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У статті розглядається утворення соціально-ринкової системи форму-
вання доходів населення. Визначено головне внутрішнє джерело розвитку 
системи формування доходів. Розкрито основні риси соціально-ринкової сис-
теми формування доходів та визначальні тенденції її розвитку. 

Ключові слова: саморегулювання доходів населення, регулювання доходів 
населення, система формування доходів населення. 

Постановка проблеми. Ринкове саморегулювання та регулювання про-
цесів формування доходів населення державою, фірмами, громадянським 
суспільством та індивідами не існують відокремлено одне від одного, а утво-
рюють цілісну систему - систему формування доходів. Вивчення особливос-
тей та закономірностей формування притаманної країнам із соціальною рин-
ковою економікою системи формування доходів має велику науково-прак-
тичну цінність для України, оскільки не лише дозволяє зрозуміти, що треба 
розбудовувати, але й вказує шляхи для цього. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті «Спосіб формування 
доходів: дослідження еволюції» [1] було розкрито існування шести основних 
етапів розвитку способу формування доходів. У монографії «Безпека люд-
ського розвитку: економіко-теоретичний аналіз» виділено та охарактеризо-
вано шість основних етапів розвитку системи формування доходів: колек-
тивний, приватний, управлінський, капіталістичний, соціально-ринковий та 
соціальний [2, с. 303-316]. 

У статті «Еволюція умов людського розвитку за різних систем формуван-
ня доходів» [3] виокремлено вісім основних параметрів системи формування 
доходів, що визначають якість розвитку людського потенціалу, та розкрито 
взаємозв'язок цих параметрів. Охарактеризовано стан цих параметрів та 
умови людського розвитку за шести основних систем формування доходів, 
включаючи соціально-ринкову. 

Таким чином, поняття та основні риси соціально-ринкового етапу розви-
тку системи формування доходів населення вже розкриті в літературі. Про-
те вони потребують поглибленого вивчення. Зокрема, необхідно докладно 
дослідити закономірності та механізми розвитку соціально-ринкової систе-
ми формування доходів, аби зрозуміти, як побудувати цю систему в Україні. 
Окремі риси соціально-ринкового етапу розвитку системи формування до-
ходів також потребують більш детального вивчення. 

Формулювання цілей. Мета статті: розкрити закономірності утворення 
соціально-ринкової системи формування доходів та охарактеризувати основ-
ні риси соціально-ринкового етапу розвитку системи формування доходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиненим країнам Заходу 
притаманна соціально-ринкова система формування доходів. Її виникнення 
є закономірним результатом довгої історичної еволюції механізмів саморегу-
лювання та регулювання доходів. Головним внутрішнім джерелом цієї ево-
люції є основне протиріччя формування доходів. Водночас іноді зовнішня 
детермінація розвитку відіграє визначальну роль. 

Низка об'єктивних та суб'єктивних факторів примушує людей 
об'єднуватися в економічній, політичній та духовній с ферах. Таке об'єднання, 
з одного боку, дозволяє підвищити ефективність діяльності індивідів, а з ін-
шого - породжує проблему розподілу доходів, влади, статусу та інших об-
межених благ. 

Людство стикається із протиріччям між об'єднанням індивідів та розпо-
ділом умов і засобів самореалізації. У сфері доходів це протиріччя набуває 
форми основного протиріччя формування доходів населення. Спочатку по-
треба у фізичному виживанні, а потім необхідність підвищення ефективності 
економічної діяльності змушували людей поєднувати зусилля в процесі ви-
робництва. Однак таке об'єднання викликає необхідність визначення частки 
кожного індивіда в створеному спільними зусиллями продукті. 
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Люди, що на стадії виробництва виступали як партнери, об'єднані спіль-
ною метою, на стадії розподілу стають суперниками, роз'єднаними прагнен-
ням одержати якомога більшу частину створеного продукту у формі кінцевих 
доходів. Хоча єдність інтересів учасників процесу суспільного виробництва 
на етапі створення продукту та протилежність на стадії його розподілу зу-
мовлені об'єктивно, на суб'єктивному рівні сприйняття цих інтересів може 
бути іншим. 

