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Київ, КНЕУ – 2017. 



Конференція відбудеться 25-26 квітня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

 Соціально-трудова сфера: глобальні виклики, інституціональні засади управління, 

стратегії та механізми розвитку; 

 Розвиток теоретико-прикладних засад гідної праці; 

 Соціально-трудові відносини зайнятості та гідна праця: сучасні тенденції, виклики, 

нова модель розвитку; 

 Ринок праці в умовах інноваційного розвитку: економічні, соціальні орієнтири та 

інституційні засади розвитку; 

 Трудові доходи як компонента гідної праці: політика та механізми її реалізації; 

 Професійний розвиток як компонента гідної праці: пріоритети, тренди та механізми 

забезпечення; 

 Домінанти та пріоритети розвитку соціальної політики в контексті забезпечення 

гідної праці; 

 Безпека праці в системі гідної праці: політика та механізми реалізації; 

 Соціальний діалог як інститут забезпечення гідної праці 

 Соціальна відповідальність і гідна праця: пріоритети та інноваційні технології 

забезпечення. 

 

За тематичними напрямами роботи конференції планується проведення круглих столів. 

Орієнтовна програма роботи конференції: 
25.04.2017 р. 

8.00 – 10.00: Заїзд та реєстрація учасників конференції 

10.00 – 13.00: Пленарне засідання конференції. Презентація монографії «Гідна праця: 

імперативи, українські реалії, механізми забезпечення» 

13.00 – 14.00: Обідня перерва 

14.00 – 17.00: Продовження пленарного засідання 

19.00: Неформальне спілкування 
 
26.04.2017 р. 

10.00 – 13.00: Засідання круглих столів за тематичними напрямами роботи конференції 

12.00 – 13.00: Підведення підсумків 

13.00 – 14.00: Кава-брейк 

14.00 – 17.00: Культурно-просвітницькі заходи (ознайомлення з навчальною базою ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», екскурсія до музею КНЕУ).  

 

Регламент виступів на конференції: 
 доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв. 

 повідомлення, участь в обговоренні на круглому столі - до 10 хв. 

Рішення про включення виступів у програму конференції буде прийняте Оргкомітетом 

і повідомлене учасникам до 1 квітня 2017 року. 
 

  Робочі мови конференції – українська, російська, англійська (або інші мови ЄС з 

презентацією англійською мовою). 

 

 

 

 

 



 

Умови участі у конференції: 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 25 березня 2017 року. 

 заявку на участь у конференції (відомості про автора); 

 тези в електронному вигляді; 

 копію платіжного документу про сплату організаційного внеску. 

 

Фінансові умови участі: 

 
До початку роботи конференції планується видання збірника тез всіх учасників (у 

друкованому та електронному варіантах). 

Авторські екземпляри збірника учасники конференції отримають під час реєстрації 

або поштою за вказаною в заявці поштовою адресою. 

Електронний варіант збірника тез буде розміщений в репозитарії КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана (http://ir.kneu.edu.ua/) 

Доповідачі пленарного засідання матимуть можливість оприлюднити результати 

дослідження у збірнику наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та 

практика», випуск 2 (14) / 2017 р. (вимоги до статей та архів випусків – на сайті збірника: 

http://stvua.com). 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 250 гривень (організаційні 

витрати, друк програми конференції та збірника тез, довідки про участь, розсилка 

матеріалів). 

Фінансування проїзду та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції. 

  Оплата організаційного внеску: 

            Сплата      вартості     публікації     через     термінали      самообслуговування     або   у  

відділеннях   Приватбанку:   поповнити   картковий   рахунок   члена   редакційної   колегії –  

№ 4149 4978 5227 8219,  Брінцева Олена Григорівна. При відправці квитанції зазначати 

П.І.П.  
 

 

 
 



Вимоги до оформлення тез: 
 Файл MS Word. 

 Шрифт Times New Roman.  

 Кегль 14; інтервал — 1,5 пт; всі поля — 2 см. 

 Обсяг тез — 2-3 сторінки. 

 Файл необхідно назвати прізвищем автора латинськими літерами і зберегти у форматі 

doc. 
 На початку статті зверху зліва зазначається номер УДК (розмір шрифта – 14, 

звичайний), після якого справа пишуться прізвище та ініціали авторів (розмір шрифта – 12, 

напівжирний курсив), їх науковий ступінь (канд. екон. наук, д-р. екон. наук) , посада, місце 

роботи (розмір шрифта – 12, звичайний). 

 Об’єкти, формули, рисунки, графіки та діаграми розміщуються по тексту, згруповані 

та мають відповідати формату сторінки. Назви рисунків та таблиць обов’язкові. Назви 

рисунків – під рисунком, заголовки та номери таблиць – над таблицею. Формули мають бути 

набрані у редакторі формул з установками не менш: звичайний 15пт; крупний індекс 9пт; 

малий індекс 7пт; крупний символ 18 пт; малий символ 12 пт. 

 Посилання на літературні джерела, оформлюються по тексту в квадратних дужках. 

Перша цифра — номер джерела у списку літератури, друга — номер сторінки. Номер 

джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номери джерел — кома з крапкою, 

наприклад: [1, с 95-96], [2; 5; 7]. 

 Список використаної літератури подається в кінці статті в абетковому порядку, 

публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до 

списку – Література. 

 
УВАГА! Тези, що надіслані пізніше вказаного терміну або без дотримання 

вимог, будуть повернені авторам. 

 

Заявка 

учасника Міжнародної конференції 

«ІМПЕРАТИВИ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ 

ПРАЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________________________________ 

Країна ______________________________________________ 

Місце роботи ______________________________________________ 

Назва кафедри ______________________________________________ 

Науковий ступінь  ______________________________________________ 

Вчене звання ______________________________________________ 

Посада ______________________________________________ 

Поштова адреса (з індексом) ______________________________________________ 

Моб. телефон  ______________________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

Назва доповіді ______________________________________________ 

Бажаю виступити   на пленарному засіданні 

 в обговоренні на круглому столі 

 лише публікація тез (дистанційна участь) 

Потреба в готелі 

Потреба в обіді 

ТАК/НІ 

ТАК/НІ 
 



Контактна інформація: 

 
Адреса: 

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», кафедра управління персоналом та економіки праці, 

кім. 319 

 

Е-mail: zbirnuk_stv@ukr.net (Тема: «КОНФЕРЕНЦІЯ») 

 

Контактні телефони: 

тел. (044) 456-56-10 (кафедра управління персоналом та економіки праці), 

тел. (044) 455-59-91 (в.о. завідувача кафедри управління персоналом та економіки 

праці – к.е.н., проф. Петюх Василь Миколайович) 

моб. тел. 067 810 75 09, 066 779 20 29 (відповідальні секретарі оргкомітету – к.е.н., 

доцент Кицак Тарас Григорович, к.е.н., доцент Василик Алла Володимирівна). 
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