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АНТИСИПАТИВНЕУПРАВЛІННЯЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ

Сучасне середовище функціонування підприємницьких структур є надзвичайно
динамічним і багатогранним утворенням, що вирізняється неабиякою багатофакторною
композицією, глобальною масштабністю й різноманітністю процесів та гіпершвидкими
темпами їхнього перебігу. В умовах активного становлення ринкової економіки на
державному рівні та посилення ролі інтеграційних й глобалізаційних процесів на
міжнародному рівні управління підприємством не може бути ефективним без
врахування впливу різноманітних економічних процесів зовнішнього середовища.
Будь-який процес, в тому числі, й економічний, характеризується неминучою зміною
певних явищ, їхніх станів, властивостей, параметрів тощо, що відповідно зумовлює
виникнення для підприємств різноманітних можливостей або загроз умов
функціонування. З метою забезпечення якісної взаємодії суб’єктів господарювання із
середовищем функціонування апарат управління зобов’язаний своєчасно
ідентифікувати потенційні зміни економічного характеру у зовнішньому середовищі,
адекватно їх інтерпретувати та оцінювати вплив на результати діяльності підприємств
для прийняття необхідних заходів щодо використання можливостей чи уникнення
загроз умов функціонування.

Варто зазначити, що на сучасному етапі дедалі інтенсивнішого прояву набувають
тенденції зростання рівня динамічності, невизначеності та малопрогнозованості
зовнішніх умов функціонування. За таких обставин виникає необхідність в
удосконаленні управлінських механізмів та інструментів на засадах підвищення рівня
підготовки підприємств до майбутніх економічних змін зовнішнього середовища. У
цьому контексті актуальним видається антисипативне управління економічними
процесами, що спрямоване на відслідковування слабких сигналів, які можуть
повідомляти про потенційне виникнення певних економічних змін у зовнішньому
середовищі, та визначення на цій основі конкретних майбутніх явищ економічного
характеру з метою випередження їх настання та впливу на діяльність підприємства
шляхом прийняття відповідних управлінських рішень. Антисипативне управління в
жодному випадку не претендує на заміну традиційного управління, а, навпаки,
ґрунтується на класичній послідовності процесно-структурованого менеджменту та
удосконалює його з позиції підвищення рівня підготовки до потенційних змін
середовища функціонування.

Таким чином, антисипативне управління реалізовується шляхом виконання таких
послідовних та взаємопов’язаних етапів, як: реалізація технології антисипативного
управління; формування методів антисипативного управління як способів цільового
впливу керуючої системи на керовану; формування оптимальних управлінських рішень
випереджувального спрямування на можливості та загрози умов функціонування;
реалізація керівництва як об’єднувальної функції антисипативного управління [1].

Будь-який економічний процес супроводжується виникненням безлічі
різноманітних та різновагомих слабких сигналів як ранніх провісників певних
потенційних змін економічного характеру у середовищі функціонування. Для
підприємства важливо ідентифікувати лише ті слабкі сигнали, які надалі розвинуться у
конкретні можливості чи загрози економічного характеру та матимуть безпосередній
вплив на його діяльність. В межах антисипативного управління функція планування
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забезпечує визначення слабких сигналів майбутніх змін та прогностичне
інтерпретування їхнього подальшого розвитку до конкретних можливостей чи загроз
умов функціонування з метою формування на цій основі обґрунтованої інформаційної
бази щодо ймовірного виникнення відповідних економічних явищ у майбутньому
періоді діяльності підприємства. Зважаючи на багатогранність економічних процесів,
що зумовлює виникнення величезного спектру різноманітних слабких сигналів, досить
складно визначити перелік усіх слабких сигналів про потенційні економічні зміни
середовища функціонування. Крім того, слабкі сигнали мають досить невизначений
характер, тому рівень їхньої слабкості, як правило, обґрунтовується кількісно за
допомогою відповідного інструментарію або визначається експертними методами. З
огляду на це, виокремлено ключові загальноекономічні сигнали майбутніх змін, до
яких можна віднести: коливання ринкової кон’юнктури, рівня інфляції, податкових та
митних платежів, валютних курсів, інтенсивності конкуренції на внутрішньому та
зовнішньому ринку, ставок за кредитами, курсів цінних паперів, різноманітних
біржових індексів, проектування певних міжнародних актів, угод та конвенцій тощо.

Антисипативне організування забезпечує раціональне впорядкування
організаційної структури управління підприємства відповідно до цілей
антисипативного управління (визначення переліку працівників, які будуть задіяні в
процес антисипативного планування; встановлення та закріплення посадових
повноважень для здійснення антисипативного управління за конкретними
працівниками, визначення сфери їх відповідальності; забезпечення взаємодії фахівців з
антисипативного управління з працівниками інших підрозділів тощо). Виконання
завдань щодо пошуку, розпізнавання, відбору слабких сигналів, передбачення
альтернативних траєкторій їх розвитку до конкретних потенційних явищ потребує
логіко-креативного підходу, стратегічного мислення та інтуїтивних здібностей у
фахівців з антисипативного управління. Розкриття та розвиток цих якостей у
працівників уможливлюється на основі ефективного стимулювання їх праці. Таким
чином, мотивування в межах антисипативного управління полягає у різнобічному
стимулюванні працівників, прямо чи опосередковано задіяних у процес
антисипативного управління, на якісне забезпечення та оптимальну реалізацію
антисипативного управлінського процесу з метою досягнення організаційних та
особистих цілей. Антисипативне контролювання спрямоване на комплексну перевірку
та оцінювання результативності реалізації технології антисипативного управління на
засадах слабких сигналів відповідно до встановлених критеріїв і стандартів, та зокрема,
оцінювання слабких сигналів, з метою визначення необхідності у здійсненні
регулювальних заходів. Завершальною функцією антисипативного управління є
регулювання, що пов’язане із ліквідуванням виявлених в процесі антисипативного
контролювання недоліків, відхилень, невідповідностей шляхом здійснення необхідних
корегувальних заходів на попередніх етапах технології антисипативного управління.

Після реалізації технології антисипативного управління відбувається формування
методів менеджменту, тобто способів та прийомів, за допомогою яких керівництво
здійснює безпосередній вплив на працівників, задіяних у процес антисипативного
управління; трансформування їх в управлінські рішення із чітким випереджувальним
спрямуванням щодо використання ідентифікованих за слабкими сигналами
можливостей чи усунення загроз умов функціонування підприємства; реалізація
керівництва як об’єднувальної функції менеджменту, що пронизує усі антисипативні
управлінські процеси з метою забезпечення їх ефективного перебігу.

1. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій:
[монографія] / Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Мельник О.Г. [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф.
О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.


