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Аналіз глобальних факторів кластеризації соціальної економіки
Аналіз різних аспектів соціальної економіки зумовлений тим фактом, що в центрі уваги будь-якої економічної
системи лежить людина як основний об’єкт та результат економічної діяльності. Метою цієї статті є
кластеризація соціальної економіки країн усього світу разом з виділенням моделей соціальної економіки для
країн з перехідною економікою в умовах глобалізації. За результатами дослідження представлено чотири
кластери соціальної економіки, що доводять достовірність класифікації з 4 класичних моделей соціальної
економіки: ліберальної, скандинавської, корпоративістської та середземноморської. В той час як найбільш
розвинені країни мають ефективні моделі соціальної економіки, для країн з перехідною економікою все ще
відсутня чітка концепція соціального розвитку. У статті розглянуто кластеризацію соціальної економіки
різних країн з метою визначення місця країн з перехідною економікою у системі соціальних показників
світової економіки. Дослідження обмежене кількістю країн – 40 країнами світу, а саме країнами Європи, і
часовими рамками – 2015 і 2016 рр. Отримані результати можуть бути враховані урядом при розробці та
запровадженні нової соціальної політики для країн з перехідною економікою беручи до уваги досвід країн з
класичними соціальними моделями. Автори пропонують основні практичні інструменти для побудови
соціальних моделей в країнах з перехідною економікою. Запропоновано виділити ще одну модель соціальної
економіки – перехідну модель, типову для країн з перехідною економікою, які запроваджують соціальні
реформи та мають певні спільні характеристики.
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Анализ глобальных факторов кластеризации социальной экономики
Анализ различных аспектов социальной экономики обусловлен тем фактом, что в центре внимания любой
экономической системы лежит человек как основной объект и результат экономической деятельности. Целью
данной статьи является кластеризация социальной экономики стран всего мира вместе с выделением моделей
социальной экономики для стран с переходной экономикой в условиях глобализации. По результатам
исследования представлены четыре кластера социальной экономики, доказывающие достоверность
классификации из 4 классических моделей социальной экономики: либеральной, скандинавской,
корпоративистской и средиземноморской. В то время как наиболее развитые страны имеют эффективные
модели социальной экономики, для стран с переходной экономикой всё ещё отсутствует четкая концепция
социального развития. В статье рассмотрена кластеризация социальной экономики разных стран с целью
определения места стран с переходной экономикой в системе социальных показателей мировой экономики.
Исследование ограничено количеством стран – 40 странами мира, а именно Европы, и временными рамками
– 2015 и 2016 гг. Полученные результаты могут быть учтены правительством при разработке и внедрении
новой социальной политики для стран с переходной экономикой принимая во внимание опыт стран с
классическими социальными моделями. Авторы предлагают основные практические инструменты для
построения социальных моделей в странах с переходной экономикой. Предложено выделить ещё одну модель
социальной экономики – переходную модель, типичную для стран с переходной экономикой, внедряющих
социальные реформы и имеющих определенные общие характеристики.
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