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"Організація інформаційно-інституціональної підтримки
державного регулювання розвитку ринку праці"
Розглянуто актуальну наукову проблему формування інституціонального
підґрунтя для розвитку національного ринку праці та висвітлено напрями
формування інформаційної підтримки процесів розвитку. Для цього виділено
структурні елементи ринку праці, формалізовані у вигляді інтелектуальної
карти та подані у взаємозв'язку з відповідними елементами теоретикометодологічного базису дослідження. Також у статті розглянуто особливості формування й інституціоналізації простору взаємодії учасників
ринку праці. Визначено особливості інституціональної динаміки національного ринку праці, які базуються на дотриманні стану його динамічної рівноваги.
Розроблено опис ринку праці в рамках його подання як фрактальної
моделі. Відповідно до такого підходу інформаційно-інституціальний простір запропоновано розглядати як мінімальну економічну одиницю.
Державне регулювання розвитку національного ринку праці подано через
застосування процедур інституціонального проектування. При цьому
пропонується узгоджене в рамках фрактального подання ринку праці
формування інституціональних норм та елементів інформаційного забезпечення. Інформаційні потреби органів державного управління розподілено
за рівнями "інформаційний простір підрозділів підприємства – підприємства –
корпоративний інформаційний простір – регіональний інформаційний
простір – інформаційний простір національного ринку праці". У рамках
наведених ієрархічних рівнів пропонується не лише проводити узагальнення
інформаційних потреб, а й розробляти інституціональні норми.
Подано модель процесу інституціонального проектування, адаптовану
до формування організаційних рутин суб'єктами ринку праці та орієнтовну
на зростання потенціалу взаємодії таких суб'єктів. В основу розробки
моделі покладено інструментарій мереж Петрі, що дозволило розкрити
динамічні характеристики процесу інституціонального проектування.
Логіка побудови моделі передбачає виділення у її складі трьох блоків:
інституціонального проектування параметрів функціонування ринку праці,
оцінювання ефективності сформованого інформаційно-інституціонального
забезпечення та державного регулювання функціонування ринку праці.
Передбачена також рекурсивна вкладеність розробленої моделі. Для цього

розроблено окрему модель розкриття фрактальної логіки вироблення
інституціональних правил та елементів інформаційного забезпечення
державного регулювання розвитку ринку праці.
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