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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі антисипативне управління формує

ефективний напрям розвитку управлінської діяльності
підприємства з позиції удосконалення її взаємодії із
внутрішнім та зовнішнім середовищем. Адже, за стрімкого
поширення наростаючих тенденцій невизначеності та мало+
прогнозованості у середовищі функціонування проблема
вчасного та адекватного реагування суб'єктів господарю+
вання на зміни умов діяльності дедалі ускладнюється. Це
зумовлено збільшенням дефіциту ресурсного (насамперед,
часового та інформаційного) забезпечення діяльності апа+
рату управління підприємств, що значною мірою обмежує
процес формування та прийняття якісних управлінських
рішень. У відповідь на вищезазначене антисипативне управ+
ління пропонує механізм випередження потенційних явищ
середовища функціонування, що передбачає розпізнаван+
ня можливостей та загроз на початкових етапах виникнен+
ня та передбачення їхнього подальшого розвитку з метою
своєчасного реагування на відповідні зміни умов діяльності.
Варто зазначити, що виконання цього специфічного призна+
чення антисипативного управління в основному покладено
на функцію планування, яка спрямована на формування об+
грунтованої інформаційної бази про розвиток потенційних
явищ середовища функціонування від найперших ознак
їхнього майбутнього виникнення до моменту реального на+
стання.

У сучасних умовах результати антисипативного плану+
вання набувають особливої цінності, оскільки надають змогу
керівникам формувати ефективні управлінські рішення
щодо випередження потенційних змін умов функціонуван+
ня з метою забезпечення максимально адаптивної діяльності
та цілеспрямованого розвитку підприємства. Ефективність
цих результатів безпосередньо залежить від адекватно об+
раних методів антисипативного планування, тобто способів
і прийомів реалізації усіх його операцій. В умовах існуван+
ня численної різноманітності методів планування та неаби+
якої багатогранності внутрішнього і зовнішнього середови+
ща підприємства постає проблема адекватного вибору оп+
тимальних методів антисипативного планування для реалі+
зації кожної його операції залежно від різних умов функ+
ціонування. Крім того, сучасне середовище є надзвичайно
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динамічним, характеризується постійним рухом та відпові+
дно змінами власних параметрів, що породжує необхідність
багатокритеріального вибору методів антисипативного пла+
нування з урахуванням різноманітних станів та характери+
стик усіх важливих факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості методичного забезпечення функції плану+

вання у системі менеджменту підприємства стали предме+
том досліджень величезної когорти вітчизняних та зарубі+
жних науковців. Це сформувало потужну наукову базу у
сфері планування, що охоплює глибоку змістовну характе+
ристику методів планування, їхні комплексні типології, при+
кладні аспекти застосування цих методів тощо. Вказана про+
блематика знайшла відображення також і в працях, що при+
свячені особливостям реалізації антисипативного управлі+
ння та його планової функції зокрема. Варто зазначити, що
автори у своїх працях [1—3] наводять перелік окремих ме+
тодів для ідентифікування та оброблення слабких сигналів
потенційних явищ середовища функціонування, а також
розкривають особливості їхнього застосування у процесі
виконання операцій антисипативного планування. Однак,
практично в жодному літературному джерелі не відобра+
жено особливостей вибору методів антисипативного пла+
нування залежно від конкретних внутрішніх і зовнішніх умов
функціонування підприємства.

