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КОНТУРИ ГНУЧКОСТІ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАННЯМИ

У статті уточнено сутнісні характеристики та зміст поняття гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями, зʼясовано регламенти, пере-
думови, принципи її формування та виявлено чинники зовнішнього і внутрішнього впливу. Визначено 
властивості та обґрунтовано функціональні контури гнучкості організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями зі структурним розмежуванням їхніх цілей та 
цінностей за оперативним, тактичним та стратегічним горизонтами. Розроблено кількісно-якісну 
систему показників їх комплексної оцінки, окреслено етапи процедури забезпечення гнучкості і пул 
необхідних управлінських заходів для підтримки оптимальної зони гнучкості організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями. Аргументовано, що гнучке орга-
нізаційно-інформаційне забезпечення антикризового управління передбачає трансформацію органі-
заційної культури й способу мислення керівників агроформувань та руйнацію усталених принципів 
антикризового управління, які сформовані минулими десятиліттями на бюрократичній ієрархії.
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Постановка проблеми. У сучасних реаліях погли-
блення глобалізаційних процесів, загострення конку-
рентної боротьби, перманентних економічних потря-
сінь об’єктивною необхідністю стає пошук нового 
інструментарію організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями, 
що допоможе розробленню ефективних антикризових 
управлінських рішень та заходів. Істотним недоліком 
антикризового управління вітчизняними агрофор-
муваннями вважається їхня сповільнена реакція на 
зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, тому 
обґрунтування контурів та горизонтів гнучкості органі-
заційно-інформаційного забезпечення їх антикризового 
управління, об’єктивний комплексний кількісно-якіс-
ний їх вимір набуває все більшої актуальності й у реа-
ліях активізації кризових коливань є на часі, оскільки 
допоможе пошуку шляхів швидкої адаптації агрофор-
мувань до змін конкурентних вимог та викликів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
криття економічної сутності організаційно-інфор-
маційного забезпечення та гнучкості антикризового 
управління знаходимо в дослідженнях таких вагомих 
учених, як: Д. Аакер, І. Ансофф, Е. Альтман, А. Баклі, 
О. Білорус, У. Бівер, В. Василенко, Л. Вдовенко, 
О. Гудзь, О. Гук, П. Друкер, Дж. Еванс, Р. Келлер, 
Г. Калетник, В. Луцяк, В. Мазур, О. Мельник, Н. Прав-
дюк, О. Польова, І. Свиноус, С. Смерека, А. Томпсон, 

Р. Таффлер, А. Шегда, З. Шершньова, М. Шкільняк, 
Н. Шматько, Л. Чорна та ін. Віддаючи належне їхнім 
науковим пропозиціям, відзначимо, що не знайшли 
достатнього відображення в наукових публікаціях про-
блеми гнучкості організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями, 
її кількісно-якісної оцінки та обґрунтування її контурів 
з урахуванням специфіки функціонування агроформу-
вань та реалій кризових деформацій сьогодення.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
уточнення сутнісних характеристик та змісту поняття 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпе-
чення антикризового управління агроформуван-
нями; зʼясування регламентів, передумов, принципів 
її формування та виявлення чинників зовнішнього і 
внутрішнього впливу; визначення властивостей та 
обґрунтування функціональних контурів гнучкості 
організаційно-інформаційного забезпечення анти-
кризового управління агроформуваннями зі структур-
ним розмежуванням їхніх цілей та цінностей за опе-
ративним, тактичним та стратегічним горизонтами; 
розроблення кількісно-якісної системи показників 
їх комплексної оцінки, окреслення етапів процедури 
забезпечення гнучкості і пулу необхідних управлін-
ських заходів для підтримки оптимальної зони гнуч-
кості організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями. 
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Виклад основного матеріалу. Змінам, що спосте-
рігаються у цифровій економіці, притаманні декілька 
важливих характеристик: повсюдність; перманент-
ність; зростаюча швидкість; активізація НТП; глоба-
лізація економічних процесів; непередбачуваність; 
комплексність; кардинальність; широке використання 
мереж. За таких змін, переконання Ч. Дарвіна щодо 
умов виживання біологічних видів уважаємо слушним 
і для агроформувань: «Виживає не найсильніший чи 
найрозумніший вид, а той, що найкраще пристосову-
ється до змін». І, відповідно до нових змін економіч-
ного середовища, формуються й нові вимоги до орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями: організаційно-інфор-
маційне забезпечення має бути еластичним, тобто бути 
здатним швидко адаптуватися до змін та нових загроз 
і викликів; кожен фахівець агроформування має отри-
мувати лише потрібну йому інформацію, оскільки 
її надмірність наносить однакову шкоду, як і дефі-
цит; необхідна організаційна єдність, тобто організа-
ційно-інформаційне забезпечення має бути «вшито» 
в організаційний дизайн й адаптовано до інтересів, 
управлінських проблем агроформування та мети його 
антикризового управління; підвищується роль бізнесо-
вих взаємодій, комунікаційних ланцюгів, аналітичної й 
прогнозної інформації; нарощуються ризики, невизна-
ченість загрози діяльності агроформувань. 

