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У збірнику визначено актуальні тенденції розвитку ринку праці в Україні, обґрунтовано ключові позиції 

державної стратегії щодо його регулювання. Проаналізовано ефективність державної політики у сфері 

зайнятості України. Запропоновано заходи щодо поліпшення стану українського ринку праці.  

Розглянуто та проаналізовано сучасні проблеми розвитку ринку капіталів в Україні і патології його 

основних інститутів. Запропоновано напрями їх оздоровлення та ефективного функціонування задля 

забезпечення інвестиційними ресурсами реального сектора економіки, його модернізації і структурної  

перебудови. Визначено базові цілі довгострокової стратегії держави щодо розвитку ринку капіталів.  

Досліджено актуальні проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні. Запропоновано створення 

засобів інформаційного забезпечення для розвитку органічного ринку в Україні, формування широкого 

асортименту якісних продуктів харчування та запровадження єдиної системи контролю та сертифікації, що 

гарантуватиме населенню високу якість продовольства як важливої складової продовольчої безпеки.  

У збірнику розміщено статті наших колег-економістів із різних наукових та освітніх закладів України.  

Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
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