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Вівторок 25 квітня 2017 р.

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 10.20

ПРИВІТАННЯ

Лук’яненко Дмитро Григорович, ректор ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економіч-
них наук, професор

Крентовська Ольга Петрівна, перший заступник міністра соціальної
політики України

Дроздик Олександр Валерійович, голова підкомітету з питань регулюван-
ня трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Чернишев Ігор, віце-президент Green Jobs and Sustainable Development
International Centre, доктор економічних наук

Чеберкус Дмитро Вікторович, директор департаменту науково-
технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, кандидат еко-
номічних наук

Яцунь Олександр Михайлович, голова Київської міської Профспілки
працівників освіти і науки України, кандидат економічних наук

Рудаков Олександр Геннадійович, член правління Український союз
промисловців та підприємців, кандидат економічних наук

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.20 – 16.30
Голова засідання Колот А.М.

Доповіді

10.20-
10.45

Колот Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук,
професор кафедри управлін-
ня персоналом та економі-
ки праці, проректор з науко-
во-педагогічної роботи ДВНЗ
«Київський національний еко-
номічний університет імені
Вадима Гетьмана»

Гідна праця як інститут
та стратегічний напрям
розвитку соціально-
трудової сфери
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10.45-
11.00

Герасименко Оксана
Олександрівна, кандидат еко-
номічних наук, доцент кафе-
дри управління персоналом
та економіки праці ДВНЗ
«Київський національний еко-
номічний університет  імені
Вадима Гетьмана»

Соціально-економічний ви-
мір гідної праці: сучасна
платформа та концепт
модернізації в координатах
нової економіки

11.00-
11.15

Петрова Ірина
Леонідівна, доктор економіч-
них наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу і поведі-
нкової економіки Університе-
ту економіки та права «Крок»

Український ринок праці:
реалії та перспективи

11.15-
11.30

Маршавін Юрій
Миколайович, доктор еконо-
мічних наук, професор кафе-
дри управління персоналом
та економіки праці ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Сучасна парадигма політики
зайнятості

11.30-
11.45

Антонюк Валентина
Полікарпівна,
доктор економічних наук,
професор, головний науко-
вий співробітник відділу
економічних проблем соціа-
льної політики Інституту
економіки промисловості
НАН України

Ринок праці індустріально-
го сектору економіки
України, його проблеми в
контексті інноваційного
розвитку та гідної праці

11.45-
12.00

Цимбалюк Світлана
Олексіївна, доктор економіч-
них наук, доцент, декан факу-
льтету управління персона-
лом, соціології та психології
ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Гідна оплата праці: ключові
проблеми та вектори роз-
витку політики в контекс-
ті останніх реформ
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12.00 – 12.30 – перерва на каву

12.30-
12.50

Манцуров Ігор
Германович, доктор економі-
чних наук, професор, член-
кореспондент НАН України,
директор Інституту систем-
них статистичних дослі-
джень, завідувач кафедри
статистики ДВНЗ «Київсь-
кий національний економіч-
ний університет імені Ва-
дима Гетьмана»

Соціальна безпека в Україні:
імперативи та виклики

12.50-
13.05

Кравченко Ірина
Семенівна,
доктор економічних наук,
професор
проректор з навчально-
методичної роботи ДВНЗ
«Університет банківської
справи»

Забезпечення гідної праці в
умовах сучасних  викликів

13.05-
13.20

Лопушняк Галина Степанівна,
доктор економічних наук,
професор кафедри управлін-
ня персоналом та економі-
ки праці ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана»

Мінімальна заробітна пла-
та: досвід країн ЄС та прак-
тика України

13.20-
13.35

Савченко Василь Антонович,
доктор економічних наук,
професор кафедри управлін-
ня персоналом та економі-
ки праці ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана»

Мотиваційні чинники фор-
мування системи професій-
ного розвитку персоналу
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13.45 – 14.30 – обідня перерва

14.40-
14.50

Українець Сергій Якович, за-
ступник Голови Профспілки
працівників нафтової і газової
промисловості України

Справедливий розподіл ре-
зультатів як фактор забез-
печення гідної оплати праці

14.50-
15.00

Кондрюк Сергій Михайлович,
заступник голови профспілки
працівників агропромислового
комплексу України

І бізнес, і праця мають бу-
ти рентабельними

15.00-
15.10

Хмільовський Віктор
Мечиславович,
президент Спілки орендарів і
підприємців України