Лише Ю.Г. Лисенко, Р.А. Руденський, Л.І. Єгорова та
ін. зазначають необхідність врахування типу досліджува+
ного процесу під час вибору інструментів розпізнавання
слабких сигналів у межах антисипативного управління. На
думку науковців, використання експертного інструмента+
рію спрямоване на визначення таких змін, які важко або
неможливо ідентифікувати за допомогою математичних
процедур, а також на моніторинг та розпізнавання сиг+
налів, що супроводжують нестандартні процеси та явища,
які не мають зафіксованих історичних аналогів. Тоді як
математичний інструментарій надає можливість розпізна+
вати слабкі сигнали за умови наявності достатньої фактог+
рафічної інформаційної бази про об'єкт дослідження [1,
с. 83—84].
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Оскільки основу методичного забезпечення антисипа+
тивного планування складають методи прогнозування, тому
доцільно розглянути також умови їхнього вибору як допо+
міжну базу для розроблення критеріїв відбору методів ан+
тисипативного планування. Зокрема, на вибір методів про+
гнозування впливають: сутність проблеми, що необхідно
вирішити; динамічні характеристики об'єкта прогнозуван+
ня і ринкового середовища; зміст і характер наявної інфор+
мації; етап або фаза життєвого циклу ринку, галузі, про+
дукту; тип управління підприємством; вимоги до результатів
прогнозування [4, с. 78]. Слід зазначити, що вищеперелічені
особливості вибору методів прогнозування характеризу+
ються універсальністю застосування та формують лише за+
гальні орієнтири для розроблення критеріїв відбору методів
антисипативного планування.

Результати вивчення та аналізування літературних дже+
рел [1—4] чітко продемонстрували проблему відсутності
логічної послідовності вибору методів для реалізації анти+
сипативного планування та достатньої критеріальної бази
для їхнього відбору, що значною мірою збільшує ризик не+
адекватного вибору цих методів та відповідно неефектив+
ності результатів антисипативного планування.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на результати вивчення та аналізування літе+

ратурних джерел за проблемою [1—3], метою дослідження
є розроблення моделі полікритеріального вибору методів
антисипативного планування на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасному високодинамічному та вкрай невизначено+

му середовищі функціонування антисипативне планування
як функція антисипативного управління є надзвичайно ак+
туальним видом управлінської діяльності, що формує об+
грунтоване інформаційне забезпечення та достатній часо+
вий резерв для прийняття випереджувальних управлінських
рішень щодо використання можливостей чи усунення заг+
роз умов діяльності підприємства. Антисипативне плануван+
ня є послідовним процесом, що передбачає реалізацію су+
купності визначених операцій за допомогою відповідного
інструментарію. Важливе місце в інструментальному забез+
печенні антисипативного планування займають його мето+
ди як способи і прийоми ідентифікування та оброблення
слабких сигналів різноманітних можливих змін умов діяль+
ності, а також альтернативного інтерпретування їхнього по+
дальшого розвитку до конкретних потенційних явищ у се+
редовищі функціонування підприємства. Однак, варто зау+
важити, що методи антисипативного планування перетво+
рюються у дієві інструменти лише за умов їхнього адекват+
ного вибору, оптимального поєднання та раціонального за+
стосування.

Визначальною характеристикою середовища функціо+
нування підприємства (як внутрішнього, так і зовнішнього)
є його постійна динамічність, тобто здатність до невпинно+
го руху, різноманітних змін та перетворень. Тому, під час
вибору методів антисипативного планування необхідно вра+
ховувати не лише єдиний фіксований стан факторів внутрі+
шнього і зовнішнього середовища підприємства, але й їхні
різноманітні видозміни та характеристики. Тобто, кожен
важливий фактор, що визначає вибір методів антисипатив+
ного планування, доцільно розглядати з позиції відображен+
ня усіх його станів, параметрів або характеристик. Це, відпо+
відно, породжує необхідність встановлення якісних та
кількісних критеріальних значень чи характеристик кожно+
го фактора як підстави для вибору оптимальних методів
антисипативного планування.