Отже, основне протиріччя формування доходів населення - це проти-
річчя між об'єднанням індивідів у процесі спільно-розділеної діяльності із 
створення економічних благ та заснованим на певному типі розподілу від-
особленням їх в особистому доході. 

Протиріччя пов'язане із тим, що спочатку, на етапі створення продукту, 
власники всіх факторів виробництва зацікавлені у найбільш продуктивно-
му співробітництві. Адже максимізація ефективності виробництва дозволяє 
всім розраховувати на більші доходи. 

Проте на етапі розподілу продукту відбувається радикальна трансформа-
ція характеру відносин. Коли продукт вже вироблений, його кількість не-
змінна і збільшення доходів одних можливе лише за рахунок зменшення до-
ходів інших. Ті, хто були партнерами, коли йшлося про максимізацію обсягів 
виробництва, перетворюються на конкурентів у справі розподілу результатів 
спільної діяльності. 

Із розвитком суспільства ускладнюються механізми та форми виробни-
чого об'єднання індивідів, що забезпечують усе більш високу ефективність 
виробництва. Водночас ускладнюються механізми й форми відособлення в 
особистому доході, що розширює можливості як економічно обґрунтовано-
го, так і не обґрунтованого збагачення та посилює диференціацію доходів. 

Основне протиріччя формування доходів може втілитися як у соціально-
економічну боротьбу, так і у соціально-економічне співробітництво. Соці-
ально-економічна боротьба спрямована на збільшення частки індивіда або 
соціальної групи в створеному продукті і є руйнівною для економічного роз-
витку; соціально-економічне співробітництво має на меті збільшення ство-
рюваного продукту. Як відзначив Л. Ерхард, розумніше спрямувати зусилля 
«на збільшення продуктивності, аби цим єдино плідним способом домогтися 
для всіх зайнятих у народному господарстві більшого доходу» [4, с. 205]. 

Зняти основне протиріччя формування доходів можливо за рахунок по-
ширення принципів нееквівалентної справедливості, завдяки якому відосо-
блення в особистому доході перестане бути проблемою. Нееквівалентна со-
ціальна справедливість - тип уявлень про справедливість, що не передбачає 
взаємозв'язку індивідуальних внесків і віддач. Взаємини всередині родини 
значною мірою скеровуються принципами нееквівалентної справедливості. 
Інші приклади - безкоштовне надання медичних або освітніх послуг, а також 
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добродійність, що набувають все більшого поширення в сучасному світі [5, 
с. 426]. 

Однак на початку ХХІ століття навіть в економічно розвинених країнах 
ці принципи набули лише обмеженого застосування. За сучасних умов більш 
перспективним виглядає інший шлях - зняття найбільш гострих форм про-
яву основного протиріччя формування доходів. 

Особлива роль у даному процесі належить державному та недержавному 
регулюванню доходів, що повинне не тільки вирішувати конфлікти, але й пе-
решкоджати їхньому виникненню. Система формування доходів населення 
в соціальній державі має ефективні «вбудовані» механізми зняття гострих 
форм прояву основного протиріччя формування доходів. 

Для характеру відносин дуже важливо, чи сприймають різні члени сус-
пільства свої інтереси як суперечні один одному або як співпадаючі. На-
явність механізмів досягнення компромісу також має істотний позитивний 
вплив на співвідношення боротьби й співробітництва. Потужним інструмен-
том узгодження суперечливих інтересів є соціальне партнерство. 

У капіталістичній системі формування доходів держава виступала опо-
рою для панівних класів. Рівень експлуатації, порівняно з управлінською 
системою, спочатку навіть підвищився через те, що наймані працівники для 
окремого капіталіста є взаємозамінними. Конкретний капіталіст не має по-
треби ані в збереженні здоров'я найманих робітників, ані в утриманні їхніх 
родин. 