Для виконання означених вимог до організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового управ-
ління агроформуваннями потрібно підтримувати його 
гнучкість. Гнучкість уважається комплексним, бага-
тозначним термінологічним утворенням. Переважно 
науковці окреслювали гнучкість як «одну з характерис-
тик технічного розвитку, яку слід розуміти як процес 
постійного і безповоротного вдосконалення параме-
трів усіх складників техніки, технологічних процесів, 
способів і методів організації виробництва як кожного 
окремо, так і їх сукупності» [4]. У наукових публіка-
ціях економічного спрямування тлумачення гнучкості 
(flexible чи agility) зосереджено «на здатності певного 
суб’єкта господарювання легко змінюватися, уміло й 
швидко пристосовуватися до умов і обставин із метою 
посилення конкурентних позицій» [5]. Багато учених 
випʼячують високу адаптаційну спроможність гнуч-
кості, а саме автоматичність трансформації виробни-
чих систем відповідно до змін. Так, В.М. Самочкін 
окреслює її як «переорієнтацію виробничої системи 
без докорінної зміни матеріально-технічної бази, роз-
глядаючи як функцію величини засобів для передпро-
єктної підготовки, проєктування й освоєння вироб-
ництва нових виробів, щодо розрахункової кількості 
виробів, які освоєні у виробництві» [4, с. 184–185]. 
Б.М. Жуков переконує, що гнучкість – це «спромож-
ність обʼєкта сприймати нововведення й адаптуватися 
до нових умов функціонування без порушення власної 
цілісності, а також перебудовувати параметри діяль-
ності підприємства під впливом змін зовнішніх або 
внутрішніх умов із метою конкурентоспроможного 

розвитку та створення максимальної доданої вартості 
на базі використання сучасного інноваційного інстру-
ментарію» [2, с. 10–11]. 

Опираючись на виявлене різноманіття трактувань, 
переконуємося, що гнучкість можна визначити не 
лише як здатність еластично адаптуватися під впли-
вом зміни реалій, а й як здатність генерувати додаткові 
конкурентні переваги на основі унікальних компе-
тентностей. Підтримуючи такий підхід, та зважаючи 
на тотожні положення зарубіжних і вітчизняних уче-
них, уточнимо декілька сутнісних характеристик, які 
притаманні гнучкому організаційно-інформаційному 
забезпеченню антикризового управління агроформу-
ваннями: превентивність реакції на основі прогнозів 
ризиків та загроз зовнішнього й внутрішнього серед-
овища; еластичність організаційних структур та орга-
нізаційної поведінки; проактивна адаптація інфор-
маційно-комунікаційних ланцюгів; диференціація 
бізнес-контактів та взаємодій.

Зважаючи на сформульовані сутнісні характерис-
тики, авторська позиція у трактуванні гнучкості орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями полягає в окресленні 
її як ефекту синергічної здатності формувати інфор-
маційні, комунікаційні і компетентнісні можливості 
та організаційні передумови в органічній логічній їх 
єдності для підтримки управлінських рішень й імпле-
ментації антикризових заходів задля досягнення мети 
антикризового управління агроформуваннями щодо 
захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз його діяль-
ності та забезпечення його стабільного розвитку за 
несприятливого впливу різноманітних чинників.

