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Постановка проблеми. З огляду на об’єктивну 
необхідність забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки аграрних та харчових підприємств 
та її роль як невід’ємної умови життєдіяльнос-
ті кожного суб’єкта господарювання агросфери 
можна стверджувати про те, що їх функціонуван-
ня потребує не лише його створення, ефектив-
ної діяльності, розвитку, використання ресурсів, 
капіталізації, але й гарантування безпеки, зо-
крема фінансово-економічної. Тому важливим 
результатом вивчення цієї економічної категорії 
є висновок про необхідність визнання фінансо-
во-економічної безпеки одним із основних на-
прямів функціонування аграрних і харчових під-
приємств. Включення фінансово-економічної 
безпеки до напрямів діяльності суб’єктів господа-
рювання агросфери (крім маркетингової, комер-
ційної, інноваційної, соціальної та ін.) дозволяє 
імплементувати основи її забезпечення у систему 
стратегічного і тактичного планування, сформу-
лювати мету та визначити операційні цілі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методологічні питання фінансо-
во-економічної безпеки підприємств, у т. ч. 
агросфери, досліджували такі вчені, як: В. Ан-
тошкін, А. О. Заїнчковський, Н. О. Ковальчук, 
В. В. Кохан, І. П. Мойсеєнко, Н. В. Рунчева. 
При цьому проблеми управління та організації 
фінансово-економічної безпеки підприємств 
АПК у тій чи іншій мірі були досліджені такими 
науковцями, як: Ю. В. Гаруст, О. А. Хлистун та 
інші науковцями.

Метою статті є обґрунтування місця фінансо-
во-економічної безпеки в процедурі стратегічного 
планування та стратегії її забезпечення серед ін-
ших стратегій функціонування і розвитку аграр-
них та харчових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічна орієнтація діяльності підприємств аг-
росфери є важливою передумовою їх ефективно-
го функціонування, особливо в ринкових умовах. 
Проте стратегічне управління повинно стосувати-
ся всіх напрямів діяльності аграрних та харчових 
підприємств, зокрема й фінансово-економічної 
безпеки [1, с. 41]. Це тим більше слушно, що в 
умовах нестабільності соціально-економічного 
та політичного середовища належне управління 
безпекою ускладнене низкою проблем, передусім 
такими, як нестабільність економіки та її держав-
ного регулювання, недосконалість правового се-
редовища, значна тінізація аграрного, фондового 
та інших ринків, тиск з боку більш потужних кон-
курентів включно з недобросовісними, прояви 
рейдерства, недостатність фінансового забезпе-
чення та багато ін. За таких умов при стратегічно-
му управлінні підприємствами агросфери потріб-
но враховувати:

1) циклічність розвитку та особливості транс-
формацій вітчизняної економіки, від чого зале-
жить вибір інструментів, методів і моделей безпе-
ки суб’єктів господарювання;

2) необхідність використання системного, 
ситуаційного та цільового підходів при виборі 
стратегічних пріоритетів розвитку, що в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища дозво-
ляє окреслити його перспективи з урахуванням 
ризиків;

3) перевірені практикою методи, інструменти 
і моделі стратегічного управління;

4) рівень ресурсного забезпечення, спеціалі-
зації, розміри та фінансово-економічну стійкість 
аграрних та харчових підприємств.

Зазначимо, що діяльність із забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств аг-
росфери дозволяє посилити ефективність усієї 
планової роботи, оскільки використовується для 
обґрунтування не тільки одного управлінського 
рішення, а для сукупності можливих варіантів 
поведінки суб’єкта господарювання залежно від 
змін у зовнішньому середовищі [2, с. 169]. Визна-
чальні завдання фінансово-економічної безпеки у 
процедурі стратегічного планування полягають в 
оцінці рівня й описі характеристик стану безпеки 
за кожною стратегічною альтернативою, дослі-
дженні ризиків і чинників впливу на реалізацію 
стратегії. Вони стосуються узгодження обраної 
стратегії розвитку підприємства з основами його 
життєдіяльності при формуванні кінцевої страте-
гії, моніторингу стану безпеки та врахування його 
зміни при коригуванні загальної стратегії розвит-
ку. Роль стратегії забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства є істотною, адже ра-
зом із корпоративною стратегією окреслює мету, 
напрямок і перспективи більш передбачуваного 
його розвитку, що, у свою чергу, є основою гаран-
тування ефективності та стабільності функціону-
вання.