З огляду на вищезазначене виникає необхідність у фор+
муванні моделі полікритеріального вибору методів антиси+
пативного планування, що забезпечуватиме логічну по+
слідовність та обгрунтованість селективного процесу. Вар+
то зауважити, що в умовах існування значної кількості
різноманітних методів антисипативного планування цю мо+
дель доцільно розробляти з урахуванням їхньої типології,
що значно спрощуватиме процес вибору та забезпечувати+
ме уникнення хаотичності методів, дублювання одноймен+
них, але різних за призначенням, методів. На основі вивчен+
ня літературних джерел [1—9] розроблено модель полікри+
теріального вибору методів антисипативного планування,
що відображено на рис. 1.

Перший етап вищенаведеної моделі полягає в інформа+
ційному забезпеченні полікритеріального вибору методів
антисипативного планування, що передбачає збір та виз+

начення необхідних даних про існуючі значення критеріїв
внутрішніх та зовнішніх умов діяльності підприємства. На+
приклад, йдеться про з'ясування розміру підприємства, типу
його організаційної структури управління, цілей антисипа+
тивного планування, визначення рівня інформаційного, кад+
рового, програмно+технічного забезпечення антисипатив+
ного планування тощо.

Другий етап передбачає попередній вибір методів анти+
сипативного планування із запропонованих переліків ме+
тодів за кожним критерієм їхнього відбору. Варто зауважи+
ти, що в умовах багатогранності внутрішнього та зовнішнь+
ого середовища функціонування існує достатньо велика
кількість таких критеріїв. Однак, згідно із принципом Па+
рето кількість критеріїв повинна бути мінімальною та вод+
ночас достатньою для раціонального вибору методів анти+
сипативного планування (20% критеріїв визначає вибір 80%
методів). Тому, у запропонованій моделі (рис. 1) відобра+
жено ключові, найбільш вагомі критерії вибору методів ан+
тисипативного планування.

З огляду на специфіку антисипативного планування
встановлено, що найбільш важливими критеріями відбору
об'єктно+орієнтованих методів антисипативного плануван+
ня є характеристики внутрішнього середовища підприєм+
ства, зокрема, його розмір і тип організаційної структури
управління, а також цілі, об'єкт і предмет антисипативного
планування.

Так, на малих підприємствах, що характеризуються не+
великою кількістю працівників та незначною об'ємністю і
розгалуженістю видів діяльності, доцільно використовува+
ти часткові методи за комплексними індикаторами або сфе+
рами функціонування організації. На середніх підприєм+
ствах можна вдаватись як до часткових, так і до комплекс+
них методів за сферами середовища функціонування, вида+
ми діяльності або комплексними індикаторами підприєм+
ства. Тоді як на великих підприємствах варто застосовува+
ти комплексні методи з метою дослідження усіх видів діяль+
ності, підрозділів організаційної структури управління та
сфер середовища функціонування організації.

Якщо підприємство характеризується функціональною
організаційною структурою управління, що передбачає
чітке розмежування функцій між менеджерами різних
структурних підрозділів, то рекомендовано використовува+
ти методи антисипативного планування за видами діяльності
або сферами середовища функціонування підприємства. За
наявності лінійної організаційної структури управління на
підприємстві варто скористатись методами антисипативно+
го планування за структурними підрозділами або комплек+
сними індикаторами організації. Різні види комбінованих
організаційних структур управління створюють можливості
для вибору будь+якого об'єктно+орієнтованого методу ан+
тисипативного планування.

Цілі, об'єкт та предмет є взаємопов'язаними елемента+
ми антисипативного планування, що зумовило поєднання
їх в один критерій. Зміст цілей, об'єкта та предмета антиси+
пативного планування прямо вказує на вибір того чи іншо+
го об'єктно+орієнтованого методу. Наприклад, якщо об'єк+
том антисипативного планування є вид діяльності підприє+
мства, а предметом — лише фінансова діяльність, то логіч+
ним буде застосування часткового методу антисипативно+
го планування за видами діяльності підприємства.

