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Перехід до нової економіки: тенденції змін у функціях доходу та заробітної плати
Швидке розповсюдження інформаційних технологій та інші явища у новій економіці призводять до значних
змін у соціально-трудовій сфері. Основною метою є аналіз та систематизація особливостей праці та її оплати у
новій економіці. У статті використовуються метод аналітичного групування для характеризування функцій
заробітної плати, а також змін у соціально-трудовій сфері, що мають місце у новій економіці, кореляційнорегресійний аналіз для визначення зв’язку між середнім доходом та факторами впливу на його рівень. У статті
представлено три важливі висновки. По-перше, поступові зміни у сутності праці та формах її організації, що
мають місце в сучасних умовах під впливом розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій,
потребують нових підходів до регулювання доходів, управління зайнятістю населення, розробки системи
професійної освіти. По-друге, автори також роблять висновок про те, що справедлива винагорода робітникам,
забезпечення продуктивної зайнятості в сучасних умовах є завданням не лише національного, а і
міжнародного масштабу. По-третє, перспективними напрямками скорочення нерівності та зменшення
соціальної напруги в суспільстві є гарантування безумовного базового доходу, прогресивного оподаткування
усіх типів доходу, скорочення тривалості робочого часу зі збереженням заробітної плати та підвищенням
продуктивності. Крім уникнення соціальних небезпек, проактивною прогресивною функцією може бути
розширення можливостей людського розвитку.
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Переход к новой экономике: тенденции изменений в функциях дохода и заработной платы
Быстрое распространение информационных технологий и другие явления в новой экономике приводят к
значительным изменениям в социально-трудовой сфере. Основной целью является анализ и систематизация
особенностей труда и его оплаты в новой экономике. В статье используются метод аналитического
группирования для характеризирования функций заработной платы, а также изменений в социально-трудовой
сфере, имеющих место в новой экономике, корреляционно-регрессионный анализ для определения связи
между средним доходом и факторами влияния на его уровень. В статье представлены три важных вывода. Вопервых, постепенные изменения в сущности труда и формах его организации, имеющие место в современных
условиях под влиянием распространения информационно-коммуникационных технологий, требуют новых
подходов к регулированию доходов, управлению занятостью населения, разработке системы
профессионального образования. Во-вторых, авторы также делают вывод о том, что справедливое
вознаграждение работникам, обеспечение продуктивной занятости в современных условиях является
заданием не только национального, но и международного масштаба. В-третьих, перспективными
направлениями сокращения неравенства и уменьшения социального напряжения в обществе являются
гарантирование безусловного базового дохода, сокращение длительности рабочего времени с сохранением
заработной платы и повышением продуктивности. Кроме избегания социальных опасностей, проактивной
прогрессивной функцией может быть расширение возможностей человеческого развития.
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