На сьогодні теоретико-методичне забезпе-
чення стратегічного планування фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства залишається не-
достатньо обґрунтованим. Так, можна відшукати 
лише окремі підходи, зокрема Т. Іванюта та О. За-
їчковський пропонують лише три типи стратегії 
фінансово-економічної безпеки підприємства: 1) 
раптового реагування на загрози; 2) прогнозуван-
ня небезпек та загроз (включаючи цілеспрямо-
ване дослідження економічної та криміногенної 
ситуації як всередині підприємства, так і в на-
вколишньому середовищі); 3) відшкодування за-
вданих збитків. Слабким місцем цього підходу є 
обмеженість типів стратегії та нечіткість критеріїв 
їх відокремлення [3, с. 68].

У той же час пропонується використовувати 
підхід, згідно з яким для забезпечення фінансо-
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во-економічної безпеки підприємства слід ко-
ристуватися трьома стратегіями: договірною, ма-
тричною, комплексною. Головними критеріями 
диференціації стратегічних підходів до управлін-
ня фінансово-економічною безпекою підприєм-
ства є такі чинники: 1) стан фінансово-економіч-
ної безпеки суб’єкта господарювання на момент 
розробки (коригування) стратегій; 2) фінансові 
можливості підприємства щодо стратегії досяг-
нення безпеки.

У міру збільшення рівня ризику та, відповідно, 
зниження фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства необхідно активізувати діяльність із зміц-
нення безпеки, що потребує збільшення обсягів фі-
нансування таких заходів або здійснення окремих 
організаційних дій. Відповідно, якщо стан безпеки 
низький, проте підприємство має змогу виділити 
на стратегію управління безпекою значні фінансові 
ресурси, доцільно обирати стратегію «інституціо-
налізації та послідовного зміцнення». Згідно з нею, 
підприємству потрібно здійснити комплекс заходів 
інституційного та організаційного характеру, які 
передбачають створення відповідних внутрішніх 
нормативних документів, що регламентують ді-
яльність з безпеки та створити відповідну структу-
ру (відділ, службу) чи надати певні повноваження 
вже існуючим відділам [4, с. 247]. Крім того, ця 
стратегія передбачає здійснення постійного моні-
торингу зовнішнього та внутрішнього середовища 
функціонування на предмет виявлення чинників 
впливу на функціональні складові безпеки, вжит-
тя превентивних заходів із недопущення реалізації 
потенційних загроз.

Розробка та реалізація стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства за 
своєю суттю є елементом стратегічного управлін-
ня, тобто багатопланового, формально-поведін-
кового управлінського процесу, який допомагає 
формулювати та виконувати ефективні стратегії, 
що сприяють балансуванню відносин між органі-
зацією, включаючи її окремі частини, та зовніш-
нім середовищем, а також досягненню встановле-
них цілей. Це також процес, за допомогою якого 
апарат управління здійснює довгострокове керів-
ництво, визначає цілі діяльності, розробляє стра-
тегію їх досягнення, враховуючи всі релевантні 
(найсуттєвіші) зовнішні та внутрішні умови, а та-
кож забезпечує виконання розроблених відповід-
них планів, постійно розвиваючись і змінюючись.

Необхідність підтримки стратегічної орієнта-
ції робить процес стратегічного управління без-
пекою безперервним і динамічним та визначає 
його метою встановлення цілей, розробку і забез-
печення виконання планових показників у меж-
ах підсистем безпеки [5, с. 78]. Це є основою для 
створення умов динамічної конкурентоспромож-
ності і життєздатності суб’єктів господарювання 

агросфери в довгостроковій перспективі. При 
формуванні стратегії їх безпеки доцільно передба-
чити такі її складові елементи, як: цілі, суб’єкти, 
об’єкти, засоби та терміни досягнення. Встанов-
лення цілей потребує використання системного 
підходу, що передбачає врахування:

1) потреб підприємств з огляду як на зовніш-
нє, так і внутрішнє середовище господарювання;

2) бажаний стан індикаторів за функціональ-
ними складниками безпеки;

3) перебіг нормальних за інтенсивністю та 
економічною ефективністю технологічних про-
цесів.