Зважаючи на зазначене, регламентами формування 
гнучкого організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями мають 
бути: обґрунтування цільових орієнтирів та ціннос-
тей; диференціація та фіксування змісту бізнесових 
взаємодій; модернізація операційних бізнес-комбіна-
цій; варіативність організаційної моделі та технологій; 
комбінування, сумісність та концентрація функцій; 
превентивність нівелювання ризиків агроформування; 
достатня різноманітність інформаційно-комунікацій-
них ланцюгів; проактивність та відповідність реаль-
ним потребам агроформування; орієнтація на генеру-
вання унікальних компетентностей.

Отже, гнучке організаційно-інформаційне забезпе-
чення антикризового управління сприятиме адекватній 
реакції агроформування на зміни реалій зовнішнього 
середовища, сформує умови для перетворень вну-
трішнього середовища агроформування відповідно до 
загроз та викликів і підтримуватиме нарощення уні-
кальних компетентностей та конкурентних переваг.

Водночас акцентуємо, що формування і підтримка 
гнучкості в організаційно-інформаційному забезпе-
ченні антикризового управління агроформуваннями 
повинні базуватися на таких передумовах: антикри-
зове управління агроформуванням – це складна ієрар-
хічна система, до якої входять складові елементи різної 
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природи з різноманітними взаємозвʼязками, більшість 
яких неможливо формалізувати; традиційна декомпо-
зиційна модель антикризового управління агрофор-
муваннями не дає змоги чітко окреслити її елементи 
й субсистеми та взаємодії між ними; діагностичні дані 
щодо антикризового управління агроформуваннями 
для ухвалення обґрунтованих рішень важко аналізу-
вати і моделювати; нечіткість існуючих проблем анти-
кризового управління агроформуваннями передбачає 
наявність різних сценаріїв підтримки гнучкості його 
організаційно-інформаційного забезпечення. 

Зважаючи на означені передумови, основними 
принципами гнучкого організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агроформу-
ваннями доцільно визнати: своєчасність, адекватність 
та превентивність ухвалення управлінських антикри-
зових рішень; проактивність щодо запобігання ризи-
кам та загрозам; зорієнтованість на інноваційність, 
організаційний розвиток та нарощення конкурентних 
переваг та унікальних компетентностей; забезпечення 
ризикозахищеності агроформування за рахунок гене-
рування унікальних компетентностей; фокус на клієн-
тоорієнтованість і взаємодію; залучення персоналу в 
процес розвитку гнучкості організаційно-інформацій-
ного забезпечення антикризового управління агрофор-
муваннями; обґрунтованість управлінських антикризо-
вих заходів.

За дотримання гнучкості організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями проявляється низка характерних влас-
тивостей: адаптивність − організаційно-інформаційне 
забезпечення антикризового управління агроформу-
ваннями має швидко реагувати на трансформації, які 
проявляються у ризиках та загрозах внутрішнього та 
зовнішнього середовища; складність – гнучке орга-
нізаційно-інформаційне забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями має різноманітні функ-
ціональні субсистеми, які включають найдрібніші 
складники; часова обмеженість – підтримка гнучкого 
організаційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями має стратегіч-
ний горизонт, що пояснюється неможливістю швид-
кої адаптації до всіх чинників впливу; структурність 
− гнучкому організаційно-інформаційному забезпе-
ченню антикризового управління агроформуваннями 
притаманна певна ієрархічність, яка відображає зміст 
і взаємозвʼязки субсистем та структурних одиниць, що 
підтримують його цілісність; пропорційність − усі суб-
системи гнучкого організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями 
формуються кількісно узгоджено; реалістичність 
− гнучке організаційно-інформаційне забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями пови-
нно мати практичну цінність; динамічність − гнучкість 
організаційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями формується та 
підтримується в умовах нестабільності та динаміч-
ності різних перетворень.

