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Вступ. Відновлення економічного росту, забезпе�
чення його неухильності потребує переосмислення
основних принципів і задач соціально�економічної
політики, якісного удосконалення державного регу�
лювання процесами відтворення соціально�економі�
чних систем. Перехідні процеси в Україні мали некон�
трольований характер, що проявилося у відсутності
кінцевих цілей соціально�економічної трансформації,
і як наслідок невизначеності шляхів і засобів суспіль�
ного розвитку, завуальованості соціально�економічної
сутності перетворень тощо. Все це сприяло погіршен�
ню соціальної структури суспільства і його подальшій
поляризації, звуженню соціально�економічного по�
тенціалу та зростанню ризиків нестабільності.

Економічна політика в передкризові роки була
спрямована на підтримку високих рівнів спо�
живчого та інвестиційного попиту, в т.ч. за

рахунок імпорту, іноземних інвестицій і дешевих кре�
дитів, що призвело до формування і накопичення не�
безпечних соціально�економічних диспропорцій,
створило передумови нестабільності національної
валюти. Водночас світова економічна криза виявила
неспроможність держави ефективно протидіяти не�
гативним наслідкам кризи, відсутність системності
антикризових заходів і їх цілеспрямованості. Отже,
постає актуальна задача цілеспрямованого соціаль�
но�економічного управління та підтримки безпечних
параметрів відтворення національної економіки і її
окремих складових елементів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державне
регулювання соціально�економічних процесів, удос�
коналення і забезпечення їх дієвості потребує спеці�
альної системи методологічного, статистичного та
інформаційного забезпечення. Системи національних
рахунків ООН і Європейського Союзу (СНР) склада�
ють основу для системного обліку, аналізу, контролю
та планування всього спектру відтворювальних про�
цесів в національній економіці і в її інституційних
складових [1, 2]. СНР є основою для аналізу та регу�
лювання галузевих і регіональних процесів відтворен�
ня, інституційних складових національної економіки
(державного сектору, не фінансового і фінансового
секторів, домогосподарств та ін.), навколишнього се�
редовища, макроекономічних процесів і пропорцій
відтворення та ін. СНР як соціально�економічна мо�
дель процесів відтворення покладена в основу інди�
каторів сталого розвитку Європейського Союзу і є од�
ним із інструментів державного регулювання процесів
соціально�економічного відтворення [3].
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Невирішені проблеми. Визначення сучасних про�
блем відтворення соціально�економічних систем та
відповідне державне регулювання соціально�еконо�
мічних процесів в розвинутих країнах здійснюють на
основі інструментарію національного рахівництва.
В Україні даний інструментарій головним чином роз�
глядають як економіко�статистичну модель відтво�
рення національної економіки, і недооцінюють його
аналітичні можливості щодо удосконалення держав�
ного регулювання соціально�економічного процесів.

Метою статті є виділення сучасних проблем
соціально�економічного відтворення та постановка
відповідних задач державного регулювання соціаль�
но�економічних процесів в рамках моделі СНР.

Основні результати дослідження. Світова фінан�
сово�економічна криза не тільки виявила та загост�
рила назрілі диспропорції, але й потребує комплекс�
ного державного регулювання всієї системи соціаль�
но�економічних процесів відтворення, які в кожній
країні мають свої особливості. Зростаючі внутрішні і
зовнішньоекономічні дисбаланси, розшарування
доходів громадян і, як наслідок, зростання розриву у
рівні життя і соціальній захищеності, розбалансо�
ваність бюджетів та зростання внутрішніх і зовнішніх
боргових зобов’язань, зниження заощаджень і роз�
балансоване утворення капіталів, періодичне загос�
трення кризових явищ в різних секторах економіки і
нестабільність національної валюти – це лише ок�
ремі сфери відтворення, що потребують системного
моніторингу і обґрунтованого регулювання.

Дисбаланси сучасної зовнішньої торгівлі приве�
ли до валютних війн та значного коливання валют,
що ускладнює відновлення як світової економіки так
і національної економіки. У зв’язку з цим країнами
великої двадцятки G20 пропонуються якісні індика�
тори зовнішнього відтворення, що комплексно ха�
рактеризують також національні дисбаланси (дер�
жавний борг, бюджетний дефіцит, зовнішньоторго�
вельний баланс, обмінний курс і національна валю�
та) та є об’єктами регулювання [4].

