
 

 

п\п Тема конференції (семінару) 

Назва заходу 

Вищий навчальний заклад, 

відповідальний за проведення 

заходу (адреса, телефон, e-mail) 

Місто та термін 

проведення заходу 

Кількість 

учасників 

Міністерства або установи, які є 

співорганізаторами конференції 

1 2 3 4 5 6 

 I. Міжнародні конференції 

1.1 Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція 

«Міжкультурні комунікації в 

галузі освіти» 

Хмельницький національний 

університет 

кафедра слов’янської  
філології,  

вул. Інститутська, 11 

м. Хмельницький, 29016 
тел.. 0679061528; 

ksf2013@ukr.net 

 

м.  Хмельницький,  

19 березня 2021р. 

100 Міністерство освіти та науки України 

Рівненський державний гуманітарний 

університет (Україна) 
Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

(Україна) 
Університет ім. Франтішка Палацького 

в Оломоуці (Чехія) 

Люблінський католицький університет 

Йоана Павла ІІ (Польща) 
Брестський державний технічний 

університет (Білорусь) 

Університет Вітовта Великого (Литва) 

1.2 І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблематика та 

інноваційна парадигма 

розвитку економіки та 

управління в емерджентній 

економіці» 

Хмельницький національний 

університет  

кафедра управління 

персоналом і економіки праці, 
вул. Інститутська, 11 

м. Хмельницький, 29016 

тел. моб: (096) 233-93-74   
upepfeu@gmail.com) 

М. Хмельницький, 

22-23 жовтня 

 2021 р. 

120 Міністерство освіти і науки України 

Хмельницька обласна рада 

Хмельницька міська рада 

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Академія економічних наук України 

Спілка економістів України 

Таллінський технологічний 
університет, Естонія 

Познаньський економічний 

університет, Польща 
Гомельський державний університет 

імені Франциска Скорини, Білорусь 

 
 

 

 



1.3  

ХХ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Проблеми планування в 

ринкових умовах» 

 

Хмельницький національний 

університет 
Кафедра маркетингу і 

торговельного підприємництва 

вул. Інститутська 11,  

м. Хмельницький 29016 
 тел.067-382-81-94 

e-mail: konf.mp.khnu@ukr.net 

 
 

м.Хмельницький  

24-26 вересня 2021р. 
 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Академія економічних наук України 
Спілка економістів України 

Всеукраїнська спілка вчених 

економістів 

Ризька міжнародна вища школа 
економіки та управління RISEBA 

Люблінська Політехніка (Польща) 

Політехніка Свєнтокшиськей в 
Кельцах (Польща)  

Технологічно-Природничий 

Університет, м. Бидгошч (Польща) 

Нижньодунайський університет в м. 
Галац (Румунія) 

Батумський державний університет 

(Грузія) 
 Сухумський державний університет 

(Грузія) 

Європейський Науковий Фонд 
Інституту Інновацій, м.Влоцлавек 

(Польща) 

Донецький національний університет, 

м.Вінниця 
Запорізький національний університет 

Інститут економіки промисловості 

НАН України, м.Київ 
Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України, 

м.Одеса 
Київський національний університет 

ім. Т.Шевченка 

Львівський торговельно-економічний 

університет 
НУ «Львівська політехніка» 

  Одеський національний економічний 

університет 
Одеський національний політехнічний 

університет 

Полтавський національний технічний 

університет ім. Ю. Кондратюка 

mailto:konf.mp.khnu@ukr.net


Сумський державний університет 

Харківський національний 
економічний університет ім. С.Кузнеця 

НТУ «Харківський політехнічний 

інститут» 

Херсонський національний технічний 
університет 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет, м. 
Кропивницький 

 Журнал «Економіст» 

1.4 VIII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегії, моделі та 

технології управління 

економічними системами»  

Хмельницький національний 

університет, кафедра 
автоматизованих системі  

моделювання в економіці, 

кафедра фінансів, банківської 
справи та страхування 

, вул. Інститутська, 11,  

м. Хмельницький, 29016 

тел. 098-381-70-72,  
е-mail conf.asme@ukr.net  

м. Хмельницький, 

7-9 жовтня 2021 р.  

160 Міністерство освіти і науки України 

Хмельницький національний 
університет 

Академія економічних наук України 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна 

ДВНЗ «Університет банківської 
справи» 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Криворізький державний педагогічний 

університет 
Вроцлавський університет науки і 

технологій 

Вільнюський університет 

Тбіліський державний університет 
імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, 

Грузія 

1.5 IХ Міжнародна наукова 

конференція «IХ Українсько-

Польські наукові діалоги» 

 

Хмельницький національний 
університет,  

кафедра машин та апаратів, 

електромеханічних та 

енергетичних систем 
вул. Інститутська 11, 

 м. Хмельницький, 29016 

opolishchuk71@gmail.com 

М.Хмельницький 
20-23 жовтня 2021р. 

160 Міністерство освіти і науки України; 
Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Університет Технологічно-

Природничий в м.Бидгощ 
(Республіка Польща) 

Люблінська Політехніка (Республіка 

Польща) 

mailto:conf.asme@ukr.net


Гірничо-металургійна академія в 

Кракові (Польща) 
Технологічний університет в Кельцах 

(Республіка Польща) 

Вища школа в Бидгощі (Республіка 

Польща) 

1.6 Х Міжнародна науково-

практична конференція  

»Професійне становлення 

особистості: проблеми і 

перспективи» 

Хмельницький національний 

університет, 

Кафедра технологічної та 
професійної освіти і 

декоративного мистецтва,  

вул. Інститутська, 11 

М.Хмельницький, 29016 
Тел..097-909-69-30, 

tmtpn-km@ukr.net 

 

м. Хмельницький,  

21-22 жовтня  

2021 р. 