Стан та виклики соціально-
го діалогу як чинника стало-
го розвитку України

15.10-
15.25

Лісогор Лариса
Сергіївна, доктор економічних
наук, професор, завідувач від-
ділу соціальних проблем ринку
праці Інституту демографії
та соціальних досліджень імені
М. В. Птухи Національної
академії наук України

Гідна праця та якість тру-
дового життя: взаємо-
залежність та взаємовплив

15.25-
15.40

Шаульська Лариса
Володимирівна, доктор еко-
номічних наук, професор,
декан економічного факуль-
тету Донецького національно-
го університету імені Василя
Стуса

Гідна праця в системі цін-
ностей молоді

15.40-
15.55

Назарова Галина
Валентинівна,
доктор економічних наук,
професор,
завідувач кафедри управлін-
ня персоналом та економі-
ки праці Харківського націо-
нального університету імені
Семена Кузнеця

Нові підходи до формування
освітніх програм майбутніх
фахівців нової генерації
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15.55-
16.05

Костишина Тетяна Адамівна,
доктор економічних наук,
професор,
завідувач кафедри управління
персоналом та економіки пра-
ці ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і
торгівлі»

Соціальна відповідальність
споживчої кооперації Украї-
ни як інструмент реалізації
її економічної і соціальної
політики

16.05-
16.20

Лебедєв Ігор Васильович,
доктор економічних наук,
професор
кафедри туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу
Одеського національного еко-
номічного університету

Рекреація та оздоровлення
як фактори забезпечення
гідної праці

16.30 – концерт
18.00 – вечір неформального спілкування
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Середа 26 квітня 2017 р.

ПРОДОВЖЕННЯ  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

10.15 – 12.35

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

12.35 - 13.00

Голова засідання Колот А.М.

Доповіді

10.15 -
10.25

Кицак Тарас
Григорович, кандидат еконо-
мічних наук, доцент кафедри
управління персоналом та
економіки праці ДВНЗ
«Київський національний еко-
номічний університет  імені
Вадима Гетьмана»

Соціально відповідальний бі-
знес в системі забезпечення
гідної праці

10.25 –
10.35

Василик Алла
Володимирівна, кандидат
економічних наук, доцент ка-
федри управління персона-
лом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Гідні умови праці: інститу-
ціональне забезпечення на
практиці  та сучасний стан

10.35-
11.45

Злотников Анатолий
Геннадьевич,
кандидат экономических на-
ук, доцент, руководитель
ВНК «Потенциал» Белорусс-
кого торгово-экономического
университета потребительс-
кой кооперации
(г. Гомель, Беларусь)

Проблемы пенсионного обе-
спечения трудовых мигран-
тов в условиях становления
новой экономики
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11.45-
11.55

Ehlen Corry G.J.M.,
Doctor in social and
management sciences, Zuyd
University, The Netherlands
Faculty of economics,
Master Personal Leadership
in Innovation and Change
Senior researcher

The Co-Creation-Wheel,
instrument of mechanisms for
empowering innovative
collaboration at the workplace

11.55-
11.05

Paszkowicz Maria Agnieszka,
Doctor of economics, University
of Zielona Góra, Poland

Wybrane aspekty godnej pracy
osób z niepełnosprawnościami
w świetle capability approach

11.05-
11.15

Маковская Наталья
Владимировна, долктор эко-
номических наук, профессор,
зав.кафедрой экономики и
управления, Могилевский го-
сударственный университет
им. А. Кулешова, Беларусь

Рабочее время как основа
формирования трудовых
затрат

11.15-

12.25

Garbat Marcin Mikołaj,
Doctor of economics, University
of Zielona Góra, Poland

Employment of people with
disabilities – UN Convention
vs polish reality

12.25-
12.35

Ільченко Богдан
Валерійович, старший викла-
дач кафедри соціології
ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний універ-
ситет імені Вадима Геть-
мана»

Соціальний діалог: необхід-
ність інституційних змін
для забезпечення стійкого
розвитку України

12.35 – 13.00 – перерва на каву

13.00-
13.30 ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
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Секція 1. Соціально-трудова сфера:
глобальні виклики, інституціональні

засади управління, стратегії
та механізми розвитку

Модератор – Лісогор Лариса Сергіївна, доктор економічних наук, про-
фесор, завідувач відділу соціальних проблем ринку праці Інституту демо-
графії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії
наук України

Секретар – Вонберг Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Грішнова О.А.,
д-р екон. наук, проф.

