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 АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 
«Скандинавська модель» економічного розвитку передбачає 

створення інституту гарантування для своїх громадян соціальних 
благ через високі соціальні видатки, при цьому в Швеції, Фінляндії 
та Норвегії, податки як і ВВП на душу населення одні з найвищих в 

Європі.  Саме тому вона є дуже привабливою для нас і вкрай 
важливо дослідити можливість впровадження якщо не всієї моделі, 

то принаймні деяких її елементів у соціальній політиці України. 



ПЛАН 
РОЗДІЛ 1. Особливості державного втручання у 

скандинавських країнах 

 

 

РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика 

макроекономічної ефективності соціальних видатків у 

скандинавських країнах та Україні 
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1. Особливості державного втручання у 

скандинавських країнах 

Скандинавські країни мають унікальний 
досвід забезпечення громадянських 
свобод і сталого розвитку, ефективно 
поєднуючи високий рівень 
оподаткування з високим рівнем 
соціального забезпечення й екологічної 
безпеки.  

Ключовими факторами цього 
успіху є: 
- максимальне врахування 

інтересів громадян і громад 
при розсудливому плануванні 
видатків державного 
бюджету; 

-  забезпечення високого рівня 
екологічної складової  їх 
державних бюджетів як у 
структурі видатків, так і в 
структурі доходів. 

 



Збільшення соціальних видатків в Скандинавських 
країнах 



2. Порівняльна характеристика 

макроекономічної ефективності соціальних 

видатків у скандинавських країнах та Україні 

Рекомендації щодо запровадження позитивного 
досвіду регулювання економіки в Україні (за 
прикладом Скандинавських країн): 
 
1. Диференціація податків; 

 
2. Підвищення конкурентоспроможності 
продукції на зовнішніх ринках; 
 
3. Підвищення рівня зайнятості. 
 
 



Державні видатки України та скандинавських країн. 

Державні видатки України на 
2013-2014 р. млн. грн. 

Державні видатки Норвегії 
на 2013-2014 р. 

Державні видатки Данії на 
2013-2014 р. 

Державні видатки 
Фінляндії на 2013-2014 р. 



                                                                                
 
 
                                                                                 
 
Вплив видатків бюджету на економіку та Норвегії 



 3.Сучасні тенденції в системі макроекономічного 

регулювання у скандинавських країнах.  
Комплекс заходів підтримки національної економіки: 

• Активна політика на ринку праці; 

• Підтримання ліквідності банківської системи та захист 
депозитів на внутрішньому ринку; 

• Підтримка неплатоспроможних банків; 

• Вливання капіталу в платоспроможні банки; 

• Підтримка кредитування підприємств. 

 



Скандинавські країни на сучасному етапі 

Скандинавські країни пережили останню фінансову кризу в 
хорошому стані: 

-з бюджетним профіцитом (Норвегія 67,8 млрд дол США); 

-низькими рівнями державного боргу (Норвегія 45% від ВВП). 

 У більш тривалій перспективі чотири головних скандинавських 
країни характеризуються: 

-стійким зростанням; 

- довгостроковій політичною стабільністю; 

- прозорими державними інститутами; 

- технологічної адаптованості; 

-гнучкими ринками праці; 

-відкритими економічними системами; 

-високим рівнем якості освіти. 

 



ВИСНОВОКИ: 
 

В основі розсудливого використання соціальних 
видатків скандинавських країн лежить принцип 
соціалізації економіки. 
 
На даному етапі впровадження Скандинавської 
системи соціальних видатків в Україні є 
неефективним. 
 
Скандинавські країни досягнули змін під час 
попередніх глобальних економічних криз, що зробило 
їх достатньо гнучкими до останньої фінансової кризи. 
 



ДЯКУЮ  

ЗА 

УВАГУ !!! 


