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з виробництва окремого виду продукції (робіт, 
послуг). За такою класифікацією витрат ми можемо 
проводити планування ефективніше, оцінювати 
діяльність підрозділів підприємства та аналізу-
вати окремі витрати або групи витрат. Отже, вчені 
за таких умов поділяють витрати на плановані і 
не плановані. На наш погляд, при внутрігосподар-
ському розрахунку з використанням норматив-
ного методу обліку та управління або його елемен-
тів (нормативно-чекова система планування, облік і 
контроль витрат) в господарствах витрати за вказа-
ною ознакою доцільніше поділяти на планові (нор-
мативні), відхилення від планових (нормативних) 
затрат. Такий поділ дозволить проводити більш 
детальний аналіз витрат безпосередньо на місцях 
їх виробництва. 

В економічній літературі часто виділяють дві само-
стійні ознаки класифікації витрат: участь у вироб-
ничому процесі та витрачання за доцільністю [30]. 
За першою ознакою витрати поділяють на виробничі і, 
а за другою - на продуктивні і непродуктивні. 

На нашу думку, ці дві ознаки класифікації в сви-
нарстві доцільно об’єднати в одну ознаку щодо ролі 
(участі) та доцільності видатків у виробничому про-
цесі. У практичній діяльності свинарські організації 
застосовують великий комплекс різноманітних захо-
дів для підвищення ефективності використання фак-
торів виробництва. 

Розглядаючи теорію виробництва ми приходимо 
до того, що головним є закон, за яким потрібно зни-
жувати витрат на одиницю товару. Отже, саме тому 
в сільському господарстві слід поділяти витрати 

на підтримуючі і продуктивні. Збільшення частки, 
наприклад, продуктивного корму (або коефіцієнта 
продуктивного використання кормів) підвищує про-
дуктивність тварин і, отже, знижує рівень витрат 
у розрахунку на одиницю продукції. 

Висновки. Таким чином, підбиваючи підсумок, 
відзначимо, що однією з найбільш оптимальних та 
об’єктивних класифікацій витрат в свинарстві, що 
відповідає сучасним вимогам, завданням і функ-
ціям управлінського обліку, планування, контролю, 
аналізу витрат і обчислення собівартості продукції 
в системі управління ефективністю виробництва 
продукції свинарства є класифікація, наведена 
в таблиці 3.

Наведені аспекти класифікації витрат дозволяють 
використовувати різні моделі управління витратами 
щодо виробництва продукції свинарства.
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації у 
більшості країн з високим рівнем розвитку націо-
нальної економіки сформувалися надійні системи 
забезпечення економічної безпеки національної еко-
номіки та захисту національних економічних інтер-
есів від зовнішніх та внутрішніх загроз. Детальний 
аналіз світового досвіду упередження загроз еконо-
мічній безпеці національної економіки з метою його 
подальшої адаптації до українських реалій є необхід-
ною умовою ефективного та стабільного функціону-
вання національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми забезпечення економічної безпеки держави в 
сучасних умовах набувають особливої гостроти, про 
що свідчить їх детальний розгляд у зарубіжній та 
вітчизняній науковій літературі. Серед найбільш 
вагомих напрацювань у даній сфері варто виділити 
праці таких вітчизняних науковців, як О. Баранов-
ський, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, М. Єрмо-
шенко, В. Єдинак, В. Кириленко, О. Комеліна, 
О. Саєнко, С. Онищенко, А. Сухоруков, Д. Буркаль-
цева та багатьох інших. Проте в науковій літературі 
бракує детально аналізу та систематизації міжна-
родного досвіду забезпечення економічної безпеки 
шляхом упередження загроз національним еконо-
мічним інтересам та системі національної еконо-
міки в цілому.