Київський національ-
ний університет імені
Тараса Шевченка

Майбутнє праці і
працівника в інфор-
маційному суспільстві

Гаєвська О.Б.,
д-р філос. наук, проф.,
завідувач кафедри со-
ціології

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Методологічні мірку-
вання щодо кризового
стану соціальної сис-
теми України

Aliakseyeva A.,
MBA, senior lecturer

Vitebsk State
Technological
University
Belarus

Controlling
methodology for the
personnel expenses
management

Ткаленко С.І.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Глобальні виклики
соціальної сфери: до-
свід Європейського
Союзу

Котляров И. Д.,
канд. экон. наук, доц.

Национальный иссле-
довательский универ-
ситет
«Высшая школа эко-
номики»,
г. Санкт-Петербург

Труд в будущем: ка-
ким он будет?
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Кирилюк В.В.,
асистент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Соціальна згуртова-
ність, соціальний ка-
пітал та інноваційні
технології

Зінченко М.М.,
здобувач

Київський національ-
ний університет буді-
вництва  і архітек-
тури

Основні компоненти
та методи оцінюван-
ня інтелектуального
капіталу будівельних
підприємств

Богатирьов О.І.,
канд. екон. наук, доц.,
Шеремет А.О.,
студентка,
Кудря Є.С.,
студент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Праця як базовий
елемент проектів си-
стемних досліджень
розвитку нових фе-
номенів в економіці

Василенко А.О.,
ст. викладач

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Запозичена праця як
феномен прекаризації

Секція 2. Розвиток теоретико-прикладних засад гідної праці

Модератор – Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук,
професор кафедри управління персоналом та економіки праці, проре-
ктор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»

Секретар – Герасименко Оксана Олександрівна, кандидат економічних
наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Колот А. М.,
д-р екон. наук, профе-
сор, проректор з нау-

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет

Гідна праця у дзерка-
лі теоретико-
прикладних дослі-
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ково-педагогічної ро-
боти
Герасименко О. О.,
канд. екон. наук, до-
цент

імені Вадима Геть-
мана»

джень: сучасний кон-
цепт, причини дефі-
циту та стратегічні
вектори його подо-
лання

Пашкович М.А.,
канд. экон. наук, адъ-
юнкт

Зелёногурский униве-
рситет, Польша

Избранные аспекты
достойного труда лиц
с oграниченными во-
зможностями в кон-
тексте концепции
Capability Approach

Костишина Т.А.,
д-р екон. наук, проф.,
Костишина А.І.,
аспірант

ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський універ-
ситет економіки і
торгівлі»

Напрями реалізації
концепції гідної праці
в сучасних соціально-
економічних умовах

Данюк В.М.,
канд. екон. наук, проф.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Розвиток гідної праці
− стратегічне за-
вдання кожного під-
приємства

Мельничук Д.П.,
д-р екон. наук, доц.,
професор кафедри
управління
персоналом та еконо-
міки праці

Житомирський дер-
жавний
технологічний універ-
ситет

Гідна праця в умовах
перехідної економіки:
специфіка проблеми
за часів глобалізації

Цимбал О.І.,
д-р екон. наук,
завідувач відділом со-
ціальної безпеки
Ярош О.М.,
канд. екон. наук,
провідний науковий
співробітник сектору
соціальних ризиків у
сфері зайнятості на-
селення

Національний інсти-
тут стратегічних до-
сліджень

Інститут демографії
та соціальних дослі-
джень імені
 М. В. Птухи НАН
України

Актуальні проблеми
забезпечення гідної
праці молоді
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Древаль Ю.Д.,
д-р наук з державного
управління, проф.

Національний універ-
ситет цивільного за-
хисту України

Концептуалізація
програми гідної праці

Лавриненко В.М.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Запити економічних
цінностей гідної праці
(історико-економіч-
ний аспект)

Даниленко О.А.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Використання соціа-
льного аудиту як інно-
ваційного інструменту
забезпечення гідної
праці при адаптації
організації до мінливих
економічних умов

Вітер В.І.,
старший науковий
співробітник

НДІ праці
і зайнятості населення
Мінсоцполітики
України і НАН
України

Гідна праця як засіб
боротьби з бідністю
та безробіттям в
умовах четвертої
промислової революції

Прохоровська С.А.,
канд. екон. наук, доц.

Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Гідна праця як чин-
ник регулювання со-
ціально-трудових
відносин

Базилюк Б.Г.,
доц.
Погорєлов С.Б.,
ст. викладач

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Оцінювання масшта-
бів гідної праці в
Україні

Чуб О.В.,
аспірант

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Гідна праця для мо-
лоді як чинник еко-
номічного розвитку

Рябоконь І.О.,
асистент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Гідна праця та
якість трудового
життя: сучасні тен-
денції, основні напря-
ми розвитку в Україні
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Шандар А.М.,
аспірант

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Якість трудового
життя у сучасному
вимірі

Куденко О.В.,
викладач
Тітенко І.О.,
студентка
Гічко В.М.,
студентка

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Сприйняття відмін-
ностей і різноманіт-
тя у прийнятті
управлінських рішень
та забезпеченні гідної
праці

Секція 3. Соціально-трудові відносини зайнятості
та гідна праця: сучасні тенденції,
виклики, нова модель розвитку

Модератор – Петюх Василь Миколайович, кандидат економічних на-
ук, професор, в.о. завідувача кафедри управління персоналом та економіки
праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана»

Секретар – Щетініна Людмила Валеріївна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Петюх В.М.,
канд. екон. наук, проф.
Щетініна Л.В.,
канд. екон. наук, доц.,
Рудакова С.Г.,
канд. техн. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Наслідки нелегальної
зайнятості населення
в Україні

Дяконенко О.І.,
канд. екон. наук,
ст.н.с.

Інститут демографії
та соціальних дослі-
джень імені
 М. В. Птухи НАН
України

Інноваційна зайня-
тість у контексті гі-
дної праці
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Червінська Л.П.,
д-р екон. наук, проф.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Управління зайняті-
стю в інтернет-
економіці на засадах
соціальної відповіда-
льності

Слівінська Н. М.,
канд. екон. наук, доц.

Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Рівні можливості у
сфері зайнятості як
компонента гідної
праці

Махсма М.Б.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Пріоритети сприяння
сільській зайнятості в
контексті забезпечен-
ня гідної праці

Шушпанов Д.Г.,
канд. екон. наук, доц.,
докторант

Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Нерівність у стані
здоров’я та зайнято-
сті населення: векто-
ри взаємозв’язків

Ігнатенко Т.С.,
аспірант

ДВНЗ «Університет
банківської справи»

Зайнятість населен-
ня з вищою освітою
як чинник формуван-
ня середнього класу в
Україні

Руденко О.М.,
аспірант

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Причини поширення
нестандартних форм
зайнятості на під-
приємстві

Кичань О.М.,
канд. екон. наук, ви-
кладач
Чуйко А.С.,
студентка

Університетський
коледж
Київський універси-
тет імені Бориса
Грінченка

Аналіз можливостей
зайнятості в Україні

Грабовецька О.Й.,
здобувач

Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Самозайнятість на-
селення і її вплив на
рівень життя
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Онищенко Е.К.,
канд. екон. наук, доц.
Онищенко І.М.,
к.е.н., с.н.с. відділ 100

ІПК ДСЗУ
МННЦ ІТС
НАН України

Проблемні аспекти
та інноваційні підхо-
ди до вирішення про-
блем зайнятості мо-
лоді в Україні

Дима О.О.,
д-р екон. наук, доц.,
Аветісян М.С.,
студент,
Сушко О.Р.,
студент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Нові можливості і ри-
зики сучасних іннова-
цій для зайнятості
населення

Герасименко Г. В.,
аспірант

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Інноваційний тип за-
йнятості як вектор
становлення гідної
праці в Україні

Качан Г.М.,
здобувач

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Регулювання вторин-
ної зайнятості на ре-
гіональному ринку
праці

Непша П.В.,
викладач,
Бугай В.В.,
студент,
Григоренко О.В.,
студент,
Королюк Д.Г.,
студентка

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Передумови станов-
лення та розвитку
нових форматів за-
йнятості

Кудирко О.В.,
канд. екон. наук, доц.
Гайдай А.С.,
студентка
Ярошенко П.М.,
студентка
Гайденко Т.В.,
студентка

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Проблеми розвитку
швидкої зайнятості і
дуальної освіти
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Секція 4. Ринок праці в умовах інноваційного розвитку:
економічні, соціальні орієнтири та інституційні

засади розвитку

Модератор – Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Уні-
верситету економіки та права «КРОК»

Секретар – Смалійчук Ганна Володимирівна, асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Петрова І.Л.,
д-р екон. наук, проф.,
завідувач кафедри ма-
ркетингу та поведін-
кової економіки

Університет еконо-
міки та права
«КРОК»

Синергетичний підхід
до формування умов
гідної праці на ринку
праці України

Давидова І.О.,
д-р екон. наук, проф.

