Пропозиції до переліку проведення наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018 рік
п\п

Тема конференції (семінару)
Назва заходу

1

2

1.1 Міжнародна науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми та
перспективи трансформації
міжнародних економічних
відносин і світового
господарства».

1.2 Міжнародна наукова
конференція
«Великий терор на Поділлі
(до 80-річчя Великого терору
1937-1938 рр.)»

Вищий навчальний заклад,
Місто та термін
відповідальний за проведення
проведення заходу
заходу (адреса, телефон, e-mail)
3
4
I. Міжнародні конференції
Хмельницький національний
м. Хмельницький,
університет, вул.
19-22 квітня 2018 р..
Інститутська,11,29016
Кафедра міжнародних
економічних відносин
т. (03822) 72-70-41,
(097) 4428119
e-mail: mevkafedra@gmail.com

Хмельницький національний
університет,
вул. Інститутська 11,
м. Хмельницький, 29016
кафедра міжнародної інформації
та країнознавства
e-mail: xnu_krainoznav@ukr.net
тел.0974626177

Хмельницький –
Меджибіж,
травень 2018 р.

Кількість
учасників

Міністерства або установи, які є
співорганізаторами конференції

5

6

200

Міністерство освіти і науки України
Хмельницький
національний
університет, м. Хмельницький, Україна
Європейський університет,
м. Київ, Україна
Каліфорнійський університет,
м. Берклі, США
Технологічний інститут Флориди,
м. Мельбурн, США
Технічний університет Їлдіз,
м. Стамбул, Турецька Республіка
Люблінський університет ім. Івана
Павла II, м. Люблін, Республіка
Польща
Академія
управління
при
Президентові Республіки Беларусь,
м. Мінськ, Республіка Беларусь
Поліський державний університет,
м. Пінськ, Республіка Беларусь
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С.
Грушевського НАН України
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Кам'янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла

100

1.3

ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Управління економічними
системами: концепції,
стратегії та інновації
розвитку»

Хмельницький національний
університет
Кафедра обліку, аудиту та
оподаткування
вул. Інститутська, 11
м. Хмельницький
29016
Тел.: 067 382 82 12
E-mail: lvs_08@i.ua

м. Хмельницький
25-26 травня 2018
р.

150

Коцюбинського
Національний університет «Острозька
академія»
«Бидгощський університет Казимира
Великого» (м. Бидгощ, Республіка
Польща)
Торуньський університет
ім. М. Коперника,
(м. Торунь, Республіка Польща)
Громадська організація «Подільське
товариство Українсько-Польської
дружби» (м. Хмельницький)
Подільський осередок Інституту
української археографії та
джерелознавства ім. М. С.
Грушевського НАН України
Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний
університет
Хмельницька обласна адміністрація
Хмельницька обласна рада
Хмельницька міська рада
Академія економічних наук України
Білоруський державний економічний
університет (Білорусь)
Європейський науковий фонд
інституту інновацій (Польща)
Ризька міжнародна вища школа
економіки та управління Riseba
(Латвія)
Поліський державний університет
(м. Пінськ, Білорусь)
Університет м. Жиліна (Словаччина)
Університет технології та
природознавства
в Бидгощі (м. Бидгощ, Польща)
Хмельницька обласна організація
спілки економістів України
Хмельницьке обласне товариство
«Знання» України

1.4 Міжнародна науково-практична
конференція
«Суспільство, держава і
церква у спектрі
міждисциплінарних
досліджень».
.

1.5
ХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми планування в
ринкових умовах»

Хмельницький національний
університет,
факультет міжнародних відносин
29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11
(096) 933-42-89
e-mail: khnu@online.ua

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,
1-2 червня 2018 р.

100

м.Хмельницький м. Одеса
14-16 вересня 2018р.

120

Хмельницький обласний благодійний
фонд «Наука і культура»
Чернівецький національний
університет ім. Ю.Федьковича
Національний університет «Острозька
академія»
Лодзький університет (м.Лодзь,
Польща)
Університет Монпельє імені Поля
Валері (м.Монпельє, Франція)
Слов'янський університет штату
Вашингтон (м.Рентон, США)
Міністерство освіти і науки України,
Хмельницький національний
університет
Академія економічних наук України
Всеукраїнська спілка вчених
економістів
Університет Жиліна (Словаччина)
Європейський Науковий Фонд
Інституту Інновацій, м.Влоцлавек
(Польща)
Технологічно-Природничий
Університет, м. Бидгошч (Польща)
Батумський державний університет
(Грузія)
Сухумський державний університет
(Грузія)
Донецький національний університет,
м.Вінниця
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості
НАН України, м.Київ
Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України,
м.Одеса
Київський національний університет
ім. Т.Шевченка
Київський національний університет
технологій та дизайну

