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Метою статті є розгляд теоретичних та методологічних положень з питань забезпечення еко-

номічної безпеки молокопереробних підприємств. Дослідження їх сутності та категорійного

апарату. Вивчення основних позицій науковців, щодо розуміння економічної безпеки підприє-

мства. Проведення системного аналізу даного поняття та визначення основних його структур-

них елементів. На основі закордонного досвіду, здійснення порівняння західних та вітчизняних

підходів щодо забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств, дослідження

ризиків та їх впливу на отримання прибутку підприємства. Формування практичних рекомен-

дацій для керівників підприємств вітчизняного молокопереробного сектору економіки на основі

світового досвіду.

У процесі дослідження використовувались різні наукові методики, зокрема: літературний

аналіз; дослідження фінансових показників підприємств "Нестле" та "Данон", які є лідерами

Європейського ринку молочних продуктів; метод наукової індукції та дедукції, контент аналіз

висловлювань у соціальних мережах та ін.

У результаті визначено відмінність в західних та вітчизняних моделях забезпечення еконо-

мічної безпеки, що виражена у наявності потужної аналітичної бази серед багатьох західних

підприємств, яка слугує інструментом для попередження загроз та ризиків. Встановлено

відсутність в нашій країні стандартизованих підходів до оцінки рівня економічної безпеки мо-

локопереробних підприємств, а також відсутність єдиної методології прогнозування та аналі-

зу ризиків у цій сфері. Виявлено, що серед найголовніших потреб для покращення стану захи-

щеності вітчизняних молокопереробних підприємств є потреба у фахівцях з аналізу даних, зок-

рема машинного навчання, аналізу надвеликих даних, з математики, статистики та розробників

відповідного програмного забезпечення.

Наукова новизна статті представлена авторським підходом до вдосконалення парадигми з

забезпечення економічної безпеки шляхом наголошення на попередженні загроз та ризиків,

замість ліквідації їх наслідників.

Практичне значення статті полягає у формуванні рекомендацій щодо організації економіч-

ної безпеки вітчизняних молокопереробних підприємств відповідно до міжнародних стандартів

The purpose of this article is to consider the theoretical and methodological provisions on ensuring

the economic safety of dairy processing enterprises. Investigation of their essence and categorical

apparatus. Study of the main positions of scientists in understanding the economic security of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна безпека сільськогосподарських під-

приємств як в Україні, так і в світі, набуває особливого
значення в умовах зменшення родючих площ, збільшен-
ня споживання сільськогосподарської продукції, еколо-
гічних змін на планеті та виходу на ринки товарів гене-
тичного типу, що дають можливість частково замінити
природні якості сільськогосподарської продукції, які в
свою чергу збільшують конкуренцію між виробниками.

Все це відбувається в нових соціально-економічних
умовах, які викликані кардинальними змінами в струк-
турі виробництва, в можливостях обробки інформації,
в соціумі, а також переходом до нової технологічної ери,
що сьогодні прийнято називати "Четвертою технологі-
чною революцією".

У таких умовах кожен виробник має бути обізнаним
стосовно загроз ризиків та небезпек, що відбуваються
як навколо підприємства, так і в світі, оскільки пробле-
ма, що не стосується підприємця безпосередньо, може
опосередковано відображатися на аналогічних підприє-
мствах, не залежно від територіального розташування.
Такі обставини та ряд інших не вирішених проблем:

enterprise. Conduct a systematic analysis of this concept and identify its main structural elements.

On the basis of foreign experience, a comparison of Western and domestic approaches to ensure

the economic safety of dairy processing enterprises, the study of risks and their impact on the profit

of the enterprise. Formation of practical recommendations for managers of enterprises of the

domestic dairy sector of the economy based on world experience.

 In the course of the research various scientific methods were used, in particular: literary analysis;

research of financial indicators of enterprises "Nestle" and "Danone", which are leaders of the

European market of dairy products; method of scientific induction and deduction, content analysis

of statements in social networks, etc.