Національний аероко-
смічний університет
імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіацій-
ний інститут»

Вплив інформаційних
технологій на функ-
ціонування ринку
праці

Біль М.М.,
канд. наук з держ.
упр., докторант

ДУ «Інститут регіо-
нальних досліджень
ім. М. І. Долішнього
НАН України»

Просторова мобіль-
ність населення у
контексті забезпе-
чення гідної праці

Швець П.А.,
канд. екон. наук, про-
відний науковий спів-
робітник

Інститут демогра-
фії  та соціальних до-
сліджень
ім. М. В. Птухи
НАН України

Гармонізація взаємо-
дії ринків праці та
освітніх послуг в
Україні

Бляшук С.Г.,
аспірант

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Інноваційні фактори
розвитку ринку праці
в контексті станов-
лення гідної праці
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Смалійчук Г.В.,
асистент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Інклюзивний підхід в
адаптації іммігран-
тів на вітчизняному
ринку праці

Кичань О. М.,
канд. екон. наук, ви-
кладач,
Вошкулат Є.О.,
студент

Університетський
коледж,
Київський універси-
тет імені Бориса
Грінченка

Вплив інноваційного
розвитку на ринок
праці

Яковенко А.К.,
канд. соц. наук, проф.
Матвіюк А.Ю.,
студентка,
Соколюк М.В.,
студент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Вплив приватизації
інформації на розви-
ток економіки і ринку
праці

Чакалова К.О.,
аспірант

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Створення умов гідної
праці на внутрішньому
ринку праці

Секція 5.  Трудові доходи як компонента гідної праці:
політика та механізми її реалізації

Модератор – Цимбалюк Світлана Олексіївна, доктор економічних
наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Секретар – Білик Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Михальченко Г.Г.,
д-р екон. наук, доц.,
професор кафедри еко-
номіки підприємств
та менеджменту

Навчально-науковий
професійно-педаго-
гічний інститут
Української інженерно-
педагогічної академії

Наслідки поширення
бідності серед пра-
цюючого населення
для ринку праці
України
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Barbara Sajkiewicz,
MSc.

Institute of Labour
and Social Studies,
Warsaw, Poland

Pro-innovation
remuneration systems
in contemporary
organisations

Антонюк В.П.,
д-р екон. наук,
головний науковий
співробітник
Шамілева Л.Л.,
канд. екон. наук,
провідний науковий
співробітник

Інститут економіки
промисловості
НАН України

Пріоритети соціаль-
ної політики у забез-
печенні гідної оплати
праці

Куліков Г. Т.,
д-р екон. наук,
головний науковий
співробітник

Інститут підготовки
кадрів Державної
служби зайнятості
України

Детінізація заробіт-
ної плати як фактор
забезпечення гідної
праці

Jolita Vveinhardt,
Associate Professor

Vytautas Magnus
University
Kaunas, Lithuania

Social loafing: why
motivation does not
encourage seeking a
higher income at work?

Коробкин А.З.,
канд. экон. наук,
заведующий
кафедрой экономичес-
ких и правовых дисци-
плин

Белорусский торгово-
экономический униве-
рситет потребитель-
ской кооперации

Институциональные
основы государствен-
ного регулирования
трудовых доходов и
уровня жизни
в Республике
Беларусь

Хандій О.О.,
канд. екон. наук, доц.

Східноукраїнський
національний універ-
ситет ім. В. Даля

Гідна праця і гідна
оплата праці: про-
блеми визначення і
оцінювання

Перегудова Т.В.,
канд. екон. наук, доц.,
старший науковий
співробітник

ДУ «Інститут еко-
номіки та прогнозу-
вання НАН України»

Інституційні особли-
вості підвищення мі-
німальної заробітної
плати в Україні
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Обіход С.В.,
канд. екон. наук, доц.

