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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВИЙ ЗАХІД

22 березня 2018 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулося засідання круглого столу на тему: «Мережеве суспільство: ринок праці, соціальні відносини, роль профспілок».
Метою заходу, ініційованого Федерацією профспілок України та кафедрою маркетингу АПСВТ,
було визначення ключових соціально-економічних проблем формування мережевого суспільства в
Україні, завдань з розвитку ринку праці та соціального захисту в сучасних умовах.
Проблематика мережевого суспільства стала предметом обговорення не лише для науково-педагогічного складу Академії, а й досвідчених практиків, профспілкових лідерів та молодих науковців.
Обговорювалась, зокрема, проблема звуження прав профспілок у проекті нового Трудового
Кодексу України, виклики, як виникають у профспілок через трансформацію ринку праці та трудових відносин у мережевому суспільстві, обґрунтовувалась потреба в осучасненні роботи профактивстів. Неабияку зацікавленість у присутніх викликала доповідь «Мобільний додаток — активний
профспілковий квиток», в якій було презентовано досвід профспілки таксистів України з розробки
та впровадження спеціальної багатофункціональної програми, яка дає змогу контролювати надходження профспілкових членських внесків і водночас забезпечити користувачам доступ до термінових (поліція, швидка) і нетермінових сервісів, дисконтних програм.
Гостра дискусія точилась довкола доповіді кандидата політичних наук заступника директора
Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН
України Леоніда Ільчука, тема виступу якого була такою: «Мережеве суспільство та ринок праці (на
прикладі алгоритму збору та оброблення інформації про попит та пропозицію робочої сили. У виступах учасників йшлося про реалії ринку праці України: тенденції та проблеми; нестандартні форми
зайнятості населення в умовах економіки мережевого суспільства.
Окрему увагу було приділено трансформації маркетингу та ринку освітніх послуг в мережевій
економіці. Чимало викладачів та студентів активно дискутували щодо впровадження он-лайн курсів в університетах та масових он-лайн курів на позауніверситетських платформах, викликів, які
виникли перед освітою в умовах мережевого суспільства.
Модераторами обговорення виступили доктор економічних наук, завідувачка кафедри маркетингу АПСВТ Олена Корчинська та доктор політичних наук, завідувач кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ Віктор Співак.
За підсумками круглого столу прийнято резолюцію, яка увібрала ключові пропозиції учасників
заходу.
Матеріали круглого столу розміщені на веб-сторінці Академії праці, соціальних відносин і туризму (https://www.socosvita.kiev.ua/node/2053).
У цьому випуску журналу представлено окремі тези виступів учасників круглого столу.
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