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У статті з’ясовано економічний зміст 
організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформувань, 
визначено принципи, функції та основні 
його властивості, виявлено особливості 
його формування в агроформуваннях, вста-
новлено завдання та обґрунтовано склад 
субсистем організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями, окреслено інструмен-
тарій та алгоритм, виявлено проблеми 
та переваги організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями. Організаційно-інформа-
ційне забезпечення антикризового управ-
ління агроформуваннями створює можли-
вості для: своєчасного виявлення ризиків 
та загроз для агроформувань; здійснення 
контролю за витратами та прибутками 
агроформувань; оперативного інформу-
вання керівництва про всі кризові процеси та 
явища, що відбуваються в агроформуванні 
та мають вплив на його функціонування; 
забезпечення деталізованою інформацією 
та аналітичним аналізом; виявлення опти-
муму для розподілу всіх ресурсів агрофор-
мування; моделювання різних сценаріїв роз-
витку агроформування за кризових процесів. 
Ключевые слова: організаційно-інформа-
ційне забезпечення, агроформування, анти-
кризове управління, економічний зміст.

В статье выяснено экономическое содер-
жание организационно-информационного 

обеспечения антикризисного управления 
агроформированиями, определены прин-
ципы, функции и основные его свойства, 
выявлены особенности его формирова-
ния в агроформированиях, установлено 
задание и обоснован состав субсистем 
организационно-информационного обе-
спечения антикризисного управления агро-
формированиями, обозначены инструмен-
тарий и алгоритм, выявлены проблемы 
и преимущества организационно-инфор-
мационного обеспечения антикризисного 
управления агроформированиями. Орга-
низационно-информационное обеспечение 
антикризисного управления агроформи-
рованиями создает возможности для: сво-
евременного выявления рисков и угроз для 
агроформирований; осуществления кон-
троля за расходами и доходами агрофор-
мирований; оперативного информирования 
руководства обо всех кризисных процессах 
и явлениях, происходящих в агроформиро-
вании и влияющих на его функционирование; 
обеспечения детализированной информа-
цией и аналитическим анализом; выявления 
оптимума для распределения всех ресурсов 
агроформирования; моделирования различ-
ных сценариев развития агроформирования 
при кризисных процессах.
Ключевые слова: организационно-инфор-
мационное обеспечение, агроформирование, 
антикризисное управление, экономическое 
содержание.

The article describes the economic content of organizational and information support of the crisis management of agroformations, identifies the principles, 
functions and basic properties of it, identifies the peculiarities of its formation in agroformations, establishes the tasks and substantiates the composition of 
subsystems of organizational and information support of crisis management of agricultural formations, outlines tools and algorithms problems and advan-
tages of organizational and information support of the crisis management of agroformations have been identified. In particular, it is justified that compliance 
with the complexity of subsystems will facilitate timely receipt and processing of necessary and reliable information to the management of agro-formations 
and its individual structural units. Organizational and informational support of crisis management of agricultural formations creates opportunities for: timely 
identification of risks and threats of agricultural formations; control of costs and profits of agricultural companies; promptly informing management about all 
crisis processes and phenomena that occur in agro-formation and have an impact on its functioning; providing detailed information and analytical analysis; 
identifying the optimum for the distribution of all resources of agricultural formation; modeling of different scenarios of agroformation development in crisis 
processes. At the same time, it was noted that high-quality and timely organizational and informational support of the crisis management of agroformations 
allows: to define precisely the purpose and formulate the tasks of the crisis management of agricultural formations; to establish a logical sequence of the 
procedure of development and adoption of necessary current and strategic management anti-crisis solutions; to formulate reasonable contours regarding 
strategic forecasts, scenarios, programs, plans of crisis management of agroformations; to develop an optimal technology for evaluating the effectiveness 
of organizational and information support of the crisis management of agroformations, which will facilitate the proper control over the accuracy, quality, 
timeliness of the necessary preventive measures.
Key words: organizational-information support, agro-formation, crisis management, economic content.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУБСИСТЕМИ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАННЯМИ
ECONOMIC CONTENT AND SUBSYSTEMS OF ORGANIZATION  
AND INFORMATION SUPPORT FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Постановка проблеми. Будь-яке агрофор-
мування незалежно від масштабу чи галузі свого 
виробництва підпадає під вплив руйнівних про-
цесів, що негативно впливає на його конкуренто-
спроможність, призводить до фінансових втрат 
та навіть до банкрутства. При цьому параметри 
конкурентного середовища, в якому функціону-
ють агроформування, характеризуються дина-
мічністю, що зумовлює ухвалення управлінських 
рішень в умовах загроз та невизначеності та 