Житомирський дер-
жавний технологіч-
ний університет

Принципи диференці-
ації та соціальної
справедливості в сис-
темі організації
оплати праці як ком-
поненти гідної праці

Кудлай В.Г.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Удосконалення меха-
нізму мотивації пер-
соналу агропромисло-
вих підприємств в
умовах євроінтегра-
ційних процесів

Коваленко І.Ф.,
канд. екон. наук, доц.

Колотуха С.М.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»
Уманський націона-
льний університет
садівництва

Мінімальна заробіт-
на плата як елемент
державного регулю-
вання соціально-
трудових відносин

Білик О.М.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Гідна праця як запо-
рука зменшення не-
гативного впливу
явища раптової бідно-
сті в Україні

Мала С.І.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Таврійський
національний універ-
ситет ім.
В.І. Вернадського»

Соціальний пакет як
чинник розвитку гідної
праці в сільськогоспо-
дарському виробництві

Шиманська К.В.,
канд. екон. наук, доц.

Житомирський дер-
жавний технологіч-
ний університет

Відсутність гідної
оплати праці як фа-
ктор формування мі-
граційної мотивації
майбутніх фахівців

Заєць О.С.,
здобувач

Київський національ-
ний університет будів-
ництва і архітектури

Стимулювання та
мотивація трудової
діяльності людського
капіталу будівельних
підприємств
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Ільєнко А.В.,
асистент

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Роль мінімального
розміру заробітної
плати в умовах кризи
в Україні

Бойчук Н.С.,
асистент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Оплата праці в бю-
джетній сфері: сучас-
ний стан, нові викли-
ки

Архіпова Т.В.,
канд. екон. наук, доц.
Михальова М.В.,
студентка
Волков А.В.,
студент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Особливості організа-
ції і винагороди праці
за зміни умов і моде-
лей розвитку медіа-
бізнесу

Просянчук В.Л.,
здобувач

Університет еконо-
міки та права
«КРОК»

Еволюція понять
стимулювання і мо-
тивації праці: поведі-
нковий аспект

Секція 6. Професійний розвиток як компонента гідної праці:
пріоритети, тренди та механізми забезпечення

Модератор – Савченко Василь Антонович, доктор економічних наук,
професор кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Секретар – Кир’янова Олена Вікторівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Кир’янова О.В.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Сучасні тенденції ко-
рпоративного на-
вчання
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Кравчук О.І.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Перспективи профе-
сійного розвитку в
сфері управління пер-
соналом

Брінцева О.Г.,
канд. екон. наук, до-
цент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Забезпечення акаде-
мічної доброчесності
в контексті реформу-
вання вищої освіти

Артеменко С.Б.,
канд. соц.
наук, доц.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Англомовний тренінг
в контексті профе-
сійного розвитку ви-
кладача і забезпечен-
ня гідної праці

Кичань О.М.,
канд. екон. наук,
викладач
Хижняк М.С.,
студентка

Університетський
коледж
Київський універси-
тет імені Бориса
Грінченка

Сучасний стан профе-
сійного розвитку пра-
цівників в Україні

Островерхов В.М.,
канд. екон. наук, доц.
Хрустальова Ю.В.

Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Коучинг як основа
розвитку персоналу в
умовах інноваційного
середовища

Фіненко О.Ю.,
асистент

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Професійне навчання
кадрів як основний
імператив забезпе-
чення гідної праці

Волобоєва І.О.,
асистент

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Сучасні методи про-
фесійного розвитку
персоналу в Україні

Красовська І.Д.,
аспірант

ДВНЗ «Університет
банківської справи»

Професійні компетен-
ції у системі пріорите-
тів гідної праці та на-
прями їх розвитку
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Побережна К.В.,
аспірант

НТУ «Харківський
політехнічний інсти-
тут»

Інноватика у розвитку
висококваліфікованого
персоналу сучасних
підприємств

Рибчанська Христина
Василівна
асистент

Львівський національ-
ний університет вете-
ринарної медицини та
біотехнологій імені
С. З. Ґжицького

Формування умов гі-
дної праці у сфері ви-
щої освіти

Секція 7. Домінанти та пріоритети розвитку
соціальної політики в контексті забезпечення

гідної праці

Модератор – Лопушняк Галина Степанівна, доктор економічних наук,
професор кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Секретар – Кирилюк Володимир Вікторович, асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Лопушняк Г.С.,
д-р екон. наук, проф.