Підтримка гнучкості в організаційно-інформацій-
ному забезпеченні антикризового управління агрофор-
муваннями сприяє його оперативності, адаптивності, 
результативності, збалансованості, гармонійності та 
ефективності. 

Зовнішніми чинниками, що впливають на необ-
хідність підтримки гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями вважаємо: світові глобалізаційні 
процеси; коливання державної економічної політики; 
активізацію розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій; нестабільність нормативно-правового 
поля; можливості розвитку ринку землі сільськогоспо-
дарського призначення; тиск різних контактних ауди-
торій; макроекономічну й макрофінансову нестабіль-
ність; загострення конкурентної боротьби; наявність 
вільних ринкових ніш; інноваційну активність конку-
рентів; ненадійність комунікаційних каналів; розвиток 
кіберзлочинності; зниження купівельної спроможності 
споживачів; сприятливі умови для розвитку мережевих 
структур, аутсорсингу, партнерства та диверсифікації 
агроформувань.

Водночас уважаємо, що на необхідність підтримки 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями вплива-
ють передусім такі внутрішні чинники: рівень загроз 
та ризиків; рівень мобільності персоналу та техно-
логічного обладнання; велика кількість структурних 
одиниць, контактних аудиторій та взаємодій між ними; 
рівень організації процесу виробництва; перманентне 
виникнення конфліктних ситуацій; нерозвиненість 
комунікацій; громіздка бюрократична організаційна 
структура; рівень компетентостей фахівців; рівень 
коопераційних звʼязків агроформування; низька забез-
печеність запасами та резервами; низький рівень пла-
нування й прогнозування; автоматизація виробничих 
процесів; низька рентабельність продажів; відсутність 
фінансових резервів; рівень наявних інформаційно-
комунікаційних технологій; рівень технічного забезпе-
чення; низький рівень організаційної культури й пове-
дінки; низький рівень аналітичної підтримки.

Усі зазначені чинники мають вагомий вплив на 
оцінку гнучкості організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями. 
Цікаво, що переважно науковці вважають гнучкість 
багаторівневою концепцією, але не надають теоретич-
ної бази для її оцінки [6]. 

Проблемність оцінки гнучкості пояснюється ще й 
її ієрархічністю, тобто «гнучкість рухається в одному 
напрямі всередині організаційної ієрархії, з нижчого 
рівня до вищого – від «індивідуальних ресурсів» 
знизу до «стратегічних бізнес-одиниць» зверху [7], 
від «компонентного» до «сукупного» [8]; окрім того, 
оцінка гнучкості організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформуваннями 
має враховувати визначені мету, цінності та інтереси 
кожного ієрархічного рівня, тобто кожен ієрархіч-
ний рівень управління має сприяти досягненню мети 
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вищого ієрархічного рівня, враховувати його цінності, 
а всі окремі структурні одиниці та контактні аудиторії 
мають взаємодіяти скоординовано й взаємоузгоджено 
та сприяти досягненню загальної мети антикризового 
управління агроформуванням. Тобто оцінка гнучкості 
організаційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями має здійснюва-
тися за кількісними та якісними параметрами.

Не існує загальновизнаного підходу до оцінки гнуч-
кості. Зокрема, О.В. Грачов [1] пропонує для оцінки 
гнучкості використовувати «комплексний показник на 
основі визначення двох складників: перший ураховує 
фінансові можливості підприємства для розвитку його 
гнучкості, її відображають фактори рентабельності 
продукції підприємства; другий передбачає оцінку 
сформованості організаційно-технологічних переду-
мов гнучкого виробництва і визначається через коефі-
цієнт закріплення операцій» [1]. На противагу цьому 
Л.А. Мачкур [3] обґрунтовує необхідність визначення 
«інтегрального показника гнучкості діяльності під-
приємства на основі груп часткових показників окре-
мих функціональних сфер підприємства: виробничої, 
інноваційної, фінансової, маркетингової тощо» [3]. 
Акцентуємо, що багато існуючих підходів до оцінки 
гнучкості передбачають розрахунок великої кількості 
окремих показників та індексів, які характеризують 
гнучкість різних функціональних субсистем підприєм-
ства з використанням економіко-математичних методів 
інтегрального та експертного оцінювання. Ми підтри-
муємо висновок, що гнучкість організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями залежить від гнучкості його функ-
ціональних субсистем та тісноти й характеру їх взаємо-
дій та взаємозв’язків. 