Якщо в управлінській системі формування доходів велике значення мали 
традиції та релігія, що освячували стан речей і знижували рівень невдоволен-
ня, то крах традиційного суспільства істотно змінює настрої мас. Свою роль 
у зростанні невдоволення найманих працівників, колишніх селян, відіграє 
і подовження робочого дня, і монотонність праці, і відрив від природного 
середовища. Відбувається консолідація робітників, формуються ідеологічні 
засади боротьби мас за свої права. Поширюється розуміння інтересів різних 
класів як таких, що суперечать один одному. 

У капіталістичній системі формування доходів соціальна боротьба роз-
гортається безпосередньо за інтереси мас, за знищення політичної, соціаль-
ної й економічної нерівності, на противагу попередній системі, де соціальна 
боротьба зазвичай відбувалася за «місця в еліті», а переможці не покращува-
ли суттєво становище мас, бо займали місце переможених у панівному класі 
і самі ставали експлуататорами. 

Позбавлена (через розвиток концепції прав людини та демократизацію) 
найбільш радикальних методів придушення невдоволення, політико-еконо-
мічна еліта все частіше обирає компромісні шляхи вирішення конфліктів. 
Неможливість примусити робітників працювати на умовах працедавця ро-
бить більш ефективними компромісні варіанти вирішення протиріч. Розви-
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вається соціальне партнерство у формі трипартизму (іноді біпартизму), яке 
дозволяє відмовитися від найбільш гострих, руйнівних для обох сторін кон-
флікту, способів боротьби та перейти до цивілізованого й аргументованого 
діалогу. 

Механізм, що відтворює відчуження безпосередніх виробників від засо-
бів виробництва, дає збій через поширення акціонерної власності й переви-
щення зарплатою мінімуму засобів існування (надає можливість здійснюва-
ти заощадження). 

Зазначені процеси разом із демократизацією громадського життя виклика-
ють збільшення соціально-економічної сили мас. З інституту, що забезпечує 
експлуатацію основної частини населення вузькою елітою, держава посту-
пово перетворюється на інститут, що збалансовує суперечливі інтереси. 

На користь праці розподіляється все більша частина створеного продукту. 
Сам суспільний продукт, завдяки досягненням науково-технічного прогресу, 
різко збільшується. Формально вільний час, що майже зник у більшості на-
селення, стає надбанням мас: тривалість робочого тижня в розвинених краї-
нах скорочується вдвічі (особливо інтенсивне скорочення спостерігається на 
початку XX століття). 

Зростають можливості з розвитку та реалізації здібностей індивідів (зо-
крема, через підвищення якості та доступності освіти), що полегшує просу-
вання соціальними сходами та розвиток особистості. У структурі засад со-
ціального успіху людини відбуваються суттєві зрушення. Не походження чи 
соціальний статус, а особисті якості стають визначальним фактором успіху, 
через що політико-економічна еліта перестає бути «закритим клубом», а її 
члени краще розуміють потреби та інтереси рядових громадян. 

Під впливом указаних перетворень (передовсім завдяки вирівнюванню 
соціально-економічних сил основних соціальних груп) після Другої світової 
війни в економічно розвинених країнах відбувається становлення соціально-
ринкової системи формування доходів. 

Ця система має п'ять базових рис: 
1. Конкурентний ринок як основний механізм координації господарської 

діяльності. 
2. Розвинена система регулювання (державного, корпоративного та гро-

мадського). 
3. Висока ефективність господарської системи. 
4. Баланс соціально-економічних сил у суспільстві. 
5. Досить висока здатність суспільства нав'язувати бізнесу принципи не-

еквівалентної справедливості. 
Перелік основних рис соціально-ринкової системи формування доходів, 

що безпосередньо впливають на реалізацію двох головних цілей формування 
доходів (задоволеність індивідів процесом формування доходів та високий 
рівень задоволення їх економічних потреб), має наступний вигляд: 
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1. Перевага соціально-економічного співробітництва над соціально-еко-
номічною боротьбою (розвиненість відносин партнерства). 