Постановка завдання. З метою формування ефек-
тивної системи економічної безпеки національної 
економіки, що ґрунтується на вчасному виявленні 
та ліквідації загроз, необхідно проаналізувати світо-
вий досвід упередження загроз економічній безпеці 
національної економіки задля його подальшої адап-
тації та впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Істо-
рично явище економічної безпеки держави почало 
розглядатися як об’єкт економічної науки саме 
в зв’язку з виникнення загроз в сфері реалізації 
національних економічних інтересів. Дослідженням 
світового досвіду розв’язання проблем забезпечення 
економічної безпеки на прикладі розвинутих країн та 
країн, що розвиваються, займався В.Ю. Єдинак [2], 
який дійшов до висновку, що у світі склалися чотири 
різні системи економічної безпеки, а саме:

1) американська – орієнтована на поєднання 
зовнішньої та внутрішньої безпеки, яку використо-
вують за основу більшість демократичних держав;

2) японська – орієнтована на внутрішню соці-
альну безпеку;

3) китайська – являє систему безпеки держав, що 
здійснюють будівництво соціалістичного суспільства;

4) системи безпеки, властиві державам, що нещо-
давно здобули незалежність та здійснюють глибинну 
переорієнтацію свого розвитку [2].

Спільною характеристикою та основою представ-
лених систем економічної безпеки в різних країнах 
є нормативно-правова база з регулювання внутріш-
ніх та зовнішньоекономічних операцій, в тому числі 
стосовно участі іноземного капіталу в національній 
економіці, а також інституціональне забезпечення 
захисту національних економічних інтересів в умо-
вах міжнародної інтеграції.

Формування нормативно-правового та інституцій-
ного забезпечення економічної безпеки держави істо-
рично розпочалося у США в роки «великої депресії». 
У 1934 році за наказом президента США Ф.Д. Руз-
вельта було створено перший в світі орган із врегулю-
вання проблем економічної безпеки – Федеральний 
комітет з економічної безпеки США та Консульта-
тивну раду при ньому, а також закладено основи 

нормативно-правового забезпечення економічної без-
пеки через прийняття спеціальних законодавчих 
актів: The Economic Security Act of 1934 та The Social 
Security Act of 1935 [1].

Варто зазначити, що створення нормативно-право-
вого та інституційного забезпечення економічної без-
пеки у США було реакцією на соціально-економічні 
процеси, що відбувалися в період «Великої депре-
сії», тому на початковому етапі його розвитку пріо-
ритетними були проблеми безробіття та економічної 
безпеки кожного з громадян (individuals). В англо-
мовних країнах до цього часу поняття «economic 
security» використовується переважно в його почат-
ковому розумінні як захищеність приватних осіб чи 
домогосподарств від різкого погіршення їх фінансо-
вого стану. На макрорівні прийнято розглядати не 
економічну безпеку держави, а економічні аспекти 
національної чи міжнародної безпеки.

При цьому набір методів і важелів регулю-
вання процесу забезпечення економічної безпеки 
залежить скоріше від конкретних економічних 
умов та традицій управління економічним розви-
тком держави, ніж від соціально-економічних й 
інституціональних підвалин суспільства. Так, роз-
винені країни з ринковою економікою, зокрема 
країни – засновники Європейського Союзу, вико-
ристовують адміністративні обмеження, а соціа-
лістичні країни, такі як Китай, В’єтнам, зазви-
чай надають перевагу ринковим механізмам. 
У Франції, Японії та Швеції сильними залишаються 
позиції прихильників активного державного регу-
лювання, тоді як у Великій Британії та Італії пере-
вагу віддають неоліберальним ідеям. Наприклад, 
у Франції та Японії щороку розробляють плани 
державної інвестиційної стратегії, використову-
ються бюджетно-податкові важелі. Відмовившись 
у 70–80-х рр. ХХ ст. від допомоги (іноді повного 
утримання) не завжди рентабельних і навіть збит-
кових підприємств, уряди країн Заходу отримали 
можливість використовувати бюджетні кошти на 
розвиток найновіших галузей економіки, фінансу-
вання науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських робіт, де частка державних витрат становить 
від 40 до 55% [5].

Як засвідчує світовий досвід, ключовим елемен-
том системи забезпечення економічної безпеки дер-
жави є ефективний механізм визначення загроз 
національним економічним інтересам, що створюють 
безпосередню небезпеку національній економічній 
системі, порушуючи цим самим макроекономічну 
рівновагу та процес суспільного відтворення.