висуває нові вимоги до субсистем організаційно-
інформаційного забезпечення їхнього антикри-
зового управління. Адже нові технології, які нині 
активно використовуються для збору, система-
тизації, аналітичної обробки, планування, про-
гнозування, ухвалення оперативних та стратегіч-
них рішень, не повністю враховують особливості 
функціонування агроформувань, неефективні 
і не об’єднані в комплексну систему методів, під-
ходів, інструментів, засобів, тому вони не набули 
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поширення та визнання у спеціалістів і науковців 
аграрної сфери. Немає єдиного розуміння еко-
номічного змісту організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями, складу його субсистем, напрямів 
розвитку, відсутній загальноприйнятий терміно-
логічно поняттєвий апарат, що зумовлює необхід-
ність уточнення сутнісних та змістових аспектів 
і базових підходів до вирішення означених питань 
та набуває першорядного значення. Усе це пере-
конує щодо актуальності поставлених завдань та 
підтверджує необхідність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичною платформою щодо сутнісних та зміс-
тових аспектів формування організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управ-
ління агроформуваннями та їх субсистемами 
стали вагомі наукові розробки таких відомих уче-
них, як: І. Ансофф, Е. Альтман, У. Бівер, І. Бланк, 
Л. Вдовенко, О. Гудзь, О. Гук, Л. Гуцаленко, П. Дру-
кер, Г. Калетник, К. Ларіонова, В. Луцяк, В. Мазур, 
О. Мельник, В. Плескач, Н. Правдюк, Т. Пуліна, 
І. Свиноус, Л. Ситник, П. Стецюк, А. Томпсон, 
О. Терещенко, А. Шегда, А. Штангрет, Л. Чорна, 
О. Ястремська та ін. Високо оцінюючи їхні наукові 
здобутки, відзначимо, що низка питань стосовно 
визначення економічного змісту та субсистем 
організаційно-інформаційного забезпечення анти-
кризового управління агроформуваннями залиша-
ються не досить опрацьованими.

Постановка завдання. Метою статті є уточнення 
економічного змісту організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агроформу-
ваннями, визначення принципів, функцій та основ-
них його властивостей, виявлення особливостей 
його формування в агроформуваннях, встановлення 
завдань та обґрунтування складу субсистем органі-
заційно-інформаційного забезпечення антикризо-
вого управління агроформуваннями, окреслення 
інструментарію та алгоритму, виявлення проблем та 
переваг організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями.

Виклад основного матеріалу. Конкурентне 
середовище в кризових умовах сьогодення харак-
теризується складними деформаційними проце-
сами, які генерують низку додаткових проблем, 
загроз та ризиків для успішного сталого розвитку 
агроформувань. Безповоротність помилкових 
платежів, товариства-одноденки, шахрайські 
угоди, недобросовісність постачальників та пер-
соналу, рейдерські захоплення, сумнівна дебі-
торська заборгованість, кібератаки – це неповний 
перелік щоденних проблем, які необхідно постійно 
вирішувати агроформуванням у межах антикри-
зового управління і які без якісної та своєчасної 
організаційно-інформаційної підтримки ухвалення 
управлінських рішень вирішити неможливо. Вихід 
вітчизняних агроформувань на міжнародні аграрні 

