МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25 травня 2016 року

Протокол №5

м. Київ

Про затвердження змісту чергового
номера журналу «Ринок праці та
зайнятість населення» (2016 р., №2)
Заслухавши й обговоривши інформацію начальника редакційновидавничого відділу Душкевич Л.Г. щодо орієнтовного змісту чергового
випуску журналу «Ринок праці та зайнятість населення»,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалила:
1.
Затвердити зміст чергового номера (2016 р., №2) журналу
ІПК ДСЗУ «Ринок праці та зайнятість населення» (додається) з урахуванням
зауважень, висловлених на засіданні вченої ради.
2.

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради
Учений секретар

Олексій Могильний
Катерина Міщенко

Для затвердження
Вченою радою ІПК ДСЗУ

Орієнтовний зміст чергового номера журналу ІПК ДСЗУ
«Ринок праці та зайнятість населення» (2016 р., №2)
Економіка праці та проблеми зайнятості
Kalinina, S.P., Davydyuk, L.P. Trends of international labor market development
in conditions of globalization (Тенденції розвитку міжнародного ринку праці в
умовах глобалізації)
Кожем’якіна С.М., Кривуша С.Г. Причини низького рівня продуктивності
праці в Україні
Пріб К.А., Гуткевич С.О. Чинники міжнародних міграційних процесів
Денисенко М.П., Бреус С.В. Економічна безпека вищих навчальних закладів з
урахуванням тенденцій ринку праці
Жуляєв В.B., Бондарук О.В. Міжкордонна волонтерська праця молоді країн
ЄС як особлива форма зайнятості
Плисенко Г.П. Управління якістю вищої освіти як фактор забезпечення ринку
праці висококваліфікованими фахівцями
Федунчик Л.Г. Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх розв’язання
Соціологія і психологія праці та зайнятості
Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності
Зелінська Я.Ц. Вплив соціальної ідентичності безробітних на стиль поведінки
у конфлікті
Малихіна К.Я. Менеджер у сталому розвитку
Науково-прикладні дослідження
Мілютіна К.Л. Вправи для проведення інтерактивних занять з майбутніми
підприємцями
Зарубіжний досвід
Ковбаско О.М. Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних
послуг
Практики державної служби зайнятості
Ганієв О. К. Нові форм роботи Київського міського центру зайнятості
Передерко А.М. Знайти роботу можна навіть у глибинці
Темних О.Д. Форми та методи роботи базового центру зайнятості щодо
формування позитивного ставлення громадськості до державної служби
зайнятості