При формуванні концепції економічної безпеки 
будь-якої держави вихідним є поняття «загроза», що 
виступає ключовою категорією в більшості із зару-
біжних досліджень у даній сфері економічної науки. 
Виявлення реальних та потенційних загроз еконо-
мічній безпеці держави потребує системного моніто-
рингу макроекономічних явищ та аналізу їх впливу 
на рівень економічної безпеки держави. У даному 
контексті, як засвідчує зарубіжний досвід, значну 
роль відіграють так звані «незалежні мозкові центри» 
(«think tank»). Зокрема, у США даними питаннями 
у значній мірі займається корпорація RAND, у Нідер-
ландах – Гаагський центр стратегічних досліджень, 
у Великій Британії – аналітичний центр DEMOS. 
Такі мозкові центри, які існують в країнах з роз-
виненою економікою, на запит відповідних урядо-
вих структур, які приймають управлінські рішення, 
направлені на забезпечення економічної безпеки 
держави, на початковому етапі аналізують та про-
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водять моніторинг ситуації, що склалася в окремому 
секторі безпеки, і надають попередні рекомендації. 
На наступному етапі створюються робочі групи із 
розробки сценаріїв загроз та генерування управлін-
ських рішень.

Можливість ефективної протидії зовнішнім загро-
зам економічній безпеці держави виникає лише за 
умови внутрішньої збалансованості національних 
економічних інтересів та здатності вчасно упереджу-
вати внутрішні загрози економічній безпеці держави.

Аналізуючи міжнародний досвід забезпечення 
економічної безпеки держави можна дійти до висно-
вку, що формування економічної категорії, а також 
становлення й активний розвиток науки про еко-
номічну безпеку держави «екосестейт» (англ. – 
«economic security of state») розпочалося після роз-
паду біполярного світу, коли економічна складова 
почала набувати пріоритетного значення в системі 
національної безпеки. З того часу дослідження еко-
номічної безпеки держави розвивалися паралельно 
в західноєвропейських країнах і США та в постра-
дянських країнах. Таким чином на сьогодні скла-
лося дві школи економічної безпеки: західна 
та російська.

Головна відмінність у західному та пострадян-
ському підході до забезпечення економічної безпеки 
полягає в тому, що в західній науковій думці вихід-
ною категорією економічної безпеки як на макро-, 
так і на мезо- та мікрорівні є зовнішня загроза, тоді 
як російські науковці виділяють і зовнішні, і вну-
трішні загрози з акцентом саме на внутрішніх, 
оскільки тривала дія внутрішніх загроз, які пере-
творюються в системні загрози, що є надзвичайно 
актуальним для пострадянських країн з перехідною 
економікою, робить національну економіку більш 
вразливою до зовнішніх загроз.

Каталізатором потенційних загроз економічній 
безпеці високорозвинених країн є їх висока ресурсна 
залежність від країн-партнерів, при цьому в сучас-
них умовах найбільш гострою є проблема енерго-
залежності. Виходячи з цього різні країни знахо-
дять різні шляхи вирішення даної проблеми: через 
диверсифікацію джерел сировини, кооперацію країн-
імпортерів енергоресурсів, пошук альтернативних 
джерел енергії, розробку енер-
гоощадних технологій, еконо-
мію енергоресурсів, створення 
стратегічних запасів тощо. В 
будь-якому разі в країнах з 
високим рівнем розвитку еко-
номіки (США, Японія, країни 
члени Європейського Союзу) 
склався превентивний підхід 
до забезпечення економічної 
безпеки держави, найголовні-
шим і найскладнішим завдан-
ням якого є прогнозування 
та попередження загроз, а не 
аналіз її негативних наслідків 
після порушення стану без-
пеки, що вже відбулося. 

Основні заходи з уперед-
ження зовнішніх загроз еко-
номічній безпеці держави, 
які реалізуються західно-
європейськими країнами, 
США та високорозвиненими 
країнами азіатського регіону 
представлено схематично на 
рисунку 1.

У науковій економічній літературі західних країн 
оцінювання рівня економічної безпеки держави 
не проводиться, зокрема не використовуються інди-
катори економічної безпеки держави та їх порогові 
значення. Вперше інтегральна оцінка економічної 
безпеки держави була запропонована російськими 
науковцями. Даний підхід дістав подальшого розви-
тку у пострадянських країнах, зокрема й в Україні. 
Проте в самій Росії до цього часу, на відміну від 
України, офіційно не затверджено переліку інди-
каторів економічної безпеки держави та їх порого-
вих значень, а також методики оцінювання рівня 
економічної безпеки. Це значно ускладнює, а часом 
і унеможливлює вчасне виявлення та упередження 
загроз економічній безпеці держави, у результаті 
чого система забезпечення економічної безпеки 
Росії ґрунтується на ліквідації загроз та негативних 
наслідків від них.