Європейські країни проходять складний етап
свого соціально�економічного співжиття, по�
в’язаний із упередженням та подоланням

кризових явищ в усіх сферах суспільства. Сильні по�
зиції сучасної Німеччини зумовлені налагодженою соц�
іально ринковою економічною моделлю, в основу якої
закладені антикризові принципи управління, спрямо�
вані на підтримку постійного економічного зростання
при забезпеченні загальноекономічної і зовнішньотор�
говельної рівноваги, стабільного рівня цін і високої зай�
нятості [5, с. 94–95]. Ці умови накладають суворі обме�
ження на розміри державного боргу, дефіцитів держав�
ного і земельних бюджетів, особливості розподілу і пе�
рерозподілу фінансових ресурсів, підтримку конку�
ренції в економіці та соціальній сфері та інше.
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Неспроможність державного регулювання соці�

ально�економічних процесів особливо проявляєть�
ся в авторитарних суспільствах. Соціальна неелас�
тичність у поєднанні із сучасними інформаційними
технологіями як соціальним феноменом стала по�
штовхом до соціального вибуху в арабських країнах,
викриваючи тим самим давно накопичувані
внутрішні соціальні й економічні дисбаланси і дис�
пропорції розвитку. Для послаблення соціальної на�
пруги багаті країни застосовують економічні важелі,
вдаючись до більш справедливого розподілу доходів.
Влада Кувейту, маючи значне сальдо зовнішньої
торгівлі доходи від якої зосереджуються в державно�
му секторі, терміново переходить до іншої моделі
розподілу і перерозподілу національного доходу,
спрямованої на послаблення соціально�економічної
напруги (підвищення рівня заробітних плат, сти�
пендій, одноразових виплат тощо) [6].

За умов неналежного державного регулювання
всієї системи соціально�економічних процесів
відтворення держава – як регулюючий інсти�

тут – стає найбільшою небезпекою [7, с. 85].
Діяльність некомпетентних урядів формує стра�
тегічні соціально�економічні проблеми, особливо
в країнах, що розвиваються [8, с. 6]. Розбудова силь�
ної держави пов’язана із формуванням сильних дер�
жавних структур і правильним функціонуванням сус�
пільних інститутів, які підтримуються населенням і
суспільною думкою [8, с. 5].

В Україні сформувалися значні внутрішні соці�
ально�економічні і зовнішньоекономічні диспро�
порції. Зростаючий державний борг суттєво обмежує
перспективи економічного зростання та підвищує
негативні ризики соціально�економічного відтворен�
ня. Водночас розв’язання економічних проблем про�
лягає через реформування суспільних інститутів з ме�
тою підвищення їх соціальної чутливості і відповідаль�
ності, що створює якісно нові критерії щодо оцінки
стійкості і ефективності соціально�економічного
відтворення в умовах відкритого суспільства. Відпов�
ідно змінюється і сутність державного регулювання,
де увага акцентується саме на соціальній сутності
і спрямованості регулювання економічних процесів.

В цілому процеси відтворення різних соціально�
економічних систем – від національної економіки і
до значно менших за розмірами утворень – опису�
ються за допомогою типових соціально�економічних
матричних моделей, які в економічній літературі от�
римали назву «матриці соціальних рахунків» /social
accounting matrices/ або «матриці фінансових по�
токів» [1, 2]. Матричні моделі ґрунтуються на міжна�
родних статистичних і фінансових класифікаціях,
вирізняються структурою і деталізацією, використо�
вуються як для цілісного опису і аналізу всіх процесів
соціально�економічного відтворення внутрішнього
середовища об’єкту дослідження і його зовнішньое�
кономічних зв’язків так і для планування пропорцій
соціально�економічного відтворення [9, 10]. Об’єкта�
ми аналізу і державного регулювання в таких моде�
лях стають: 1) сукупний попит і сукупна пропозиція
в національній економіці; 2) внутрішня і зовнішня
економіка; 3) система бюджетів національної еконо�

міки і якісні показники їх відтворення; 4) система
видів економічної діяльності і динаміка їх розвитку;
5) окремі етапи відтворення соціально�економічних
систем (виробництво, утворення доходу, розподіл
первинного і вторинного доходу, утворення капіталу
тощо); 6) система утворюваних валових і чистих до�
ходів (ВВП, ВДВ, прибутки, національний дохід, за�
ощадження, кредитування/запозичення тощо);
7) регіональні аспекти відтворення; 8) різноманітні
соціально�економічні пропорції, включаючи кри�
тичні; 9) різноманітні потоки та інше.

На основі матричних моделей готуються дов�
гострокові стратегії розвитку національної
соціально�економічної системи та тактичні

заходи економічної політики, спрямованої на
підтримку рівноваги відтворення та покращення як�
існих параметрів функціонування соціально�еконо�
мічних систем (упередження різних кризових явищ,
забезпечення стійкості і збалансованості бюджетних
систем, забезпечення пропорційності і рівноваги
відтворення, формування умов сталого розвитку
соціально�економічних систем, програмування до�
хідності та інвестиційної привабливості соціально�
економічної системи тощо).