Отже, розвиваючи існуючі підходи до кількісно-
якісної оцінки гнучкості організаційно-інформацій-
ного забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями, запропонуємо підхід до визначення 
критеріїв та оцінки гнучкості, який ураховує її субсис-
теми та є інтегральним відображенням гнучкості функ-
ціональних контурів агроформування: організаційної, 
інформаційної, комунікаційної, програмно-технологіч-
ної, нормативно-регламентної, обліково-аналітичної, 
компетентнісної.

Тобто вважаємо, що критеріями для встанов-
лення контурів гнучкості організаційно-інформацій-
ного забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями мають бути: організаційна гнучкість, 
інформаційна гнучкість, комунікаційна гнучкість, 
програмно-технологічна гнучкість, нормативно-регла-
ментна гнучкість, обліково-аналітична гнучкість, ком-
петентнісна гнучкість. Кожен функціональний кон-
тур характеризується різними показниками, за якими 
розраховуються їхні інтегральні індекси. Для кіль-
кісно-якісної оцінки гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями варто застосовувати такі індекси: 
індекс організаційної гнучкості; індекс інформаційної 

гнучкості; індекс комунікаційної гнучкості; індекс про-
грамно-технологічної гнучкості; індекс нормативно-
регламентної гнучкості; індекс обліково-аналітичної 
гнучкості; індекс компетентнісної гнучкості.

Отже, комплексний показник кількісно-якісної 
оцінки гнучкості організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформувань 
має охоплювати взаємопов’язані показники за функ-
ціональними контурами: організаційним, інформа-
ційним, комунікаційним, програмно-технологічним, 
нормативно-регламентним, обліково-аналітичним, 
компетентнісним. Кількість функціональних контурів 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління може змінюватися залежно 
від реалій та специфіки діяльності агроформування, 
його розмірів, галузевої приналежності, наявних ресур-
сів, диверсифікації діяльності, інших чинників впливу. 
Але саме запропонований підхід дає змогу здійснити 
комплексну кількісно-якісну оцінку гнучкості органі-
заційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління будь-якого агроформування за різних кри-
зових умов. 

У цьому контексті доцільно визначити горизонти 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями за їх 
ієрархічною значущістю. Необхідність забезпечення 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями на всіх 
його управлінських рівнях потребує виокремлення 
трьох горизонтів гнучкості: стратегічний горизонт, 
тактичний горизонт, оперативний горизонт. 

Стратегічний горизонт гнучкості організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового управ-
ління агроформуваннями передбачає проактивну 
адаптацію агроформування до впливу внутрішніх та 
зовнішніх чинників, кардинальні перетворення у дов-
готривалій перспективі задля досягнення необхідної 
зони ризикозахищеності шляхом генерування кон-
курентних переваг та нарощення компетентностей 
за рахунок зміни цінностей та активізації інновацій. 
Тактичний горизонт гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями передбачає розроблення середньо-
строкових заходів для реалізації стратегії організацій-
ного розвитку та проактивну адаптацію до «кризи пла-
тежів», непередбачуваних коливань попиту, дефіциту 
ресурсів, короткострокової нестачі активів. Оператив-
ний горизонт гнучкості організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агрофор-
муваннями передбачає організаційну спроможність 
агроформування розвʼязувати завдання щодо техно-
логічних відхилень від запланованого графіку робіт, 
проблеми поточної заборгованості, неузгодженість 
інтересів з партнерами, конфлікти з постачальниками 
та конкурентами тощо, тобто передбачає реактивну 
адаптацію. 