ринки, поглиблення глобалізаційних процесів та 
загострення конкурентної боротьби ще більше 
актуалізують необхідність формування організа-
ційно-інформаційного забезпечення антикризо-
вого управління агроформуваннями на якісно новій 
основі із застосуванням сучасного інструментарію 
та цифрових технологій. Антикризове управління, 
що здійснюється в умовах загроз і невизначеності 
функціонування агроформувань, вимагає виваже-
ності та особливого організаційно-інформаційного 
забезпечення на підґрунті високоорганізованого 
організаційного дизайну, яке сполучає організа-
ційні взаємодії, інформаційно-комунікаційні лан-
цюги, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне 
забезпечення, компетентності, ГІС, нейро, хмарні 
та захисні технології тощо. Оскільки для ухва-
лення обґрунтованих рішень доцільно своєчасно 
та обʼєктивно аналізувати складні деформаційні 
процеси і явища та розробляти різні стратегічні 
сценарії розвитку агроформування й антикризо-
вого управління, то відповідальних працівників 
необхідно постійно забезпечувати аналітичною та 
прогностичною інформацією для розроблення та 
прийняття найбільш оптимальних управлінських 
антикризових рішень і заходів.

Для визначення економічного змісту та субсис-
тем організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями 
спочатку розглянемо, як трактуються поняття 
«організаційне та інформаційне забезпечення». 
У наукових публікаціях знаходимо різні підходи до 
тлумачення поняття «організаційне забезпеченняˮ. 
Так, Є. Моісенко вважає, що «організаційне забез-
печення – це сукупність документів, що встанов-
люють організаційну структуру, права та обов’язки 
користувачів та експлуатаційного персоналуˮ [6]. 
В. Андрєєва визнає, що «організаційне забезпе-
чення – положення, інструкції, накази, кваліфіка-
ційні вимоги та інші документи, що регламентують 
організаційну структуру роботи системи і їхню вза-
ємодію з комплексом засобів системи [1, с. 78]. 
Г. Колесніков стверджує, що «організаційне забез-
печення – це складний комплекс стійких, свідомо 
створених зв’язків та взаємодії елементів вироб-
ничо-управлінської системи, які виникають у про-
цесі функціонування та розвитку підприємстваˮ [4]. 
В. Гладкий переконує, що «організаційне забезпе-
чення – це організація робіт та заходів, створення 
структури, що забезпечує нормальну експлуата-
цію системи підприємстваˮ [2, с. 68]. Г. Демченко 
обґрунтовує, що «організаційне забезпечення – це 
система процесів і процедур для здійснення ста-
лого функціонування підприємства згідно з одер-
жаною стратегією і поставленими цілями, яка 
забезпечує впорядкованість елементів і відносин 
за рахунок організації взаємозв’язку між підроз-
ділами підприємства та забезпечення їх необхід-
ними ресурсамиˮ [3, с. 66].
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Також у наукових публікаціях знаходимо й 
різні підходи до тлумачення поняття інформацій-
ного забезпечення. Так, О. Кузьмін стверджує, 
що «інформаційне забезпечення – це система 
якісних і кількісних показників, що характеризу-
ють рівень задоволення суб’єктів управлінської 
діяльності управлінською інформацією та інфор-
маційним технологіями з метою реалізації інфор-
маційною системою встановлених цілей та 
завданьˮ [5, с. 64]. Л. Стецюк вважає, що «інфор-
маційне забезпечення – це система організацій-
них заходів і технічних засобів для одержання, 
обробки, передачі та зберігання інформації, ство-
рена з метою забезпечення потреб користувачів 
інформацією для ефективного управління гос-
подарською діяльністю підприємстваˮ [7, с. 138]. 
Н. Тарасенка обґрунтовує, що «інформаційне 
забезпечення – сукупність інформаційних ресурсів 
та методів їх організації, що необхідні і придатні 
для реалізації аналітичних та управлінських про-
цедур, які забезпечують господарсько-фінансову 
діяльність підприємстваˮ [8, с. 29]. Н. Хахонова 
переконана, що «інформаційне забезпечення – це 
складний динамічний комплексний процес задово-
лення інформаційних потреб керівників, що вико-
нує функції раціоналізації діяльностіˮ [9, с. 232].

Таким чином, опираючись на означене, можемо 
визначити, що організаційно-інформаційне забез-
печення антикризового управління агроформуван-
нями – це сукупність взаємопов’язаних субсистем 
щодо організаційної, інформаційної, комунікацій-
ної, програмної, нормативно-регламентної та облі-
ково-аналітичної підтримки процедури розроб-
лення та ухвалення обґрунтованих управлінських 
рішень та імплементації антикризових заходів 
задля досягнення мети антикризового управління 
агроформуваннями.