Формування стратегії фінансово-економіч-
ної безпеки аграрних та харчових підприємств 
доцільно проводити з урахуванням існуючого ста-
ну життєвого циклу його розвитку, оскільки між 
ними існує тісний зв’язок. В свою чергу, життєвий 
цикл формується під впливом розвитку галузі, 
технології, товару, організаційних форм бізнесу, 
персоналу. Це потребує постійного вивчення вну-
трішніх та зовнішніх процесів, які відбуваються 
всередині та за межами підприємства [6, с. 251]. 
Вибір стратегії зміцнення фінансово-економіч-
ної безпеки багато в чому залежить від конку-
рентних позицій суб’єктів господарювання. Адже 
здатність функціонувати стабільно досягається за 
рахунок конкурентних переваг, тобто сукупнос-
ті чинників та параметрів, що забезпечують його 
впізнання і виокремлення із загальної кількості 
конкурентів.

Конфігурація заходів стратегії гарантуван-
ня фінансово-економічної безпеки аграрних та 
харчових підприємств визначається наявністю та 
особливостями зовнішніх і внутрішніх загроз їх 
життєдіяльності. Лише за належного захисту від 
негативних чинників та загроз створюються пере-
думови підвищення ефективності використання 
ресурсного забезпечення та фінансово-господар-
ської діяльності в цілому. У цьому аспекті важли-
вим є також моніторинг чинників, які формують 
загрози фінансово-економічній безпеці, оскільки 
він є основою формування заходів її забезпечення.

Моніторинг повинен стати важливою скла-
довою як коротко-, так і середньострокового 
прогнозування та розробки стратегії зміцнення 
фінансово-економічної безпеки аграрних та хар-
чових підприємств в межах загальної стратегії їх 
розвитку [7, с. 125]. Для цього моніторинг чин-
ників і показників стану безпеки повинен бути 
невід’ємною частиною аналітичної роботи служб 
фінансово-економічної безпеки та проводитися 
на передпрогнозній стадії вироблення стратегіч-
них напрямів її зміцнення.

Економічна ефективність господарювання є 
важливою внутрішньою характеристикою безпе-
ки підприємств агросфери, проте повноцінний її 
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механізм потребує також гарантування безпеки за 
кожною з її функціональних складових, передусім 
фінансової, інтелектуально-кадрової, інформа-
ційної та техніко-технологічної. Здійснені заходи 
за цими напрямами уможливлюють забезпечення 
належного узагальнюючого рівня безпеки. Про-
те стверджувати про те, що фінансово-економіч-
на безпека задовольняється повністю, можливо 
лише у разі забезпечення виконання місії та за-
вдань суб’єктів господарювання на відповідному 
етапі життєвого циклу розвитку.

З метою найбільш ефективної реалізації об-
раної стратегії безпеки в аграрних та харчових 
підприємствах доцільно розробити й впровадити 
систему планів, що охоплюють усі аспекти проце-
су стратегічного планування, включно з цільовою 
програмою, стратегічним, тактичним, календар-
ним, індивідуальним та індикативним планами 
[8, с. 191]. У системі планів повинні зазначатися: 
мета змін у функціонуванні внутрішніх систем 
підприємств; строки внесення змін; роботи, які 
необхідно здійснити для внесення змін; їх вико-
навці; необхідні матеріальні, трудові й інвести-
ційні ресурси. При цьому цільова програма вста-
новлює, для чого необхідні зміни у внутрішніх 
системах.

Стратегічний план визначає терміни та суть 
заходів, спрямованих на досягнення поставле-
ної мети, та повинен включати такі елементи, як 
припущення про тенденції розвитку і характер 
конкуренції, змін зовнішнього середовища; ана-
ліз сильних і слабких сторін підприємства; місія 
і цілі; загальна стратегія; план дій зі створення 
конкурентних переваг; функціональні стратегії та 
стратегії на випадок надзвичайних обставин; ре-
сурси, необхідні для реалізації стратегії; оцінка ві-
рогідності стратегічного успіху; графік основних 
заходів.