Такий підхід до визначення функціональних кон-
турів гнучкості організаційно-інформаційного забез-
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печення антикризового управління агроформуван-
нями зі структурним розмежуванням їхніх цілей та 
цінностей за оперативним, тактичним та стратегічним 
горизонтами дасть змогу: прискорити рух інформацій-
них потоків між структурними одиницями та різними 
контактними аудиторіями; оперативно забезпечити 
всі структурні одиниці й контактні аудиторії необхід-
ною інформацією в задані часові проміжки; мінімізу-
вати інформаційні ризики та кіберзагрози; запобігти 
дублюванню управлінських функцій окремих фахівців 
та структурних одиниць; спростити процес організа-
ційної адаптації відповідно до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища; сприяти нарощенню компе-
тентностей персоналу та агроформування; скоротити 
час на розроблення, погодження й ухвалення необ-
хідних управлінських рішень та заходів; забезпечити 
нарощення унікальних конкурентних переваг агро-
формування; виконати перерозподіл управлінських 
функцій між структурними одиницями та різними 
контактними аудиторіями; уникати інформаційної 
асиметрії та сформувати систему інформаційної про-
зорості; забезпечити адекватність організаційної пове-
дінки персоналу в кризових умовах; запровадити опе-
ративний доступ до інформаційних джерел; своєчасно 
здійснювати оперативний, тактичний та стратегічний 
контроль ключових показників діяльності агроформу-
вання; забезпечити достовірність оцінки бізнес-про-
цесів, об’єктів і складових елементів організаційного 
дизайну та комунікаційних ланцюгів. 

Процедура забезпечення гнучкості організа-
ційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями містить такі етапи: 
обґрунтування мети, цінностей та завдань організа-
ційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління; визначення організаційної структури та 
бізнес-ланцюгів агроформування; виявлення можли-
востей і резервів агроформування; визначення функ-
ціональних контурів гнучкості; розроблення кількісно-
якісної системи показників гнучкості; визначення 
індексів гнучкості за функціональними контурами; 
визначення комплексного кількісно-якісного показ-
ника гнучкості; визначення індексів гнучкості страте-
гічного горизонту, тактичного горизонту, оперативного 
горизонту; розроблення заходів із підтримки опти-
мальної зони гнучкості організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агроформу-
ваннями за функціональними контурами та в розрізі 
трьох горизонтів.

Для підтримки оптимальної зони гнучкості органі-
заційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями розробляються пули 
необхідних заходів, серед них можуть бути: уточнення 
мети, цінностей та завдань організаційно-інформацій-
ного забезпечення антикризового управління; зміна 
організаційної структури та дизайну агроформування; 
модернізація нормативів, стандартів, регламентів вза-
ємодій структурних одиниць та контактних аудиторій 

на всіх ієрархічних рівнях управління; нарощення ком-
петентностей персоналу шляхом підвищення їхньої 
кваліфікації, розвитку та впровадження ефективної 
системи мотивації; трансформація взаємодій на основі 
використання нових інформаційно-комунікаційних 
технологій та ланцюгів; оновлення програмно-техно-
логічного базису діяльності агроформування; підви-
щення рівня обліково-аналітичного сегменту.

Фактично гнучке організаційно-інформаційне 
забезпечення антикризового управління агроформу-
ваннями передбачає трансформацію організаційної 
культури й способу мислення керівників та руйнацію 
усталених принципів антикризового управління, які 
сформовані минулими десятиліттями на бюрократич-
ній ієрархії.

