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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас 9-10 вересня 2021 року 
 

до участі в роботі 

Дванадцятої міжнародної науково-практичної 

конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»,  

 

присвяченої 60-річчю Полтавського університету 

економіки і торгівлі та  15-річчю кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії. 
 

 

 

 

 

Полтава, ПУЕТ 
 



 

 
Місце проведення конференції: зал засідань (ауд. 302) ПУЕТ 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

- Цифрова економіка як феномен суспільного розвитку: детермінанти становлення, соціально-

трудові пріоритети 

- Сучасні тенденції на ринку праці України в умовах цифрової економіки 

- Праця і нові трудові цінності в умовах цифрової економіки 

- Сучасні аспекти управління персоналом в умовах цифрової економіки 

- Інноваційні форми і механізми розвитку соціальної політики 

- Траєкторії трансформації зайнятості в сучасних умовах 

- Мотивація і оплата праці в умовах цифрової економіки: досвід України та практика країн ЄС 

- Методи й технології навчання, зокрема дистанційного, та проблеми підготовки фахівців з 

управління персоналом 

 

Програма конференції: 

9.09.2021 р. 

8.00-10.00 – заїзд та реєстрація учасників конференції 

10.00-11.00 – пленарне засідання 

11.00-11.30 – кава-брейк 

11.30-13.00 – продовження пленарного засідання 

13.00-14.00 – фотографування учасників конференції, обідня перерва 

14.00-16.00 – екскурсія Полтавою 

16.00-18.00 – урочисте привітання з Ювілеєм кафедри 

19.00 – вечір у колі друзів 

 

10.09.2021 р. 

9.00-10.00 – сніданок  

10.00-12.00 – робота секцій, підведення підсумків конференції 

12.00-12.30 – кава-брейк 

12.30-17.00 – екскурсійна програма 

19.00 – від’їзд учасників конференції 

 

Мови конференції: українська, російська та англійська. 

 

Фінансові умови:  

Організаційний внесок на видання електронного збірника 100 грн. 

 

Для формування програми конференції необхідно до 25.08.2021 подати тему доповіді (тез) на 

адресу lara.stepanowa@gmail.com 

Статті учасників конференції будуть опубліковані у «Науковий вісник ПУЕТ. Серія 

Економічні науки». До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є 

оригінальними та правильно оформленими. Вимоги до опублікування статей за посиланням: 

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

 

Адреса оргкомитету: 

E-mail: lara.stepanowa@gmail.com 
Адреса: Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі", 

вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна, 36000 

 

Контактні телефони:  
0532-50-91-33 – кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії 

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

050-305-17-71 – Степанова Лариса Валентинівна 

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