Тактичний план показує, хто виконуватиме 
роботу (які підрозділи підприємства), яким чи-
ном і де. Індивідуальний план роботи найбільш 
корисний для досягнення цілей стратегії, оскіль-
ки являє собою інструмент цільового керування, 
що забезпечує у формальній формі фіксацію кон-
кретних робіт, строків їх закінчення й контроль. 
Правильно складений і належним чином контр-
ольований індивідуальний план роботи конкрет-
ного підрозділу підприємства може поєднувати 
цільовий, стратегічний і тактичний плани на 
основі єдиного бюджету [9, с. 30].

У цільовому, стратегічному й тактичному 
планах однією з основних є проблема забезпечен-
ня взаємозв’язку внутрішніх систем і підрозділів 
аграрних і харчових підприємств. Вирішення цієї 
проблеми зводиться до внесення необхідних змін 
у діяльність всіх його внутрішніх систем і підроз-
ділів, причому в погоджений термін. Завершаль-

ною ланкою організації стратегічного планування 
фінансово-економічної безпеки є складання ін-
дивідуальних планів роботи — документів із за-
значенням виконавців робіт. Індивідуальні плани 
роботи складаються на певний період, що пови-
нен погоджуватися з періодом складання звітів 
про перебіг процесу реалізації обраної стратегії 
у сфері безпеки, та дозволяють персоніфікувати 
відповідальність.

Нарешті, індикативні плани допомагають ви-
значити результативність заходів щодо забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки аграрних 
та харчових підприємств на основі оцінки систе-
ми відповідних індикаторів.

Висновки. Отже, розробка та реалізація стра-
тегії забезпечення фінансово-економічної без-
пеки аграрних та харчових підприємств за своєю 
суттю є елементом стратегічного управління. Він 
визначається як багатоплановий, формально-по-
ведінковий процес, який допомагає формулювати 
та виконувати ефективні стратегії, що сприяють 
забезпеченню відносин між організацією, вклю-
чаючи її окремі частини, та зовнішнім середови-
щем, а також досягненню встановлених цілей. Це 
також процес, за допомогою якого апарат управ-
ління підприємством здійснює довгострокове 
керівництво, визначає цілі діяльності, розробляє 
стратегію їх досягнення, враховуючи всі релевант-
ні умови, а також забезпечує виконання відповід-
них планів, постійно розвиваючись і змінюючись. 
Необхідність підтримки стратегічної орієнтації 
робить процес стратегічного управління фінан-
сово-економічною безпекою безперервним і ди-
намічним та визначає його метою забезпечення 
виконання планових показників у межах підсис-
тем безпеки. Загалом, це є основою для створення 
стійких умов динамічної конкурентоспромож-
ності і фінансово-економічної стійкості суб’єктів 
господарювання в довгостроковій перспективі.
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УДК 338.516.49:631.95 Н. П. Новак

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ ТА ЗАСОБИ ЙОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ

Анотація. У статті виявлені особливості ціноутворення на органічну продукцію. Визначені чинники 
ціноутворення та цінові моделі управління органічним виробництвом. Здійснено аналіз цінової ситуації на 
ринку органічної продукції в Україні та в світі. Виявлено проблеми встановлення високих цін. Обґрунтовано 
інструменти та засоби зменшення цін на перспективу.

Ключові слова: ціноутворення, органічна продукція, сертифікація, вартість, платоспроможний попит, 
бюджетна підтримка, товаровиробники, управління.

Summary. In the article the peculiarities of pricing in organic production. The factors of pricing and pricing mod-
els management of organic production. The analysis of the price situation on the market of organic products in Ukraine 
and in the world. Identified the problem of fixing the highest possible prices. Reasonably instruments and means of 
reducing costs in the future.

Key words: pricing, organic certification, value, effective demand, budgetary support, producers, management.
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Постановка проблеми. В умовах інтенсивного 
впровадження інноваційних технологій у вироб-
ництво сільськогосподарської та продовольчої 
продукції з однієї сторони та поширення філосо-
фії здорового способу життя серед широких верств 
населення — з іншої, все більшого значення на-
бувають якісні показники продуктів харчування. 

Відомо, що органічна продукція має більшу еко-
логічну безпечність та корисність у порівнянні 
із традиційними аналогами. Проте, зважаючи на 
економічну кризу та зменшення платоспромож-
ності споживачів в останні роки, важливим чин-
ником, що визначає попит на екологічно чисту 
органічну продукцію, є її ціна.
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