801611,  

ЧФ «Приватбанк» в м. Чернівці, МФО 356282,  

отримувач Бастраков А.А.  

Примітка – «За послуги  П.І.П учасника». 

 

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей 
1. Обсяг – 2-3 сторінки формату А4 машинописного тексту набраний в редакторі Microsoft Word (файл 

–  *.doc або *.rtf). 

2. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт. Абзац – 1,25 см. 

3. У верхньому правому куті – ім’я, по батькові та прізвище автора (жирний, міжрядковий інтервал – 

1,0, вирівнювання по правому краю).  

4. З наступного рядка – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для 

іноземних учасників) (курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю).  

5. Нижче – через один інтервал – назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами (жирний, міжрядковий 

інтервал – 1,0, вирівнювання по центру).  
6. Нижче – через один інтервал анотація англійською мовою (курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, 

вирівнювання по ширині).  

7. Нижче – через один інтервал – текст тез (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині). 



 

8. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список використаних джерел. Посилання на 

джерело подаються у квадратних дужках за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, 

с. 145] (кегель 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині). 

9. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff. 

10. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.  

11. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез.  

12. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.  

 
Технічні вимоги до оформлення статей  

для публікації у Науковому віснику Чернівецького університету. Серія Економіка: 

http://econom.chnu.edu.ua/naukovi-vydannya/vymogy-do-oformlennya-statti 

 
Умови публікації та технічні вимоги до оформлення статей  

для публікації у міжнародних виданнях Сучавського університету 
 

IN BRIEF: 

Authors who have their papers accepted may start preparing for the conference. Here is a simple checklist and 

guideline for reference: 

Send your paper for publication - Submit the full final paper by April 20
th 

, 2018 (Applies for papers to be 

published in the Romanian Journals) 
- The papers will be submitted in English (including the title, abstract, key words and bibliography must be 

in English). 

- The papers will be uploaded on the Conference Website http://conferinta.seap.usv.ro 

Review your paper if necessary 

- Take into account the suggestions and corrections highlighted by the reviewers. 

- The length of the final paper should not exceed 8 pages in A4 size, including tables, graphs, bibliography 

and references. 

Register as participant and pay the conference fee by May 5
th

. 

- Please email the proof of payment to livius@seap.usv.ro (Mr. Liviu Scutariu).  

Arrange your travel and accommodation  
- Depending on your nationality, you may be required to apply for a visa in advance to enter Romania. For 

general information regarding the conditions of entry on the territory of Romania please visit the Romania 

Ministry of Foreign Affairs website.  

- Letter of Invitation - If you need a letter of invitation in order to process your visa, please let us know as 

soon as possible. 

Update the information about the author who is going to present the paper 
- When submitting the final paper, please state which authors will be attending the Conference in Suceava 

or Chernivtsi and who will be presenting your paper. Each paper must be presented by at least one author 

at the conference sessions.  

- Make sure the presenter’s name is correct as it will be used in the certificate of attendance. 

 

The USV Annals of Economics and Public Administration 

http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals 

Ecoforum Journal 

http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/submissions#authorGuidelines 

Revista de Turism - Studii si cercetari in turism 

http://www.revistadeturism.ro/rdt/information/authors 

Запрошуємо Вас до плідної та творчої співпраці

http://conferinta.seap.usv.ro/
mailto:livius@seap.usv.ro
http://www.mae.ro/en/node/2035
http://www.mae.ro/en/node/2035
http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/submissions#authorGuidelines
http://www.revistadeturism.ro/rdt/information/authors


 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участі у конференції 

«Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, 

регіональні та локальні виклики» 
10-12 травня 2018 року 

 

ПІБ автора (ів)  

- українською мовою  

- латинськими літерами згідно закордонного паспорту  

Учений ступінь  

Учене звання   

Місце роботи (назва ВНЗ, установи)  

- українською мовою  

- англійською мовою  

Посада  

Участь в панельній дискусії №  

Тематична рубрика для групування  матеріалів в збірнику  

Назва тез українською мовою   

Назва тез  англійською мовою  

Назва статті українською мовою   

Назва статті англійською мовою  

Участь в конференції: 

- Дистанційна участь 

- Безпосередня участь – як слухач 

- Безпосередня з участю  в панельній дискусії  

 

Контактна адреса в наступному форматі: 

ПІБ одержувача 

Вулиця, № будинку, № квартири 

Місто 

Індекс 

 

Контактний телефон  

Email  

Потреба в розміщенні у Чернівцях (є/немає)  

Потреба в замовленні обіду (є/немає)  

Виїзд до Румунії (Так/Ні)  

Потреба в розміщенні в Сучаві (вказати пансіон чи готель)  

Подання статті у видання Сучавського університету  (так/ні)   

Наявність візи (у тому числі проїжджена мультивіза країни 

Шенгенської угоди, діюча мультивіза Болгарії) 

Сканкопію прикріпити 

Біометричний паспорт  Сканкопію прикріпити 

Кількість оплачених додаткових екземплярів матеріалів 

конференції 

 


