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Моделювання державних соціально-економічних систем у країнах Європейського регіону
Нещодавні глобальні економічні та соціальні проблеми підтверджують існування ряду системних проблем у соціальноекономічних відносинах. Таким чином, розширення поняття стійкого розвитку, яке поєднує в собі соціальні, екологічні
та економічні аспекти, стає характерною ознакою тенденції світового розвитку в останні десятиліття. На сьогоднішній
день високорозвинені країни світу впроваджують принципи соціальної економіки (спеціальна модель державного
управління для соціально-економічного розвитку) у їх політику з метою вирішення вищезгаданих проблем та досягнення
Цілей розвитку тисячоліття. Впровадження цих принципів, реалізоване урядом у цих країнах протягом останніх
десятиліть, дозволяє оцінити отримані результати та висвітлити характеристики індивідуальних національних бізнесмоделей соціальної економіки. Дослідження найважливіших соціально-економічних світових показників шляхом
моделювання, групування та регресійного аналізу дало можливість не лише висвітлення найважливіших показників, що
характеризують соціально-економічний розвиток, а і, враховуючи формування взаємозв’язку між соціальними та
економічними параметрами, виділення окремих груп країн (виключно Європейського регіону), об’єднаних загальними
принципами та методами соціально-економічної політики та результатами їх впровадження. Отримані результати
дозволяють передбачити майбутні тенденції соціально-економічного розвитку окремих груп країн, враховуючи наявні
матеріально-технічні ресурси, ситуацію на ринку праці та рівень конкурентоздатності трудових ресурсів, ознаки
функціонування монетарної та податкової систем і т.д. Враховуючи результати групування, стало можливим визначення
спеціальних моделей для соціально-економічного розвитку, характерного для конкретних груп, та властивих їм
тенденцій функціонування. Крім того, було визначено ряд спеціальних методів та механізмів державного контролю, які є
загальними та найбільш ефективними для цих систем.
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Моделирование государственных социально-экономических систем в странах Европейского региона
Недавние глобальные экономические и социальные проблемы подтверждают существование ряда системных проблем в
социально-экономических отношениях. Таким образом, расширение понятия устойчивого развития, сочетающее в себе
социальные, экологические и экономические аспекты, становится характерным признаком тенденции мирового развития
в последние десятилетия. На сегодняшний день высокоразвитые страны мира внедряют принципы социальной
экономики (специальная модель государственного управления для социально-экономического развития) в их политику с
целью решения вышеупомянутых проблем и достижения Целей развития тысячелетия. Внедрение данных принципов,
реализованное правительством в этих странах в течение последних десятилетий, позволяет оценить полученные
результаты и осветить характеристики индивидуальных национальных бизнес-моделей социальной экономики.
Исследование важнейших социально-экономических мировых показателей путем моделирования, группирования и
регрессионного анализа дало возможность не только освещения важнейших показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие, но и, учитывая формирование взаимосвязи между социальными и экономическими
параметрами, выделения отдельных групп стран (исключительно Европейского региона), объединенных общими
принципами и методами социально-экономической политики и результатами их внедрения. Полученные результаты
позволяют предвидеть будущие тенденции социально-экономического развития отдельных групп стран, учитывая
имеющиеся материально-технические ресурсы, ситуацию на рынке труда и уровень конкурентоспособности трудовых
ресурсов, признаки функционирования монетарной и налоговой систем и т.д. Учитывая результаты группирования, стало
возможным определение специальных моделей для социально-экономического развития, характерного для конкретных
групп, и свойственных им тенденций функционирования. Кроме того, был определен ряд специальных методов и
механизмов государственного контроля, являющихся общими и наиболее эффективными для данных систем.
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