2. Праця набуває інтелектуального, інноваційного, творчого характеру 
(що підвищує задоволеність нею), а продукт праці складно піддається точній 
оцінці (що змушує роботодавця налагоджувати партнерські стосунки з най-
маним робітником; підштовхує застосовувати не процесуальні, а змістовні 
концепції мотивації, тобто враховувати складну ієрархію потреб людини). 

3. Високий життєвий рівень основної маси населення (переважаюча част-
ка населення - більше 80 % - має можливість вести життя, гідне сучасної 
людини). 

4. Велика кількість формально вільного часу (набуває розмірів, подібних 
до формально робочого часу - близько 40 годин на тиждень). 

5. Просування соціальними сходами потенційно загальнодоступне, але 
вимагає особистих здібностей (підвищення якості та доступності освіти, 
широка свобода діяльності створюють потенційну можливість для кожного 
члена суспільства підвищити свій статус). 

6. Помірна диференціація доходів. 
7. Низький рівень випадкової й систематичної експлуатації. 
8. Соціальне вирівнювання за активної участі держави, фірм та інститутів 

громадянського суспільства (вирівнювання як стартових можливостей інди-
відів, так і рівнів споживання). 

9. Збереження відносної бідності та соціальної ексклюзії (соціальна екс-
клюзія - поведінковий аспект, що нерідко супутній бідності, пов'язаний з 
обмеженістю матеріальних, культурних і соціальних ресурсів людей, що ви-
ключає їх з мінімально прийнятного способу життя, характерного для даного 
суспільства [6, с. 159], з нормальних соціальних контактів та з громадського 
життя взагалі [7, с. 95]). 

10. Збереження певної нерівності можливостей (хоча можливості люд-
ського розвитку рівні як ніколи раніше, перспективи розвитку особистості 
все одно відрізняються через різний доступ до освіти, неоднакові соціальні 
зв'язки тощо). 

На думку С. Тютюнникової, В. Іноземцева, збереження бідності в постін-
дустріальному суспільстві - закономірність, викликана, зокрема, тим, що в 
цьому суспільстві зростає значення освітнього рівня людини, його інтелек-
туального розвитку, які найбільшою мірою відсутні в середовищі бідних [8, 
с. 192; 9, с. 24]. Відбувається «замикання» нижчого класу, самовідтворен-
ня бідності. Збільшується розрив в оплаті не лише інтелектуальної та пере-
важно фізичної праці, але й різниця у винагороді зайнятих у наукомісткому 
виробництві та зайнятих в індустріальному секторі, значній частині сфери 
послуг, що раніше належали до середнього класу, а зараз зміщаються на його 
периферію в напрямку нижчого класу [9, с. 23-26]. 
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Основні характеристики соціально-ринкової системи формування до-
ходів обумовлені закономірно. Приміром, вирівнювання соціально-еконо-
мічних сил створює передумови для зниження ступеня експлуатації мас. 
І перше, і друге разом із підвищенням рівня життя й соціальним вирівню-
ванням забезпечують перевагу соціально-економічного співробітництва над 
соціально-економічною боротьбою, що має позитивний зворотний вплив на 
ефективність господарської системи та якість життя. Висока частка заробіт-
ної плати у ВВП у деяких аспектах вигідна й підприємцеві, оскільки розши-
рює платоспроможний попит і забезпечує підвищення якості робочої сили, 
необхідне в умовах постіндустріального виробництва. І хоча причинно-на-
слідкові зв'язки складні й нерідко неоднозначні, закономірність комплексно-
го формування зазначених характеристик безсумнівна. 

3 погляду на завдання, що стоять перед Україною, особливого значення 
набуває питання послідовності створення передумов розбудови соціально-
ринкової системи формування доходів. На наш погляд, саме вирівнювання 
соціально-економічних сил може стати базовою засадою розвитку соціаль-
но-ринкової системи формування доходів в Україні, оскільки воно здатне 
дати поштовх розвитку соціального партнерства, відокремленню держави 
від бізнесу, посиленню соціальної спрямованості виробництва (зокрема, 
збільшенню частки оплати праці в НД), зниженню ступеня експлуатації 
праці та землі. 

