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"Правові та інституційні основи регулювання трудової діяльності
в умовах детінізації економічної сфери"
Комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів проблем взаємодії офіційного і тіньового секторів економіки дозволило
з’ясувати правові та інституційні основи регулювання трудової діяльності
в умовах детінізації економічної сфери. Представлення тіньового сектору
економіки у вигляді матриці, де критеріальною ознакою буде виступати
тип економічних відносин (нелегальні економічні та кримінальні відносини),
що складається в державному або підприємницькому секторах економіки
України. Запропоновано варіанти структури тіньової економічної діяльності, які доповнюють одна одну, дозволяють ширше бачити ініціативу
юридичних і фізичних осіб у пошуках корисної економічної діяльності; охарактеризувати їх правові та економічні умови, що призводять до соціальнополітичних наслідків тіньової економічної діяльності; розкрити сутність
тіньового сектору економіки відносно офіційного. Визначено позитивні та
негативні тенденції розвитку тіньового сектору економіки та обґрунтовано
шляхи його легалізації. Запропонований науковий підхід щодо діагностування найбільш загрозливих напрямів розвитку тіньових економічних процесів з метою підвищення ефективності трудової діяльності, зменшення
негативних наслідків, скорочення витрат на нераціональне здійснення
підприємницької діяльності.
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