1.6

VI Міжнародна науковопрактична конференція
«Механізми, стратегії, моделі
та технології управління
економічними системами за
умов інтеграційних процесів:
теорія, методологія,
практика»

1.7

Міжнародна науково-практична
конференція
"Інструменти регулювання
національної економіки в
умовах сучасних глобальних
викликів"

Хмельницький національний
університет,
кафедра фінансів, банківської
справи та страхування та кафедра
автоматизованих систем і
моделювання в економіці
вул. Інститутська, 11,
м. Хмельницький 29016
тел. 098-381-70-72,
е-mail fbs.khnu@gmail.com

Хмельницький національний
університет
Кафедра еконоічної теорії
вул.Інститутська 11
м.Хмельницький, 29016
e-mail: lubohinets@ukr.net

м. Хмельницький
5-7 жовтня 2018 р.

180

м. Хмельницький
18-20 жовтня 2018р.

150

Кіровоградський національний
технічний університет
НУ «Львівська політехніка»
Одеський національний економічний
університет
Одеський національний політехнічний
університет
Полтавський національний технічний
університет ім. Ю. Кондратюка
Харківський національний
економічний університет ім. С.Кузнеця
НТУ «Харківський політехнічний
інститут»
Херсонський національний технічний
університет
Журнал “Економіст”
Міністерство освіти і науки України,
Хмельницький національний
університет
Академія економічних наук України;
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ДВНЗ «Університет банківської
справи», м. Київ
Одеський національний політехнічний
університет
Вроцлавський університет технологій,
м. Вроцлав, Польща
Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет

Академія економічних наук України
Національний університет водного
господарства та
природокористування, м. Рівне
Тбіліський державний університет
ім. І. Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія
Білоруський торгово-економічний
університет споживчої кооперації м.
Гомель, Республіка Білорусь

Вроцлавський університет науки і
технологій, м. Вроцлав, Польща
1.8

Хмельницький національний
університет
XІІІ Міжнародна науковоКафедра маркетингу і
практична конференція
торговельного підприємництва
«Маркетингові технології в
вул. Інститутська 11,
умовах глобалізації економіки м. Хмельницький 29016
України»
тел.0679668660
e-mail: market_konf@ukr.net

2.1

VI Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні питання теорії
та практики психологопедагогічної підготовки
майбутніх фахівців»

3.1

Міжнародний науковопедагогічний семінар «Розвиток

м. Хмельницький
6-8 грудня 2018 р.

II. Всеукраїнські конференції
Хмельницький національний
Хмельницький
університет
22-23 березня 2018 р.
Кафедра психології та педагогіки
29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11, 29016
тел. (067) 3807878
e-mail: kafedrapip@ukr.net

III.Семінари
Хмельницький національний
м. Хмельницький,
університет, кафедра практики

Міністерство освіти і науки України,
Хмельницький національний
університет
Вища школа підприємництва і
управління, м. Лодзь, Польща
Саратовський державний соціальноекономічний університет, м. Саратов
Національний університет “Львівська
політехніка”, м. Львів
Українська асоціація маркетингу, м.
Київ
Всеукраїнська спілка вченихекономісті, м. Донецьк
Хмельницький кооперативний
торговельно-економічний інститут, м.
Хмельницький

100

200

100

Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний
університет
Подільський культурнопросвітницький 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
Національна академія педагогічних

порівняльної професійної
педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних
процесів»

іноземної мови та методики
викладання

травень 2018 р.

наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих

м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11, 29016

Хмельницький національний
університет

Тел.: 0677919574

Центр порівняльної професійної
педагогіки

E-mail:
Elenadorofeyeva72@gmail.com
3.2

Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Сучасні
технології та обладнання у
виробництві "

Хмельницький національний
університет
29016 м. Хмельницький
вул. Інститутська 11
Кафедра МА
тел. (096)439-46-79
е-mail: tromanec@gmail.com
17 жовтня 2018р.
м.Хмельницький

100

Міністерство освіти і науки України,
Хмельницька обласна державна
адміністрація, Хмельницький
національний університет, Вінницький
технічний коледж, Виноградівський
державний коледж МДУ, Донецький
індустріально-педагогічний технікум,
Калинівський технологічний технікум,
Кам'янець-Подільський індустріальний
коледж, Могилів-Подільський
монтажно-економічний коледж,
Нововолинський електромеханічний
коледж, Новоград-Волинський
промислово-економічний технікум,
Новоушицький технікум ПДАТУ,
Технікум технологій та дизайну
НУВГП (м.Рівне), Технічний коледж
ЛНТУ (м.Луцьк), ТОВ “Літма”, ТОВ
“Спарк швейне обладнання”

