УДК 330.837
НОРМА «ПРАВОВА ПОВЕДІНКА» ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК КРАЇНИ: КРОС КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
Н. І. Литвиненко, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий
університет», natalyt33@mail.ru
Методологія

дослідження.

Результати

отримані

при

застосуванні

наступних методів: абстракції – при визначенні сутності категорії «правова
поведінка»; методів статистики – при визначенні тісноти взаємозв’язку між
індексами «Політична стабільність і відсутність насилля», «Верховенство
права» та індексом «Розвитку людського потенціалу»; кількісний аналіз – при
встановлені тенденцій розвитку індексів «Політична стабільність і відсутність
насилля», «Верховенство права» та індексу «Розвиток людського потенціалу»,
компаративний аналіз при дослідженні умов і результатів розвитку країни в
залежності від норми «правова поведінка».
Результати. Виявлено, що норма «правова поведінка»

є одним із

елементів, який дозволяє встановити безпечний та ефективний взаємозв’язок
між суб’єктами. Означена норма обумовлює ефективність функціонування
суспільства в цілому.
Встановлено значимий прямий кореляційний зв'язок між нормою правова
поведінка за двома ознаками та рівнем соціально-економічного розвитку країни
та виявлено, що цей зв'язок має тенденцію до ослаблення з погіршенням
економічної ситуації. З’ясовано, що норма «правова поведінка» має певний
взаємозв’язок з добробутом і він носить причино-наслідковий характер.
Показано, що на сьогоднішній день Україна має неактивний взаємозв’язок
між нормою «правова поведінка» і добробутом.
Новизна. Встановлено взаємозалежність тісноти зв’язку між нормою
«правова поведінка» та рівнем соціально-економічного розвитку національної
економіки, а саме: чим нижчим є рівень соціально-економічного розвитку
країни, тим слабшим є зв’язок. Показано, що в окремих випадках він навіть
набуває форми неактивного.
Практична значущість. Отриманні результати можуть бути використанні для
подальшого теоретичного дослідження ролі норми «правова поведінка» у

розвитку та функціонуванні суспільства. Подальші теоретичні та емпіричні
дослідження

інституціонального

середовища

українського

суспільства

дозволять виявити вузькі місця його розвитку та розробити рекомендації щодо
їх усунення.
Ключові слова: норма правова поведінка соціально-економічний розвиток,
розвиток людського потенціалу, політична стабільність і відсутність насилля,
верховенство права взаємозв’язок.
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