Відповідно до такого визначення, фундамен-
тальною основою організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агрофор-
муваннями є першочергове встановлення вну-
трішніх організаційних ланцюгів, зв’язків і залеж-
ностей між різними контактними аудиторіями та 
окремими структурними одиницями і побудова на 
цій платформі субсистем, які би підтримували про-
цедури розроблення та ухвалення обґрунтованих 
управлінських рішень та імплементації антикризо-
вих заходів задля досягнення мети антикризового 
управління агроформуваннями. Тобто організа-
ційно-інформаційне забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями повинно мати 
універсальний характер, оскільки організаційне 
забезпечення вимагає компетентнісної та інфор-
маційної підтримки для розроблення та ухвалення 
обґрунтованих управлінських рішень та імплемен-
тації антикризових заходів.

У загальному розумінні економічний зміст орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення анти-

кризового управління агроформуваннями зосе-
реджений у динамічній здатності формувати 
інформаційні, комунікаційні і компетентнісні мож-
ливості та організаційні передумови для підтримки 
процесу розроблення та ухвалення обґрунтованих 
управлінських рішень та імплементації антикризо-
вих заходів задля досягнення мети антикризового 
управління агроформуваннями.

Отже, метою організаційно-інформаційного 
забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями слід вважати динамічну здатність 
формувати інформаційні, комунікаційні і компе-
тентнісні можливості та організаційні передумови 
в органічній логічній їх єдності для підтримки 
управлінських рішень та імплементації антикри-
зових заходів задля досягнення мети антикризо-
вого управління агроформуваннями щодо захисту 
від зовнішніх і внутрішніх загроз його діяльності 
та забезпечення його стабільного розвитку за 
несприятливого впливу різноманітних чинників.

Під час формування організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями доцільно дотримуватися таких 
ключових принципів: еволюційності; єдності органі-
заційного та інформаційно-комунікаційного проце-
сів; адекватності; ієрархічності; системності; опера-
тивності; самоорганізації; точності; організаційного 
моделювання; пропорційності; інформаційної 
повноти; безперервності; інноваційності; циклічності; 
інтерактивності; узгодженості; стислості; оптималь-
ності. Перелік принципів формування організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового управ-
ління агроформуваннями не є вичерпним, його за 
необхідності можна доповнювати.

Можна виділити ключові функції організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями: організаційну; 
функцію зв’язку із зовнішнім середовищем; кому-
нікаційну; функцію підтримки зв’язків між струк-
турними одиницями та різними контактними ауди-
торіями; інформаційну; захисну; превентивну; 
програмної підтримки; нормативно-регламентну; 
аналітико-прогностичну; обліково-аналітичну.

Слід зауважити, що важливою особливістю 
формування організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформу-
ваннями є підтримка якості ухвалених рішень 
в умовах загроз, невизначеності й ризику. Іншими 
особливостями можна вважати:

– широкий спектр ризиків та загроз;
– необхідність використання нових організа-

ційних систем та систем землеробства;
– врахування просторово-часових, агрокліма-

тичних та інформаційних обмежень;
– доцільність використання ГІС, нейротехно-

логій, засобів дистанційного зондування ґрунту;
– вплив біологічних об’єктів на результати 

діяльності агроформувань;



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

134 Випуск 48-2. 2019

– безперервність та циклічність операційних 
процесів, які важко формалізувати;

– значну кількість показників діяльності, які 
необхідно контролювати;

– просторову розосередженість виробництва;
– різноманітність операцій у сільськогосподар-

ському виробництві;
– розроблення громіздких технологічних карт;
– необхідність використання для прогнозу-

вання різноманітних сценаріїв нелінійного інстру-
ментарію штучних нейронних мереж;

– диференціацію агроформувань за обсягами, 
ресурсним забезпеченням, організаційними струк-
турами, компетентностями, інфо-комунікаційними 
можливостями;

– неповноту інформації та непорівнюваність 
характеристик об’єктів антикризового управління.