 As a result, the difference in Western and domestic models of economic security is determined,

which is expressed in the presence of a powerful analytical base among many Western enterprises,

which serves as a tool for the prevention of threats and risks. The absence of standardized approaches

to assessing the level of economic security of milk processing enterprises in our country, as well as

the lack of a common methodology for prediction and risk analysis in this area, was established. It is

revealed that among the most important needs for improvement of the state of protection of domestic

dairy enterprises there is a need for specialists in data analysis, in particular machine learning,

analysis of super-large data, mathematics, statistics and software developers.

 The scientific novelty of this article is presented by the author's approach to improving the paradigm

of ensuring economic security by emphasizing on the prevention of threats and risks, instead of

eliminating their heirs.

 The practical significance of the paper is to formulate recommendations on the organization of

economic security of domestic milk processing enterprises in accordance with international

standards.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, ризики, молокоперобні підприємства, міжнародний досвід,
економічні показники.

Key words: economic security, threats, risks, dairy enterprises, international experience, economic indicators.

інформаційного забезпечення економічної безпеки; тех-
нологій протидії загрозливим факторам; механізмів
попередження негативних явищ, ідентифікації ризиків
та багато інших питань, підкреслюють актуальність
статті.

Негативні тенденції не лише не оминули виробників
молочної продукції, а й збільшили чуттєвість представ-
ників цього виду економічної діяльності до сучасних
політичних, економних, соціальних та економічних ви-
кликів.

Отже, проблема залишається не вирішеною як в
Україні, так і в світі, що дає можливість сконцентрувати
увагу саме на міжнародному досвіді забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств молокопереробної сфе-
ри.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективного формування і використан-
ня економічного потенціалу молокопереробних
підприємств в системі забезпечення економічної безпе-
ки досліджуються багатьма вченими світу. Як на пост-



57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

радянському просторі, так і у західних країнах цій про-
блемі присвячено значну частину наукових праць на-
правлених на висвітлення, вдосконалення, узагальнен-
ня, розширення та деталізацію проблем розвитку мо-
локопереробної діяльності.

Західний досвід поповнили такі вчені: М. Бергес [1],
П. Чапман, М. Крістофер, У. Юттнер [2], М. Краух [3],
Д. Канеман [4], Б. Лассен, С. Віллі, М. Лютер [5], В. Льюк,
М. Хенке [6], Р. Мехр [7], Забелiна О.В. [8].

На пострадянському просторі дослідженням цієї
проблематики займались: Качалов Р.М. [9], Кисели-
ця Е.П. [10], Дубров А.М. [11], Ермасова Н.Б. [12],
В. Забродський [13], Є.В. Караніна [14] та ін.

Основна сутність викладеної проблеми лежить у
площині економічного характеру, що підтверджується
дослідженнями вищезгаданих вчених, та в цілому дає
можливість стверджувати про залежність прибутку
суб'єктів господарювання від ряду несприятливих фак-
торів, які не дають розкрити потенціал підприємства
повністю. Так, основними перешкодами, на думку
Р. Качалова [9, c. 48], В. Забродського [13, c. 33],
Є. Карaніної [14, c. 89], виступають виробничі та рин-
кові перешкоди, що зумовлені збільшенням синтетич-
них товарів замінників, які поступово вживаються у по-
всякденне життя споживачів та витісняють натурально-
молочноу продукцію в багатьох країнах світу.

Прогноз сформований компанією Future Market
Insight, вказує на те, що 2022 року ринок рослинних за-
мінників коров'ячого молока має зрости до 9,5 млрд
дол. Динаміка збільшення має характеризуватися при-
ростом 7,1% у рік [15].

Дослідження, які проводились Європейським ана-
літичним центром Euromonitor показали, що ринок за-
мінників молока з 2016 р. по 2018 р. зріс на 24% в
Європі, на 31% — в США на 14% — в Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні та на 17% — в Латинській Америці
[16]. Це свідчить про негативну динаміку не лише для
виробників натуральних молочних продуктів, а й для
споживачів.

Результати аналізу показують, що споживачі з США
та Канади споживаючи замінники натурального моло-
ка поступово починають звикати до таких продуктів. За
даними Future Market Insight у 2017 році обсяги реалі-
зації натурального молока на американському торгово-
му майданчику складали лише 2,1 млрд дол. Таким чи-
ном, за п'ять років обсяги замінників натурального мо-
лока зросли на 61%, в свою чергу реалізація натураль-
ного молока в цей період зменшилась на 15 %.

