Дві
конференції

Два
сертифікати

Два
тренінги

Два
роуд-шоу

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сучавський університет Штефана чел Маре
ГО «Буковинська спілка маркетологів»

Міжнародна науково-практична конференція
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ
МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ /
TRANSFORMATION OF SYSTEM
OF INTERNATIONAL, NATIONAL, AND LOCAL MARKETS
7-9 травня 2020 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)
ОСНОВНІ ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ
Цифрова трансформація ринків
Маркетингові інновації як драйвери розвитку міжнародних, національних та локальних ринків
товарів і послуг
3. Фінансове забезпечення трансформаційних змін економіки
4. Економіко-математичне моделювання процесів трансформації економіки.
5. Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації ринків
6. Посилення просторово-структурної конкурентоспроможності економіки України
7. Маркетинг та брендинг територій
8. Регіональне підприємництво
9. Кейс-метод в підготовці фахівців для туристичного, ресторанного та готельного бізнесу
10. Сучасні проблеми ринку освітніх послуг
11. Управлінські та соціальні аспекти розвитку національної економіки в умовах ринкової
трансформації
12. Децентралізація: успішні практики розвитку громад та адміністрування процесів
1.
2.

Контакти оргкомітету
вул. Кафедральна, 2, каб. № 3 (кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку),
Чернівці, Україна, 58012, e-mail: mmixconf.cv@gmail.com,
тел. +380372559882, +380506715113 +380976511890

Орієнтовна програма конференції
7 травня
2020 р.

8 травня
2020 р.

9 травня
2020 р.

Реєстрація – 9.30-10.00.
Відкриття, виступи – 10.00-11.30
Кава-брейк – 11.30-12.00
Панельні дискусії 12.00-14.00
Обід – 14.00-15.00
15.00 – Зустріч з професійною спільнотою Буковини щодо
змісту освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів
економічних напрямків
16.30. – 18.00 Коуч-сесія
19.00-20.00 – Роуд-шоу «Ресторанний бізнес Буковини»
(відвідування концептуальних ресторанних закладів)
Афтерпаті 20.00-22.00
6.00 - трансфер до м. Сучава (Румунія)
11.00-13.00 – панельні дискусії, кава-брейк,
13.00-14.00 – обід
14.00-18.00 – тренінг-дискусія «Формати міжнародної
співпраці»
Святковий сніданок
Роуд-шоу «Туристичні маршрути Буковини та Трансільванії»,
вільний час, трансфер до м. Чернівці

Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича
вул. Коцюбинського, 2,
Чернівці, Україна

від залізничного вокзалу
м. Чернівці (Україна) до
вул. Університетська, 13,
м. Сучава, Румунія
м. Сучава, Сучавський
повіт, Румунія

Координатори конференції
Буднікевич
Ірина Михайлівна
Запухляк Володимир
Михайлович
Романюк Надія Василівна

завідувач кафедри маркетингу, інновацій та
регіонального розвитку ЧНУ ім. Ю.
Федьковича, д.е.н., професор
заступник декана економічного факультету
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, к.е.н., доцент
Відповідальний секретар конференції

тел.: + 38 050 671 51 13
тел.: + 38 050 538 00 78
тел. +38 097 651 18 90

Умови участі
До 01.03.2020 р.

Надіслати заявку у запропонованій формі вкладеним файлом на електронну пошту
оргкомітету конференції mmixconf.cv@gmail.com (назви файлу: Name_zayvka)
До 15.04.2020 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)
До 15.04.2020 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)
До 15.04.2020 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 вказувати «Конференція Чернівці-Сучава» та прізвище учасника
КВОТА ДЛЯ ПОЇЗДКИ В РУМУНІЮ - 30 ОСІБ.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК.

Організаційний внесок
дистанційна участь – публікацію тез окремою збіркою з присвоєнням ISBN,
УДК і ББК (один авторський примірник), виготовлення і розсилка сертифікату
про участь та програми конференції.
безпосередня участь – виготовлення і розсилку запрошень, друк програми
400 грн.
конференції, публікація тез окремою збіркою з присвоєнням ISBN, УДК і ББК
(один авторський примірник), виготовлення сертифікатів про участь у
конференції, кава-брейк, обід, роздаткові та інформаційні матеріали.
виготовлення додаткового примірника збірника матеріалів конференції
100 грн.
60 грн. сторінка публікація статті в Науковому віснику Чернівецького університету. Серія
Економіка (9-12 стор)
Вартість публікації в одному із міжнародних індексованих видань Сучавського
Орієнтовно 60
*
університету Штефан чел Маре (The USV Annals of Economics and Public
євро
Administration; Ecoforum Journal; Revista de Turism - Studii si cercetari in turism)
* оплачується в Румунії в банк в день реєстрації учасника конференції
300 грн.

Для участі в конференції 8-9 травня 2020 р. в Сучавському університеті Штефана чел Маре
(м. Сучава, Румунія) додатково оплачуються:
трансфер на комфортабельному автобусі Чернівці-Сучава-Чернівці та до
місця проведення конференції, трансфер на екскурсії
≈30 євро/особа (3-4*)** розміщення в двохмісних номерах зі сніданком в готелях різних категорій
** оплачується в гривнях по актуальному курсу після підтвердження участі в конференції
800-1000 грн.**

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей
1. Обсяг – 2 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 справа).

5. Нижче назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами (жирний, міжрядковий інтервал – 1,5,
вирівнювання по центру).
6. Нижче – текст тез (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 см.).
7. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури. Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках за стандартними вимогами, наприклад:
[2], [3; 7], [1-5], [3, с. 145] (12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині).
8. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.
9. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
10. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез. Матеріали, які не
відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
11. Усі тези будуть перевірені через систему антиплагіату.
12. Студенти публікуються тільки у співавторстві з науковими керівниками.
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
Для публікації в Румунії: 1) The USV Annals of Economics and Public Administration
http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals
2) Ecoforum Journal http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/submissions#authorGuidelines
3) Revista de Turism - Studii si cercetari in turism http://www.revistadeturism.ro/rdt/information/authors
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».
ФОРМА ЗАЯВКИ для участі у конференції
«ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ»

8-9 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)
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 №
Назва доповіді
Участь в конференції:
- як слухач
- як спікер в панельній дискусії
Контактна адреса в наступному форматі:
ПІБ одержувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
Країна
Контактний телефон
Email
Форма участі (очна/дистанційна)
Виїзд до Румунії (Так/Ні)
Наявність візи (у тому числі діюча мультивіза Болгарії)
Біометричний паспорт
Потреба в готелі в Чернівцях (є/немає)
В Чернівцях (вказати готель чи гуртожиток ЧНУ для гостей )
В Сучаві (за умови поїздки в Румунію)
Участь у афтерпаті / дружня вечеря (450 грн.)
Додаткові екземпляри матеріалів конференції (100 грн.)

Сканкопію прикріпити
Сканкопію прикріпити