100 Міністерство освіти і науки України, 
Національна академія педагогічних 
наук України, Хмельницький 
національний університет, Інститут 
професійно-технічної освіти НАПН 
України, Інститут педагогічної освіти 
та освіти дорослих НАПН України, 
Федеральний інститут професійної 
освіти (Федеративна Республіка 
Німеччина), Обудський університет 
(м. Будапешт, Угорщина), Університет 
Бабеш-Бойяі (м. Клуж-Напока, 
Румунія), Інститут педагогіки Академії 
спеціальної педагогіки імені Марії 
Гжегожевської у Варшаві (Республіка 
Польща),  

1.7 VI Міжнародна науково-

практична конференція  
"Інструменти регулювання 

національної економіки та 

національної безпеки в 

умовах сучасних глобальних 

викликів" 

 

 

Хмельницький національний 
університет 

Кафедра економічної теорії 

вул.Інститутська 11 
м.Хмельницький, 29016 

e-mail: lubohinets@ukr.net 

nataly_tanasienko@ukr.net 

 

 

м. Хмельницький 

 5-6 листопада 2021р. 
 

100 Міністерство освіти і науки України 

Академія економічних наук України 
. Науково-дослідний центр митної 

справи Науково-дослідного інституту 

фіскальної політики Університету 
державної фіскальної служби України 

Тбіліський державний університет 

ім. І. Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія 
Вроцлавський університет науки і 

технологій, м. Вроцлав, Польща 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:tmtpn-km@ukr.net
mailto:lubohinets@ukr.net


1.8  

XVІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Маркетингові технології в 

умовах глобалізації економіки 

України» 
 

 

Хмельницький національний 

університет 
Кафедра маркетингу і 

торговельного підприємництва 

вул. Інститутська 11, 

м. Хмельницький 29016 
тел.0679668660 

e-mail: market_konf@ukr.net 

м. Хмельницький  

25-27 листопада  
2021 р. 

 

 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Хмельницький національний 
університет 

Вища школа підприємництва і 

управління, м. Лодзь, Польща. 

Могилевский государственный 
университет продовольствия, 

г.Могилев, Республика Беларусь 

Національний університет «Львівська 
політехніка», м. Львів. 

Українська асоціація маркетингу, м. 

Київ. 

 

 

II. Всеукраїнські конференції 

2.1 IX Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні питання теорії 

та практики психолого-

педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців» 

 

 

Хмельницький національний 

університет,  
кафедра психології та педагогіки 

вул. Інститутська, 11, 

м. Хмельницький, 29016 
(068) 207-57-19 

(097) 458-50-79 

e-mail: kafedrapip@ukr.net 

Хмельницький  

22 квітня  2021 р. 
 

120 Міністерство освіти і науки України 

Подільський культурно-
просвітницький Центр імені М.К. 

Реріха 

Хмельницька обласна громадська 
організація «Подільська Спілка 

психологів-науковців» 

Громадська організація «Хмельницьке 
об’єднання психологів та 

психотерапевтів» 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

1.2 Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Гармонізація законодавства 

України з правом 

Європейського Союзу» 

Хмельницький національний 

університет, 

кафедра права 
вул. Інститутська, 11 

м.Хмельницький, 29016  

тел. 0688214460 

E-mail:  
pravoxnu@ukr.net 

 

м.Хмельницький,  

17 квітня 2021 року 

 
 

100 Міністерство освіти та науки України 

Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 

Громадська організація «Подільська 

правова ліга» 

 
 

1.3 Всеукраїнська конференція 
«Подільські читання» 

Екологія, охорона довкілля, 

збереження біотичного та 

Хмельницький національний 
університет 

 кафедра екології та біологічної 

освіти 

м. Хмельницький  
11-13 жовтня 

          2021 р. 

120 Міністерство освіти та науки України, 
Хмельницький національний 

університет, кафедра екології та 

біологічної освіти, Кам’янець-

mailto:market_konf@ukr.net
mailto:kafedrapip@ukr.net
mailto:pravoxnu@ukr.net


ландшафтного різноманіття: 

наука, освіта, практика. 
 

 вул. Інститутська, 11, 

м.Хмельницький 
тел. (0382) 670276 

Ел.адреса: 

 centr@khnu.km.ua 

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, Тернопільський 
національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка, 

КВНЗ Вінницька академія неперервної 

освіти, Національний лісотехнічний 
університет України, 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності, 
Національний природний парк 

«Подільські Товтри», Всеукраїнська 

екологічна ліга, 

Західноукраїнське орнітологічне 
товариство, Подільське екологічне 

товариство, товариство  Подільських  

природодослідників та  природолюбів. 

Інтернет-конференція 

1.1 Всеукраїнська науково-

практична «Проблеми 

філології:  історія та 

сучасність» 

Хмельницький національний 

університет,  

кафедра української філології,   
вул. Інститутська, 11, 4-420, 

м. Хмельницький; 

0679852068; 
ukrfilol@ukr.net 

tsaralungainna@ukr.net 

 

м.  Хмельницький,  

19 лютого 2021р. 

100 Міністерство освіти та науки України 

Житомирський державний університет 

імені Івана Франка; 
Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

 

tel:(0382)%2067-02-76
mailto:%20%20centr@khnu.km.ua
mailto:ukrfilol@ukr.net