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Політика соціального
захисту економічно
активного населення
України в контексті
реалізації концепції
гідної праці

Боброва А.Г.,
канд. экон. наук,
зав. отделом человече-
ского развития и
демографии

Институт экономи-
ки НАН Беларуси
(г. Минск)

Современные пробле-
мы пенсионного обес-
печения в Беларуси

Павловська О.В.,
д-р екон. наук, проф.
Свідерська І.М.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Соціальне забезпечення
людей похилого віку:
фінансовий аспект
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Богуш Л.Г.,
канд. екон. наук, пр.н.с.

Інститут демографії
та соціальних дослі-
джень ім. М. В. Пту-
хи НАН України

Проблеми забезпе-
чення гідної праці в
Україні як обґрунту-
вання пріоритетів
соціальної політики

Фурдичко Л.Є.,
канд. екон. наук, доц.
Масляк М.І.,
студентка

Інститут економіки і
менеджменту

Фінансування соціа-
льної сфери України
як умова забезпечен-
ня її громадян

Стожок Л.Г.,
канд. екон. наук, здо-
бувач

ДВНЗ «Київський
національний еконо-
мічний університет
імені Вадима Геть-
мана»

Добровільне соціальне
страхування як ме-
ханізм захисту еко-
номічно активного
населення

Березинець А.В.,
аспірант

Університет банків-
ської справи

Проблеми та пріори-
тети розвитку соціа-
льної політики
України в умовах єв-
ропейської інтеграції

Фурдичко Л.Є.,
канд. екон. наук, доц.
Хоркава Н.Б.,
студентка

Інститут економіки і
менеджменту

Перші наслідки під-
вищення соціальних
стандартів в Україні

Гриненко А.М.,
канд. екон. наук, проф.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Соціальна справедли-
вість в ракурсі сучасної
соціальної політики

Котенко Т.М.,
канд. екон. наук, нау-
ковий співробітник

Інститут демографії
та соціальних дослі-
джень імені
М.В. Птухи НАН
України

Розвиток малого під-
приємництва в тури-
змі як пріоритет со-
ціальної політики в
контексті забезпе-
чення гідної праці

Степанова Л.В.,
канд. екон. наук, доц.
Тужилкіна О.В.,
канд. екон. наук, доц.

ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський універ-
ситет економіки і
торгівлі»

Пріоритетні напря-
ми розвитку соціаль-
ної політики в кон-
тексті забезпечення
гідної праці
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Фурдичко Л.Є.,
канд. екон. наук, доц.
Данилів І. Л.,
студент

Інститут економіки і
менеджменту

Недержавне пенсійне за-
безпечення в Україні –
його сучасний стан

Жемба А.Й.,
канд. екон. наук, доц.

Національний універ-
ситет водного госпо-
дарства та природо-
користування

Єдність і протиріччя
економічної і соціаль-
ної політик

Фурдичко Л.Є.,
канд. екон. наук, доц.
кафедра фінансів
Мартин Х.П.,
студентка

Інститут економіки і
менеджменту

Соціальне забезпечен-
ня гідної праці в
Україні

Фурдичко Л.Є.,
канд. екон. наук, доц.,
кафедра фінансів
Цюрось Д.Г.,
студентка

Інститут економіки і
менеджменту

Реформа пенсійної си-
стеми України як
важливий напрям в
соціальному захисті
населення

Секція 8. Безпека праці в системі гідної праці: політика
та механізми реалізації

Модератор – Данилевич Наталія Станіславівна, кандидат технічних
наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Секретар – Дмитрук Сергій Миколайович, кандидат економічних наук,
асистент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Данилевич Н.С.,
канд. тех. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Перспективні напря-
ми розвитку статис-
тичних методів дослі-
дження умов праці
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Чернушкіна О.О.,
канд. екон. наук, доц.

Хмельницький націо-
нальний університет

Дисципліна праці як
базис формування ре-
зультативної трудо-
вої поведінки

Дмитрук С.М.,
канд. екон. наук, асис-
тент

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Безпечні умови праці –
мета держави, робото-
давців та працівників

Василик А.В.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Напрями удоскона-
лення інституціона-
льного забезпечення
гідних умов і безпеки
праці

Іванова А.С.,
канд. екон. наук, ста-
рший викладач

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Технологічний мене-
джмент як базис при
вирішенні завдань
управління технологі-
чним розвитком під-
приємства

Секція 9. Соціальний діалог
як інститут забезпечення гідної праці

Модератор – Маршавін Юрій Миколайович, доктор економічних наук,
професор кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Секретар – Рябоконь Іван Олександрович, асистент кафедри управлін-
ня персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Жаворонкова Г.В.,
д-р екон. наук, проф.