Безумовно, велике значення має також створення конкурентного ладу, 
пріоритетна увага збереженню й нарощуванню людського капіталу, форму-
вання високоефективного виробництва, побудова розвиненої системи регу-
лювання доходів, боротьба з корупцією та ряд інших заходів, проте самі по 
собі, без вирівнювання соціально-економічних сил, вони здатні породити не 
соціально-ринкову, а капіталістичну систему формування доходів. Тільки 
збільшення соціально-економічної сили основної частини населення приму-
сить політико-економічну еліту відмінити вигідні для неї практики. 

У науковій літературі присутні різні трактування сучасного становища 
господарських систем економічно розвинених країн. Так, Г. Волинський та 
І. Тодріна відзначають помітне зміщення пріоритетів між соціальною справед-
ливістю та економічною ефективністю на користь останньої в 70-80-ті роки 
XX століття, але не розглядають це як відхід від концепції соціального рин-
кового господарства [10, с. 30]. В. Антропов відзначає суперечливі тенденції 
в економіці Німеччини, починаючи з 1982 року, і говорить про частковий 
відхід від концепції «соціальної держави», який не означає, однак, перехід 
до концепції «laissez-faire» [11, с. 63-65]. 

З'являється припущення про те, що в країнах Заходу відбувається посту-
повий перехід від політики «соціальної держави» до політики «ефективної 
держави», що знімає частину відповідальності за пенсійне забезпечення, 
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медичне страхування, страхування на випадок безробіття та інші соціаль-
ні виплати з державного бюджету. В якості однієї з основних причин цього 
називається порушення балансу сил праці і капіталу, насамперед через під-
вищення міждержавної мобільності останнього [12, с. 26-30], однак мас-
штаби і значення перерозподілу соціально-економічних сил, що відбувається 
сьогодні, на наш погляд, є недостатніми для відходу від концепції соціальної 
держави. 

Такі характеристики «ефективної держави», як дотримання всіма 
суб'єктами господарювання загальних правил гри, поділ і збалансованість 
гілок політичної влади, відокремленість політичної та економічної влади, на-
дання рівних можливостей усім учасникам економічної діяльності, збалан-
соване поєднання ринкового саморегулювання і регулювання, максимальна 
наближеність структур управління до населення і його потреб, відпрацьова-
ність законодавчого процесу та висока якість законодавства [13, с. 20-25], аж 
ніяк не вказують на її відмінність від соціальної держави. 

У А. Осіпяна виникає ідея щодо відмирання «держави добробуту» і фор-
мування «суспільства добробуту» [14, с. 115-117]. З іншого боку, як зазначає 
А. Шліхтер, теза про зникнення кордонів між громадянським суспільством 
і державою неправомірна, зокрема, тому, що держава, як апарат примусу, не-
минуче виявляється над членами суспільства [15, с. 32]. 

Загалом, ані за переходу від однієї моделі соціального ринкового госпо-
дарства до іншої, ані при зміні акцентів соціальної політики в жодній із наве-
дених вище базових рис соціально-ринкової системи формування доходів не 
відбувається принципових змін. Спостерігається лише «перерозподіл сфер 
відповідальності» між ринковим саморегулювання і регулюванням доходів, 
між недержавним та державним регулюванням в складі регулювання. Якщо 
в США частка валових державних соціальних видатків становить 17,1 % 
проти 37,6 % в Данії, то частка всіх чистих соціальних витрат (державних і 
приватних) розрізняється в зазначених країнах несуттєво, складаючи 24,5 % і 
24,4 % відповідно [16, с. 15]. 

Перерозподіл через бюджет більшої чи меншої частки продукту на ко-
ристь нужденних набуває підпорядкованого значення. Головна ж функція 
держави як суб'єкта соціальної політики в сучасних умовах вбачається у 
формуванні соціально-економічного середовища, яке сприяє активній само-
реалізації кожного члена суспільства в економічній сфері, що гарантує до-
статній рівень стабільності й можливість розвитку. У соціально орієнтовано-
му господарстві всі елементи економічної політики працюють на виконання 
цього завдання [17, с. 68]. 