Ключовими завданнями організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформувань є:

– накопичення та узагальнення обʼєктивної 
інформації щодо зовнішніх загроз, внутрішніх 
ризиків;

– захист інформації від несанкціонованого 
використання;

– оцінка стану ризикозахищеності агроформу-
вання;

– забезпечення віддаленого дистанційного 
доступу керівництву до інформації та бази геода-
них із використанням хмарних технологій, Web-
архітектури, мережі Інтернет;

– постійний моніторинг та аналіз фінансово-еко-
номічного стану та індикаторів ефективності агро-
формування з врахуванням галузевих особливостей;

– мінімізація ризику втрати інформації;
– використання багатомірного аналізу для 

виявлення посягань на інформаційну та еконо-
мічну безпеку агроформування;

– оперативність надання необхідної інфор-
мації усім структурним одиницям та контактним 
аудиторіям у задані моменти часу;

– виявлення каналів витоку інформації та іден-
тифікація передумов надзвичайних подій;

– перевірка надійності бізнес-партнерів, пер-
соналу, постачальників, клієнтів задля мінімізації 
ділових ризиків;

– розроблення технологічних карт;
– оцінка іміджу агроформування та протисто-

яння «чорному PRˮ;
– підвищення оперативності та якості аналітич-

ної інформації для ухвалення антикризових рішень;
– запобігання дублюванню функцій менедже-

рів та структурних одиниць;
– моделювання та прогнозування різних сце-

наріїв розвитку агроформування;
– пошук шляхів оптимізації інфокомунікацій-

них ланцюгів та використання ресурсів агрофор-
мування;

– скорочення часу на ухвалення рішень, коор-
динацію і погодження заходів;

– верифікація просторово-координованих даних;
– підготовка документації для аналітичної під-

тримки процесу ухвалення управлінських антикри-
зових рішень;

– підвищення ефективності організаційної 
структури агроформування та його організаційної 
поведінки.

Формування складу субсистем організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями має відбуватися 
із врахуванням таких властивостей: системності, 
доступності, цілісності та єдності, зорієнтованості, 
сумісності, комплексності, портативності, дифе-
ренціації, здатності до інтеграції, індивідуалізації, 
масштабності, детермінації, еластичності та пре-
вентивності.

Зважаючи на означене, можна стверджувати, 
що організаційно-інформаційне забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями має 
складатися із взаємопов’язаних між собою суб-
систем. До таких субсистем організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями слід долучити: організаційну, 
інформаційну, комунікаційну, програмної підтримки, 
нормативно-регламентну, обліково-аналітичну.

Кожна субсистема організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями має включати засоби, лан-
цюги, методи та інструменти організації і передачі 
інформаційних потоків між структурними одини-
цями усіх ієрархічних рівнів та усіма контактними 
аудиторіями агроформування. Усі субсистеми 
організаційно-інформаційного забезпечення агро-
формувань повинні підтримуватись сучасними 
інформаційними технологіями та комунікаційними 
ланцюгами.

Дотримання комплексності субсистем під час 
формування складових частин організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями сприятиме своє-
часному надходженню та обробці необхідної та 
достовірної інформації до керівництва агрофор-
мувань та окремих його структурних одиниць, 
а також виходу потрібних даних за його межі щодо 
діяльності агроформування та змін, які відбулися.

Організаційно-інформаційне забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями 
має підтримуватися відповідним інструментарієм: 
системою управління інформаційними базами 
даних та базами геоданих, Business intelligence, 
ГІС-технологіями, технологіями ETL, нейротех-
нологіями, Data Warehouse, експертними систе-
мами, ERP (Enterprise Resource Planning), базою 
відповідних знань, Data Mining, базою відповідних 
економіко-математичних моделей для прогнозу-
вання та моделювання, CALS-технологіями.
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Алгоритм використання організаційно-інфор-
маційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями може бути таким: ідентифі-
кація стану фінансово-економічних та кризових 
процесів агроформувань; виявлення проблеми; 
постановка задачі; діагностика наявних загроз, 
ризиків, можливостей; аналіз організаційної та 
інформаційно-комунікаційної архітектури; про-
ектування, побудова та перетворення інформа-
ційної бази даних; проектування організаційної 
структури та комунікаційних ланцюгів; оптиміза-
ція складових субсистем; розроблення сценаріїв 
стратегічного розвитку організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями; документування необхідних 
процесів; обґрунтування інструментарію тактичної 
гнучкості організаційно-інформаційного забезпе-
чення антикризового управління агроформуван-
нями; здійснення тестування; відповідне навчання 
персоналу; прогнозування результативності орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення анти-
кризового управління агроформуваннями; впро-
вадження ухвалених управлінських антикризових 
рішень та заходів; підтримка та супровід.