Мельник Л.Ю.,
канд. екон. наук, док-
торант

Національний авіацій-
ний університет

Уманський націона-
льний університет са-
дівництва

Соціальний діалог як
фактор формування
людського капіталу
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Галустян Ю.М.,
канд. соц. наук

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

На шляху до соціаль-
ного діалогу – від па-
терналізму до участі

Самолюк Н.М.,
канд. екон. наук, доц.

Юрчик Г.М.,
канд. екон. наук, доц.

Національний універ-
ситет водного госпо-
дарства і природоко-
ристування

Оцінка ефективності
моделі соціального ді-
алогу в Україні у кон-
тексті концепції гідної
праці

Секція 10. Соціальна відповідальність і гідна праця:
пріоритети та інноваційні технології забезпечення

Модератор – Кицак  Тарас Григорович, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Секретар – Шкода Тетяна Никодимівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач Установа Тема доповіді

Новікова О.Ф.,
д-р екон. наук, заст.
директора
Сидорчук О.Г.,
канд. з держ. управ-
ління, докторант

Інститут економіки
промисловості
НАН України
Львівський регіональ-
ний інститут держа-
вного управління
НАДУ при
Президентові України

Соціальна безпека та
відповідальність як
умова забезпечення гі-
дної праці

Vytautas Juščius,
Prof. Dr.
Agnė Šneiderienė,
Phd student

Klaipėda University,
Lithuania

The analysis of
implementation of
corporate social
responsibility initiatives
in European Regions
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Залознова Ю.С.,
д-р екон. наук, заст.
директора
Шастун А.Д.,
канд. екон. наук, про-
відний економіст

Інститут економіки
промисловості НАН
України

Програми формуван-
ня гідної праці МОП
для України і соціаль-
на відповідальність
суб'єктів партнерства
за їх змістовне напов-
нення

Stefanita A.V.,
Researcher, Responsible
for National  &
International Relations

Information Society
Development Institute,
Chisinau, Moldova

Social responsibility
practices

Калинець К.С.,
канд. екон. наук, доц.

Львівський інститут
ДВНЗ «Університет
банківської справи»

Корпоративна соціа-
льна відповідальність:
еволюційні передумови
розвитку

Кицак Т.Г.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Реалізація концепції
гідної праці на основі
соціальної відповідаль-
ності бізнесу

Вонберг Т.В.,
канд. екон.наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Соціально
відповідальне ведення
бізнесу в українських
реаліях

Шкода Т. Н.,
канд. екон. наук, доц.

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Соціальні інвестиції
громадських організа-
цій на основі принци-
пів гідної праці

Дяків О.П.,
канд. екон. наук, доц.

Тернопільський наці-
ональний економічний
університет

Внутрішнє середовище
корпоративної соціа-
льної відповідальності

Наумова М.О.,
аспірант

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Розвиток соціального
підприємництва серед
молоді для підвищення
якості життя насе-
лення
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Банніков П.О.,
аспірант

Інститут економіки
промисловості НАН
України

Внутрішні та зовніш-
ні соціальні ресурси
підприємства: при-
клад ТОВ «Чіпси-
Люкс»

Шафалюк О.К.,
д.е.н., проф.
Лебідь М.Р.,
студентка
Рум’янцева А.О.,
студентка

ДВНЗ «Київський на-
ціональний економіч-
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Проблеми соціальної
відповідальності і пер-
спектив швидкозрос-
таючих компаній

Пилипчук Р.Р.,
аспірант

Національний
університет водного
господарства
та природокористу-
вання

Розширення можливо-
стей гідної праці на
засадах соціального
підприємництва

Шпір М.Ф.,
аспірант
Гурова В.Р.,
студентка
Івановська
А-С.А.,
студентка
Шульган А.Р.,
студент

ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»

Оцінки ефективності
дотримання вимог со-
ціальної відповідально-
сті і забезпечення гід-
ної праці у бізнесі

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!
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