
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» запрошує Вас до участі в ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціально-трудові відносини: досвід України та практика країн ЄС». Конференція буде проходити у Sol 

Barbados 4* (Magaluf), м. Пальма-де-Майорка (Іспанія)  з 15 вересня по 22 вересня 2018 р. 

  

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», (м. Полтава, Україна), 

- Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України імені М. В. Птухи (м. Київ, Україна),  

- Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ, Україна),  

- Київський національний економічний університет імені Вадима (м. Київ, Україна), 

- Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь),  

- Вища школа менеджменту інформаційних систем ( м. Рига, Латвійська Республіка), 

- Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (м. Караганда, Республіка Казахстан),  

- Таджицький державний університет комерції (м. Душанбе, Республіка Таджикистан).   

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасні тенденції на ринку праці України та країн ЄС в умовах глобалізації економіки. 

2. Сучасні аспекти управління персоналом: досвід України та практика країн ЄС. 

3. Інноваційні форми і механізми розвитку соціальної політики. 

4. Мотивація і оплата праці персоналу в контексті забезпечення якості життя. 

5. Методи й технології навчання та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
За результатами проведення конференції передбачено публікацію статей у «Науковому віснику Полтавського 

університету економіки і торгівлі» (серія «Економічні науки»). Вимоги до оформлення статей розміщено за 

адресою: http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf 

 

Для участі у конференції необхідно до 15 вересня 2018 р. надіслати на адресу lara.stepanowa@gmail.com: 

- заявку учасника;  

- статтю; 

- документ про оплату організаційного внеску за участь у конференції та оплату за публікацію статті 

(окремими квитанціями). 

Фінансові умови:  

- організаційний внесок за умови дистанційної участі становить 200 грн, що передбачає отримання 

програми та сертифіката учасника конференції;  

- організаційний внесок за умови очної участі складе 730  євро (передбачає проживання у 2-місному 

номері, переліт, трансфер, напівпансіон (сніданок, вечеря); 

- оплата за публікацію статті: 40 грн за 1 сторінку тексту.  

 

Мови конференції: українська, російська та англійська. 

 

Реквізити для перерахування організаційного внеску: 

№ картки Приватбанку 5168742704507585.  

Отримувач Костишина Тетяна Адамівна. 

 

Реквізити для перерахування коштів за публікацію статті: 

розрахунковий рахунок 26004060473065 

ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,  

МФО 331401,  

код ОКПО 01597997.  

Отримувач платежу: «ПУЕТ» 

призначення платежу: «УПЕП_за публікацію статті. ПІБ першого автора». 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ 

Адреса: Кафедра управління персоналом і економіки праці, Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна, 36014. 

Контактні телефони:  
0532-50-91-33 – кафедра управління персоналом і економіки праці, 

050-531-00-86 – зав. кафедри Костишина Тетяна Адамівна, 

050-305-17-71 -  доц. кафедри Степанова Лариса Валентинівна. 

E-mail: lara.stepanowa@gmail.com . 
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mailto:lara.stepanowa@gmail.com


Заявка  

на участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Соціально-трудові відносини: досвід України та практика країн ЄС» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів)  

Назва тез доповіді  

Назва та номер тематичного напряму  

Місце роботи (навчання), посада, науковий  

ступінь, вчене звання автора (авторів) 

 

 

Контактна адреса   

Контактний телефон  

Е-mail  

 