Сьогодні ринки молочної продукції переповнені
рослинним молоком, яке перетворилося в повноцінну
товарну категорію. Цей фактор не лише турбує вироб-
ників натурального молока, а й становить загрозу для
економічної безпеки підприємств, основним видом еко-
номічної діяльності яких, є виготовлення молочно-на-
туральної продукції. На думку деяких експертів, це є
однією з причин зменшення чистого прибутку найпотуж-
ніших молокопереробних підприємств Європи [17].

З погляду на динаміку отримання чистого прибутку
двох із найбільших молокопереробних підприємств
Європейського союзу, можна відзначити негативні тен-
денції, що характеризуються зменшенням чистого при-
бутку на обох підприємствах у продовж 2010—2016 рр.
(рис. 1). Такий стан речей не можливо охарактеризува-
ти, як однозначну залежність чистого прибутку від змен-
шення обсягів виробництва натурально-молочних про-
дуктів, проте враховуючи скорочення родючих площ,
виділених для пасовищ худоби, змін екологічного ста-
ну на планеті та багато інших несприятливих факторів,
таке припущення має місце.

Таким чином, попри значну кількість технологічних
інновацій, сучасних можливостей для вдосконалення
процесів виготовлення натурально-молочної продукції,
загальна проблема із забезпечення економічної безпе-
ки молокопереробних підприємств залишається не ви-
рішеною.

Проте слід зазначити, що у більшості наукових роз-
відок мало уваги приділено саме економічній безпеці
малих молокопереробних підприємств, їх інформацій-
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Рис. 1. Динаміка змін чистого прибутку підприємств "Данон" та "Нестле"

в період 2010 — 2016 рр.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [18; 19].
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но-аналітичному забезпеченню, технологіям протидії
загрозам та ін.

Усе це свідчить про актуальність теми, що й зумо-
вило вибір напряму дослідження в науковому і практич-
ному аспектах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз теоретичних та мето-

дологічних положень з питань забезпечення економіч-
ної безпеки молокопереробних підприємств. Вивчення
світового досвіду, направленого на діагностику ризиків
та протидію негативним факторам для підприємств да-
ного виду економічної діяльності. Формування практич-
них рекомендацій для керівників підприємств вітчизня-
ного молокопереробного сектору економіки на основі
світового досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека підприємства формується та
змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чин-
ників. Така позиція досить часто спонукає розглядати
вплив даних чинників кількісно. У науковій сфері сьо-
годні сформувався ряд напрямів, що уособлюють в
собі можливості проведення таких досліджень. До та-
ких напрямів можна віднести:економетрику; теорію
ймовірностей; математичну статистику; теорію ігор;
економічну кібернетику; та ін. В основі представлених
розділів лежать математичні методи та моделі для ре-
алізації здач з обробки даних, які певним чином не-
суть інформацію про вплив на економічну безпеку
підприємства.

Зважаючи на те, що економічну безпеку підприє-
мства прийнято розглядати, як стан захищеності,
проте зважаючи на значну кількість динамічних про-
цесів в діяльності молокопереробних підприємств,
безпеку не можна розуміти без можливого розвит-
ку об'єкта безпеки. Так, можна погодитись із визна-
ченням цього поняття дослідником Д. Квашуком [20,
с. 237].

Одним із першопрохідців у кількісних методах
оцінювання економічної діяльності був український
вчений Віктор Михайлович Глушков, який заклав
основу методології машинної обробки економічної

інформації та намагався втілити свої напрацювання
в глобальну систему управління економікою СРСР
[21]. Такі спроби через значні економічні потреби не
були успішно реалізовані, проте його послідовники
і по сьогоднішній день працюють на даними питан-
нями [22].

Як показує закордонний досвід, науковці все більше
прагнуть до деталізації окремих ризиків і таке поняття,
як "економічна безпека" там взагалі мало використо-
вується, оскільки воно охоплює дуже широку сферу
економічних ризиків та інтересів. І, як правило, викори-
стання дуже розмитої теорії не достатньо для втілення
ефективних практичних результатів. Наука про все, і ні
про що слугує лише носіям наукових звань та ступенів,
а не розвитку економічного потенціалу, що, на жаль, має
місце і в нашій країні.