Проте існують і загрози цьому стану речей. Праця сьогодні «почиває 
на лаврах» минулих перемог. Знижується роль класових протиріч, на зміну 
яким приходять розходження між більш дрібними соціальними групами. 
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Різке зменшення ступеня невдоволення мас, послаблення класової єдності 
знижують їхню соціально-економічну силу. З іншого боку, великий капітал 
зберігає вплив на владу, який набуває форми «невидимої» олігархії, коли 
представники великого бізнесу не беруть участь безпосередньо в політичній 
діяльності, але впливають на кадровий склад і стратегію політичних партій 
[18, с. 60]. Великий бізнес розширює контроль над засобами масової інфор-
мації [19], що разом із розвитком технологій маніпулювання свідомістю 
несе загрозу порушення балансу соціально-економічних сил. 

Однак новий характер праці в постіндустріальному виробництві (що 
ускладнює контроль результатів праці) не дозволяє повною мірою реалізу-
вати сценарій зниження її частки в НД (оскільки це створить передумови 
зниження ефективності праці). 

Особливу роль відіграє світова фінансово-економічна криза, що почалася 
у 2008 році: вона примушує зменшувати рівень оплати праці і соціального 
захисту, що активізує боротьбу найманих працівників за свої інтереси, 
посилює їх єдність та дає новий досвід самоорганізації. 

Перехід до шостої, соціальної, системи формування доходів убачається 
закономірним і неминучим результатом розвитку соціально-ринкової систе-
ми формування доходів. Зазначений перехід відбудеться тоді, коли економіч-
ні фактори перестануть бути істотною детермінантою людської поведінки. 
Основне протиріччя формування доходів буде знято принципово іншим ти-
пом суспільних відносин. Якщо за сучасних умов людський розвиток знач-
ною мірою спрямований на збільшення здатності людини створювати вар-
тість (як основу доходів), то за соціальної системи формування доходів його 
буде спрямовано на гармонійний розвиток особистості (як основу самореа-
лізації людини). Праця як джерело існування буде замінена творчістю як за-
собом самореалізації і людського розвитку. Замість піклування про забезпе-
чення матеріальних потреб людина зможе більше зосередитися на потребах 
саморозвитку. 

Висновки. Головним внутрішнім джерелом розвитку системи формуван-
ня доходів населення є основне протиріччя формування доходів - протиріччя 
між об'єднанням індивідів у процесі спільно-розділеної діяльності зі ство-
рення економічних благ та заснованим на певному типі розподілу відосо-
бленням їх в особистому доході. 

Зняти основне протиріччя формування доходів можливо за рахунок по-
ширення принципів нееквівалентної справедливості, завдяки якому відосо-
блення в особистому доході перестане бути проблемою. Проте навіть в еко-
номічно розвинених країнах ці принципи набули лише обмеженого застосу-
вання. Тому за сучасних умов більш перспективним є інший шлях - зняття 
найбільш гострих форм прояву основного протиріччя формування доходів. 
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Визначальна роль у даному процесі відводиться державному та недер-
жавному регулюванню доходів, які повинні не тільки вирішувати конфлікти, 
але й перешкоджати їхньому виникненню. Соціально-ринкова система фор-
мування доходів населення ефективно виконує ці функції, бо має «вбудова-
ні» механізми зняття гострих форм прояву основного протиріччя формуван-
ня доходів. 

До базових рис соціально-ринкової системи формування доходів слід від-
нести: конкурентний ринок; розвинену система регулювання (державного, 
корпоративного та громадського); високу ефективність господарської систе-
ми; баланс соціально-економічних сил у суспільстві; досить високу здатність 
суспільства нав'язувати бізнесу принципи нееквівалентної справедливості. 

