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Вступ ,. З

Розділ 1. Методологічні засади дослідження

формування соціально-інституційних

основ ринку праці 7

1.1. Еволюція сучасних методологічних

підходів дослідження ринку праці

(мікро- та макроекономічні аспекти) 7

1.2. Теоретично-методологічні основи

формування соціально-інституціонального

ринку праці в трансформаційній

економіці 37

1.3. Методологічні проблеми дослідження

соціально-інституціональних процесів на

ринку праці України 64

Розділ 2. Роль людини у побудові ринкової

інституційної системи в умовах

перехідної економіки 76

2.1. Інституціональні зміни ролі людини у

перехідній економіці ._. 76

2.2. Адаптація суб'єктів ринку праці до

економічних трансформацій в Україні 92

2.3. Професійна орієнтація як соціальний

інститут підвищення конкурентоспро-

можності молоді на ринку праці 102

2.4. Економічні та інституціональні передумови

формування середнього класу 126
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Розділ 3. Інституціональне забезпечення

розвитку інфраструктури ринку праці

України 147

3.1. Методологічні та інституціональні основи

визначення інфраструктури ринку праці 147

3.2. Система освіти та професійного навчання як

інститут інфраструктури ринку праці 172

3.3. Інститут соціального партнерства як чинник

розв'язання соціально-економічних

проблем 201

Розділ 4. Інституціональні перетворення в

економіці України як соціально-

економічна основа розвитку ринку праці... 229

4.1. Інституціональні основи переходу до

економіки знань 229

4.2. Інституціональні зміни в розвитку

людського капіталу як чинника

економічного зростання 257

4.3. Інституціональні особливості в

підприємництві та їх вплив на людський

розвиток 276

4.4. Соціально-економічний механізм

інституціональних перетворень в

регулюванні доходів і його вплив на рівень

якості життя населення України 298
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Розділ 5. Ринок праці в Україні в умовах

глобалізації як нового етапу розвитку

інтеграційних процесів у світовій

економіці 326

5.1. Глобалізація економіки й міжнародний

ринок праці: тенденції розвитку 326

5.2. Міждержавна трудова міграція як інститут

становлення і функціонування ринку праці

країн СНД 346

5.3. Принципи та основні напрями стратегії

формування нової концепції міграційної

політики України 365

Висновки 380

Список використаних джерел 385

Додатки 405
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