Так, наприклад, для оцінки економічних торгових
ризиків переробники молока Німеччини часто засто-
совують методики запозичені із теорії ймовірностей.
Такий підхід детально описує німецький дослідник
Крістіан Шапер [23]. За даними дослідження автора
німецькі фермери звикли використовувати умову
рівноваги Д. Неша з метою реалізації аналізу взає-
модії декількох гравців на ринку. Така методика слу-
гує для передбачення подій, які відбуваються у випад-
ку, коли кілька гравців приймають рішення одночас-
но, а результат залежить не тільки від власного рішен-
ня, а й від рішень інших учасників ринкової гри. Ідея
полягає в тому, що не можна передбачити результа-
ти вибору декількох учасників, аналізуючи дані рішен-
ня окремо.

У результаті фермер приймає рішення з найменшою
ймовірністю ризику. З цього прикладу стає зрозуміло,
що ризик категорія ймовірнісна, від якої залежить не
лише збитки, але й прибуток. Так, російський вчений О.
Шапкін представив своє бачення залежності торгових
ризиків бід прибутку. На думку науковця між прибут-
ком та ризиком втрат існує лінійна залежність [24, с. 7]
(рис. 2).

Вчений характеризує рівень ризику П2, як нормаль-
ний рівень для підприємства. Збільшення прибутку П3
показує збільшення ризику. Мінімізація ризиків П1, на
сонові зменшення інвестицій у розвиток підприємства,
зменшує прибуток. Таким чином представлено абстрак-
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Рис. 2. Залежність прибутку від ризику

Джерело: [20, с. 7].
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тну можливість проводити кількісну оцінку економічних
ризиків, проте, з іншого боку — її точність сумнівна. На-
магання О. Шапкіна дослідити, яким чином ризик впли-
ває на отримання прибутку, показало наступну за-
лежність.

Так, абсолютну точність при дослідженні ри-
зиків досягти не можливо, а лише тільки ймовірність
їх настання, що є предметом не лише даного до-
слідження, а й переважної частини вчених — еко-
номістів.

Значну кількість питань пов'язаних із оптимізацією
виробництва, витрат, прибутків, тощо, західні підпри-
ємці звикли вирішувати з використанням методів мате-
матичного програмування. Враховуючи багатогранність
проблем пов'язаних з економічною безпекою та вели-
кою кількістю впливів на роботу молокопереробних
підприємств, серед безлічі можливих варіантів прийнят-
тя рішення доводиться відшукувати оптимальний план
вирішення задачі. Тому вирішення таких задач прийня-
то реалізовувати з використанням оптимізаційних ме-
тодів.

Таким чином, позиція багатьох закордонних під-
приємців та науковців щодо забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства зводиться до того, що заг-
розу легше попередити, чим потім ліквідовувати її на-
слідки, а використання сучасних методів обробки
інформації (Data mining, machine learning, big data,
data validation, оптимізаційних методів та ін.) дають
можливість оцінити загрозу кількісно, з високим сту-
пенем ймовірності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека молокопереробних підпри-
ємств є станом захищеності від загроз, ризиків та не-
безпек, який може бути оцінено кількістно, з певним
ступенем ймовірності настання негативної події. Вив-
чення світового досвіду показало відмінність захід-
ної парадигми від вітчизняних підходів, що виражена
у наявності потужної аналітичної бази серед багать-
ох західних підприємств, яка слугує інструментом для
попередження загроз та ризиків. На сьогоднішній
день у нашій країні відсутні стандартизовані підходи
до оцінки рівня економічної безпеки молокоперероб-
них підприємств. Крім того, відсутня єдина методо-
логія прогнозування та аналізу ризиків у цій сфері.
Такий стан речей формує гостру потребу у фахівцях
з аналізу даних, зокрема машинного навчання, анал-
ізу надвеликих даних, з математики, статистики та
розробників відповідного програмного забезпечен-
ня.

Світовий досвід показав, що попередження загро-
зи обходиться власнику підприємства набагато дешев-
ше, у порівняні з ліквідацією негативних наслідків.
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