Організаційно-інформаційне забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями не 
може вважатися результативним, якщо вигоди 
від його використання відчутно не перевищу-
ють витрат на його формування. Результативне 
організаційно-інформаційне забезпечення анти-
кризового управління агроформуваннями – це не 
обовʼязково таке, що опрацьовує великий інформа-
ційний масив даних із найвищою точністю і швид-
кістю. Результативне організаційно-інформаційне 
забезпечення антикризового управління агро-
формуваннями – це таке, яке якісно опрацьовує 
достатню кількість інформаційних даних, що необ-
хідні для ефективного антикризового управління 
за мінімальних витрат. Зауважимо, що вартість 
експлуатації організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформу-
ваннями може значно бути вищою за оплату праці 
персоналу і вартість технологічного обладнання.

Ключовою проблемою, повʼязаною із викорис-
танням організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями 
є надмірність інформаційного шуму, що помітно 
ускладнює процес ухвалення антикризових рішень.

Ключовими перевагами використання визначе-
них субсистем організаційно-інформаційного забез-
печення антикризового управління агроформувань є:

– підвищення ступеня керованості в умовах 
кризи;

– зниження впливу субʼєктивного чинника;
– скорочення паперових носіїв;
– підвищення оперативності і достовірності 

інформаційних даних;
– зниження витрат на антикризове управління;

– оптимізація процедур моніторингу, аналізу, 
обліку, контролю, прогнозування та моделювання;

– забезпечення прозорості інформації та зни-
ження її асиметрії;

– можливість нарощення компетентностей та 
конкурентних переваг агроформувань.

Зауважимо, що організаційно-інформаційне 
забезпечення антикризового управління агрофор-
мувань ефективно проявляється за:

– наявності відповідних організаційних, інфор-
маційно-комунікаційних та аналітичних компетент-
ностей у спеціалістів агроформувань;

– чіткого окреслення відповідних методів, 
форм, інструментарію, засобів для досягнення 
його оперативності, обʼєктивності під час розроб-
лення та ухвалення оптимальних управлінських 
антикризових рішень.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті з’ясовано економічний зміст організа-
ційно-інформаційного забезпечення антикризо-
вого управління агроформуваннями, визначено 
принципи, функції та основні його властивості, 
виявлено особливості його формування в агро-
формуваннях, встановлено завдання та обґрун-
товано склад субсистем організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями, окреслено інструментарій та 
алгоритм, виявлено проблеми та переваги орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями. Зокрема, 
обґрунтовано, що дотримання комплексності 
субсистем сприятиме своєчасному надходженню 
та обробці необхідної та достовірної інформації 
до керівництва агроформувань та окремих його 
структурних одиниць.

Організаційно-інформаційне забезпечення 
анти кризового управління агроформуваннями 
створює можливості для: своєчасного виявлення 
ризиків та загроз для агроформувань; здійснення 
контролю за витратами та прибутками агрофор-
мувань; оперативного інформування керівництва 
про усі кризові процеси та явища, що відбува-
ються в агроформуванні та мають вплив на його 
функціонування; забезпечення деталізованою 
інформацією та аналітичним аналізом; виявлення 
оптимуму для розподілу усіх ресурсів агрофор-
мування; моделювання різних сценаріїв розвитку 
агроформування за кризових процесів. Водно-
час відзначено, що якісне та своєчасне організа-
ційно-інформаційне забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями дозволяє: точно 
визначити мету та сформулювати завдання анти-
кризового управління агроформувань; встановити 
логічну послідовність процедури розроблення 
й ухвалення необхідних поточних і стратегічних 
управлінських антикризових рішень; сформувати 
обґрунтовані контури щодо стратегічних про-
гнозів, сценаріїв, програм, планів антикризового 
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управління агроформуваннями; розробити опти-
мальну технологію оцінювання результативності 
організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями, 
що сприятиме здійсненню належного контролю 
за точністю, якістю, своєчасністю необхідних пре-
вентивних заходів.
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