Матриці соціальних рахунків є базовим інстру�
ментарієм для аналізу та регулювання всієї системи
відтворювальних соціально�економічних процесів, є
теоретико�методологічною основою удосконалення
державного регулювання.

Висновки. Всебічний аналіз сучасних проблем
відтворення соціально�економічних систем та удоско�
налення державного регулювання процесів відтворен�
ня слід здійснювати саме на основі інструментарію на�
ціонального рахівництва. Метою соціально�економіч�
ного регулювання має стати підтримка на високому
рівні попиту і пропозиції в національній економіці при
покращенні характеристик соціально�економічного
відтворення суб’єктів економіки, збереженні та розвит�
ку соціально�економічного потенціалу, підтримка кон�
курентних відносин в соціальній та економічній сфе�
рах при забезпеченні рівноваги відтворення різних соці�
ально�економічних систем.
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Посткризисные трансформационные процес�
сы развития национальной экономической
системы сопровождаются поисками эф�

фективных форм взаимодействия экономических
агентов, наиболее востребованной из которых явля�
ется промышленная интеграция, направленная на
объединение технологических стадий производства,
переработки, сбыта и реализации готовой продукции.
Формой реализации таких кооперационных процес�
сов является создание интегрированных корпоратив�
ных структур (ИКС), сущностные характеристики
которых достаточно подробно были рассмотрены ав�
торами в своих предыдущих статьях. В условиях огра�
ниченности финансовых ресурсов товаропроизводи�
телей и сопутствующего ослабления потребительско�
го спроса только интеграционное сотрудничество по�
зволяет решать проблемы сохранения и распростра�
нение в стратегическом плане конкурентных преиму�
ществ различных субъектов хозяйствования.

Существует достаточно большое количество ра�
бот [1, 3, 4, 8, 9, 11], посвященных отдельным вопро�
сам управлению конкурентоспособностью различ�
ных экономических субъектов, к преимущественно�
му рассмотрению среди которых относят разработку
стратегии ведения конкурентной борьбы [8, 9] и
оценку уровня конкурентоспособности продукции
[1, 4]. Как правило, такие исследования не учитыва�
ют таких особенностей жизнедеятельности ИКС как,
например, наличие сложной структуры взаимодей�
ствий участников интегрированного объединения,
проявление конкурентно�кооперационных отноше�
ний, возникновение условий для наложения и соот�
несения жизненных циклов отдельных продуктов и
предприятий участников ИКС. Указанные особен�
ности определенным образом видоизменяют подход
к организации конкурентного поведения ИКС (это
при том, что в большинстве случаев также рассмат�
ривается только конкурентное поведения отдельных
предприятий, да еще и в англоязычной литературе
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[12, 13], без учета национальной специфики) и тем
самым актуализируют необходимость проведения
исследований в данной сфере.

Целью статьи выбрана постановка задачи обосно�
вания приоритетных направлений реализации конку�
рентного поведения интегрированной корпоративной
структуры, с последующей разработкой рекомендаций
по организации соответствующего контура управле�
ния. В контексте цели статьи следует обратить вни�
мание на неоднозначность трактовки сущности поня�
тия конкурентного поведения даже для уровня отдель�
ного предприятия. Так, наиболее распространенным
[З] есть представление конкурентного поведения как
определенное позиции, занимаемой предприятием, в
процессе принятия решений занимает по отношению
к своим конкурентам. Такой подход не может рассмат�
риваться как полностью правильный из�за статично�
сти данного определения и невозможности на его ос�
нове определиться с совокупностью действий пред�
приятия или ИКС. В этом контексте можно на осно�
ве [7] трансформировать понимание конкурентного
поведения в устойчивый комплекс действий, предпо�
читаемый субъектом для решения различных задач
управления его конкурентоспособностью.

Рассматривая теоретический базис исследова�
ния, обратим внимание на возрастающее рас�
пространение концепции, представляющей

конкуренцию как поведенческую категорию, трак�
тующую конкуренцию через соперничество за луч�
шие с точки зрения представленности на рынке ус�
ловия. Естественно эту концепцию следует рассмат�
ривать в симбиозе с структурными (конкуренция как
поддержание определенного конкурентного статуса
среди участников рынка) и функциональными (кон�
куренция как способность создавать и поддерживать
новые конкурентные преимущества) концепциями,
что очень часто забывают адепты того или иного те�
оретического направления. В качестве базиса для
симбиоза указанных концепций в рамках цели ис�
следования конкурентное поведение ИКС предлага�
ется трактовать с точки зрения теории организаци�
онной экологии [5, 10], рассматривающей конкурен�
цию как многомерную координационную модель
поведения предприятий в рамках выбранной эколо�
гической ниши. Фактором выбора конкурентного
поведения, согласно [10, с. 100] при этом будет ин�
тенсификация информационного обмена и есте�
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