На наш погляд, саме вирівнювання соціально-економічних сил повинне 
стати базовою засадою розбудови соціально-ринкової системи формування 
доходів в Україні, оскільки воно здатне дати поштовх розвитку інших не-
обхідних рис - соціального партнерства, конкурентного ладу, розвиненої 
системи регулювання доходів, відокремлення державної влади від бізнесу, 
посилення соціальної спрямованості виробництва, зниження ступеня екс-
плуатації праці та землі тощо. 

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо докладне ви-
світлення комплексу заходів, необхідних для розбудови в Україні соціально-
ринкової' системи формування доходів населення. 
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СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Губин К. Г. 

В статье рассматривается образование социально-рыночной системы 
формирования доходов населения. Определен главный внутренний источник 
развития системы формирования доходов. Раскрыты основные черты со-
циально-рыночной системы формирования доходов и определяющие тенден-
ции её развития. 

Ключевые слова: саморегулирование доходов населения, регулирование 
доходов населения, система формирования доходов населения. 
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SOCIALLY-MARKET STAGE OF INCOMES FORMATION 
SYSTEM DEVELOPMENT 

Gubin K. G. 

In the article the formation of the socially-market incomes formation system is 
examined. The main internal source of incomes formation system development is 
defined. The basic features of the socially-market incomes formation system and 
the defining trends of its development are discovered. 

Keywords: population incomes self-regulation, population incomes regulation, 
profits formation system. 


	ЗМІСТ
	ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
	Федулова Л. І.СЬОМИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УКЛАД:МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	Москаленко О. М.СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ І МЕЙНСТРИМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇПОЛІТИКИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГОРОЗВИТКУ КРАЇНИ
	Марченко О. С.НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ:ЗМІСТ ТА УМОВИ
	Камінська Т. М.НЕКОМЕРЦІЙНІ ІНСТИТУТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
	Нечипорук Л. В. ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
	Гурова К. Д., Пронкіна Л. І.КОНКУРЕНТНА ИОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
	Радіонова О. М.СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
	Дьомін С. С.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
	Баталов О. А.СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
	Губін К. Г.СОЦІАЛЬНО-РИНКОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
	ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА
	Гриценко О. А.ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 
	Шевченко Л. С.ПОЗИКОВА ПРАЦЯ: СУТНІСТЬ, РИЗИКИ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
	Костюченко О. Є.НЕТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
	ПРАВО
	Задихайло Д. В.ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛОКАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
	Цесарський Ф. А.ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ІНСТИТУТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
	Лученко Д. В.ПРО ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
	Бронова Ю. Г.СУЧАСНИЙ СТАН ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІТАКОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
	Гладка О. В.СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
	Задихайло Д. Д.НОРМОТВОРЧІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
	Заїченко Л. І.ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВІДНОСИН ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
	Ковальова О. П.ВІДРОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖБК НА РИНКУ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
	Морщагіна Н. С.АСОРТИМЕНТ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
	Олефір А. О.СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ ЛІКАРСЬКИХЗАСОБІВ ЯК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЕЛЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
	Остапенко Ю. І.ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
	Самойлова Н. І.РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	Білінська О. В.ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
	Христич І. О.НЕДОСКОНАЛИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПЕК З БОКУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ІНСТАНЦІЙ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
	Мужилівський В. В.ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
	НАУКОВИЙ ФОРУМ
	КРУГЛИЙ СТІЛ:БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ
	Дарнопих Г. Ю.БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ І НОВИЙ ВИМІР
	Макуха С. М.МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
	Марченко О. С.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВИМІРІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
	Шевченко Л. С.НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА НАЦІОНАЛЬНАБЕЗПЕКА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
	Губін К. Г.УМОВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
	Чуприна О. О., Чуприн К. С.СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
	Камінська Т. М.СВІТОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
	Нечипорук Л. В.РОЗВИТОК СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
	Овсієнко О. В.ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
	Роздайбіда О. В.ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО АПК - ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ГАРАНТУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ	
	Лизогуб В. А.МОЖЛИВОСТІ ИРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗИЕЧЕННЯНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇБЕЗИЕКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
	Гриценко Е. А.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗАБЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
	Інформація для авторів