Протилежний підхід застосовується у країнах 
з високим рівнем економічного розвитку за показни-
ком ВВП на душу населення, зокрема країнах-членах 
ЄС, США, Японії, де система забезпечення економіч-
ної безпеки держави передбачає упередження загроз, 
зокрема зовнішніх, які визнаються пріоритетними, 
оскільки негативний вплив від них значно більший 
ніж від внутрішніх загроз.

У високорозвинених країнах внутрішні загрози 
нівелюються в зв’язку з тим, що фундаментом еко-
номічної безпеки даних країн є сильна національна 
економіка, яка динамічно розвивається та здатна 
через ринкові механізми, а також державні інсти-
туції, механізми та важелі протистояти негативному 
впливу змінам ринкової кон’юнктури.

Особливості забезпечення економічної безпеки 
нових країн-членів ЄС полягають в усуненні систем-
них загроз та упередженні потенційних через реалі-
зацію таких заходів:

– макроекономічна стабілізація й підтримка вну-
трішньої та зовнішньої стабільності;

– прискорення структурних реформ в економіці, 
залучення іноземних інвестицій та підтримка малого 
і середнього бізнесу;

– забезпечення постійного динамічного розвитку 
економіки та міжнародного співробітництва через  
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Рис. 1. Пріоритетні завдання національних програм забезпечення 
економічної безпеки у країнах з розвиненою економікою
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46 Серія Економічні науки

Випуск 12. Частина 3. 2015

ефективне ринкове регулювання в економічнійта 
фінансовій сферах;

– боротьба з організованою фінансово-економіч-
ною злочинністю;

– узгодження фінансово-економічного законодав-
ства та державної політики з європейським законо-
давством; 

– ефективне управління трудовим потенціалом 
задля розвитку високотехнологічних галузей про-
мисловості та ін.

Отже, здійснивши аналіз систем економічної без-
пеки країн з найвищим економічним розвитком можна 
дійти до висновку, що найбільш ефективними є сис-
теми забезпечення економічної безпеки в США, таких 
країнах Європейського Союзу, як Німеччина, Франція, 
Великобританія, Італія та Іспанія. Державна політика 
даних країн зорієнтована на підвищення ефективності 
національної економіки з одночасним підтриманням 
високого рівня економічної безпеки держави. Нові кра-
їни – члени ЄС, такі як Болгарія, Польща, Румунія, 
Словаччина, Чехія, Угорщина, вже завершили реформи 
так званого «першого покоління» і вийшли на завер-
шальний етап реформування системи забезпечення еко-
номічної безпеки держави.

Окремо необхідно виділити досвід забезпе-
чення економічної безпеки в країнах Східної Азії, 
що швидко розвиваються. Так, зважаючи на наці-
ональні особливості Японії, зокрема закритість та 
гомогенність суспільства після тривалої самоізоляції, 
серед основних загроз економічній безпеці виділяють 
дестабілізацію ситуації або погіршення економічних 
відносин із країнами-експортерами паливно-енерге-
тичних, мінеральних ресурсів, продовольства, про-
блеми з морським сполученням, що унеможливлює 
безперебійне забезпечення національної економіки 
та суспільства необхідними ресурсами. 

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами детального аналізу досвіду високорозвинених 
країн із забезпечення економічної безпеки націо-
нальної економіки необхідно відзначити, що основні 
напрями державної політики в сфері економічної 
безпеки національної економіки мають бути спря-
мовані на формування умов для мінімізації виник-
нення загроз, а не використання економічних захо-
дів ситуативного реагування на них.

Досвід країн-лідерів за рівнем економічного зрос-
тання засвідчує, що високий рівень економічної без-

пеки може бути забезпечений шляхом підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, 
яка здатна зберігати стійкість, рівновагу, адаптува-
тися та підтримувати набрані темпи економічного 
зростання в умовах постійного впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз.
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