Висновки. У статті уточнено сутнісні характерис-
тики та зміст поняття гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями, зʼясовано регламенти, передумови, 
принципи її формування та виявлено чинники зовніш-
нього і внутрішнього впливу. Визначено властивості та 
обґрунтовано функціональні контури гнучкості органі-
заційно-інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями зі структурним розмеж-
уванням їхніх цілей та цінностей за оперативним, так-
тичним та стратегічним горизонтами; розроблено кіль-
кісно якісну систему показників їх комплексної оцінки, 
окреслено етапи процедури забезпечення гнучкості і 
пул необхідних управлінських заходів для підтримки 
оптимальної зони гнучкості організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями. Аргументовано, що гнучке орга-
нізаційно-інформаційне забезпечення антикризового 
управління передбачає трансформацію організаційної 
культури й способу мислення керівників агроформу-
вань та руйнацію усталених принципів антикризового 
управління, які сформовані минулими десятиліттями 
на бюрократичній ієрархії, а запропонований підхід 
сприятиме: прискоренню руху інформаційних пото-
ків між структурними одиницями та різними контак-
тними аудиторіями в задані часові відтинки; мініміза-
ції інформаційні ризики та кіберзагроз; запобіганню 
дублюванню управлінських функцій окремих фахів-
ців та структурних одиниць; спрощенню організа-
ційної адаптації відповідно до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища; нарощенню компетентнос-
тей персоналу та агроформування; скороченню часу 
на розроблення, погодження та ухвалення необхідних 
управлінських рішень та заходів; запровадженню опе-
ративного доступу до інформаційних джерел; забез-
печенню нарощення унікальних конкурентних переваг 
агроформування; уникненню інформаційної асиметрії 
та формуванню системи інформаційної прозорості; 
адекватності організаційної поведінки персоналу в 
кризових умовах; достовірності оцінки бізнес-про-
цесів, об’єктів і складових елементів організаційного 
дизайну та комунікаційних ланцюгів.
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КОНТУРЫ ГИБКОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОФОРМИРОВАНИЯМИ

В статье уточнены сущностные характеристики и содержание понятия гибкости организационно-инфор-
мационного обеспечения антикризисного управления агроформированиями, выяснены регламенты, предпосылки, 
принципы ее формирования и выявлены факторы внешнего и внутреннего воздействия. Определены свойства 
и обоснованы функциональные контуры гибкости организационно-информационного обеспечения антикризис-
ного управления агроформированями со структурным разграничением их целей и ценностей по оперативным, 
тактическим и стратегическим горизонтам; разработана количественно-качественная система показателей 
их комплексной оценки, определены этапы процедуры обеспечения гибкости и пул необходимых управленческих 
мер для поддержки оптимальной зоны гибкости организационно-информационного обеспечения антикризисного 
управления агроформированиями. Аргументировано, что гибкое организационно-информационное обеспечение 
антикризисного управления предполагает трансформацию организационной культуры и образа мышления руко-
водителей агроформирований и разрушение устоявшихся принципов антикризисного управления, которые сфор-
мированы прошлыми десятилетиями на бюрократической иерархии.

Ключевые слова: организационно-информационное обеспечение, антикризисное управление, контуры гибко-
сти, агроформирования.
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FLEXIBILITY FRAMEWORK OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION PROVISION  
OF THE AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS' ANTI-CRISIS MANAGEMENT

The article clarifies the essential characteristics and content of the notion of flexibility of organizational and informa-
tion support of the crisis management of agro-formations, clarifies regulations, prerequisites, principles of its formation 
and identifies factors of external and internal influence. Properties and functional contours of flexibility of organizational 
and information support of crisis management of agro-formations with structural delimitation of their goals and values 
by operational, tactical and strategic horizons are defined, quantitatively qualitative system of indicators of their complex 
assessment is developed, the steps of the procedure of providing flexibility and pools of necessary support the optimal flex-
ibility zone of organizational and information support of crisis management agrof rmuvan. It is argued that flexible orga-
nizational and information support of anti-crisis management involves transformation of organizational culture and way 
of thinking of heads of agro-formations and destruction of established principles of anti-crisis management, which have 
been formed over the past decades on the bureaucratic hierarchy, and the proposed approach to the flow of information in 
the following ways: in the given time shades; minimizing information risks and cyber threats; prevention of duplication of 
management functions of individual specialists and structural units; facilitating organizational adaptation to changes in 
the internal and external environment; increase of staff competencies and agro-forming; shortening the time to develop, 
coordinate and make the necessary management decisions and actions; introduction of prompt access to information 
sources; ensuring the unique competitive advantages of agro-forming; avoidance of information asymmetry and formation 
of information transparency system; adequacy of organizational behavior of personnel in crisis conditions; the validity of 
the evaluation of business processes, objects and components of organizational design and communication chains, updat-
ing of program and technological basis of agroforming activity; raising the level of accounting and analytical segment.

Key words: organizational and informational support, crisis management, contours of flexibility, agroforming.