З функціональної позиції антисипативне планування
передбачає виконання трьох ключових завдань щодо виз+
начення слабких сигналів потенційних змін внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства, їхнього оброблен+
ня та передбачення подальшого розвитку пріоритетних
слабких сигналів до конкретних потенційних явищ середо+
вища функціонування. Різні завдання планової функції по+
требують застосування відповідно відмінних методів. Тому,
після визначення методів, що стосуються об'єкта і предме+
та антисипативного планування, доцільно здійснювати вибір
методів за ключовими завданнями антисипативного плану+
вання. Так, розпізнавальні методи антисипативного плану+
вання спрямовані на ідентифікування слабких сигналів мож+
ливостей і загроз, що вказують на початкові зміни дослід+
жуваних тенденцій розвитку потенційних явищ або виник+
нення нових тенденцій у середовищі функціонування
підприємства. Селективні методи антисипативного плану+
вання передбачають оброблення ідентифікованих слабких
сигналів потенційних змін (групування, впорядкування, ран+
жування, здійснення необхідних розрахунків, індикаторну
інтерпретацію тощо) з метою формування структурованої
інформаційної бази слабких сигналів та вибору на цій ос+
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Рис. 1. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування
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нові найбільш вагомих з них. Прогностично+інтерпретаційні
методи антисипативного планування спрямовані на перед+
бачення можливих напрямів та шляхів розвитку відібраних
слабких сигналів до конктретних потенційних подій, що
можуть виникати у середовищі функціонування підприєм+
ства.

Особливо важливе значення у процесі вибору методів
антисипативного планування відіграє рівень його ресурсно+
го забезпечення, зокрема інформаційного забезпечення.
Варто зазначити, що інформаційне забезпечення антисипа+
тивного планування характеризується специфічними пара+
метрами та властивостями, що спричинено високим рівнем
невизначеності умов реалізації цієї функції. Оскільки ба+
зове призначення антисипативного планування пов'язане із
визначенням слабких сигналів, які повідомляють про виник+
нення потенційних змін у середовищі функціонування
підприємства, то логічно, що антисипативна інформація ха+
рактеризується низьким рівнем змістового наповнення,
чіткості, вірогідності, точності тощо. Тому, для критеріаль+
ної характеристики інформаційного забезпечення антиси+
пативного планування у процесі вибору відповідних методів
доцільно застосовувати такий критерій, як характер інфор+
мації (формалізована, частково формалізована, неформал+
ізована інформація; аналогічна, нова інформація). Ступінь
формалізованості дає змогу визначити рівень об'єктивності
даних, тоді як аналогічність інформації формує уявлення
про наявність чи відсутність подібних даних, що були зафі+
ксовані у минулих періодах до отриманих відомостей.

Наявність формалізованої або частково формалізова+
ної інформації надає можливість для використання різно+
манітних кількісних методів (аналітичних, економіко+мате+
матичних, ймовірнісно+статистичних) на різних етапах ан+
тисипативного планування та за необхідності застосуван+
ня якісних методів. В умовах існування неформалізованої
інформаційної бази доцільно використовувати якісні розп+
ізнавальні та прогностично+інтерпретаційні методи, що зу+
мовлено якісним, суб'єктивним характером даних. Якщо у
ретроспективному періоді були зафіксовані схожі, ана+
логічні дані до наявної інформації, то слід застосовувати
кількісні (екстраполяційні) розпізнавальні та прогностич+
но+інтерпретаційні методи, а також доцільним є поєднання
якісних та кількісних методів. Якщо ж інформація є новою,
незнайомою з попереднього досвіду, то виникає не+
обхідність у формуванні обгрунтованих експертних суджень
та висновків на засадах використання якісних розпізнаваль+
них методів.

Окрім рівня інформаційного забезпечення, важливе
значення під час вибору методів антисипативного плануван+
ня відіграють такі критерії, як рівень кадрового та програм+
но+технічного забезпечення. Варто зазначити, що рівень
кадрового забезпечення доцільно розглядати з позиції рівня
кваліфікації працівників та їхньої обізнаності у сфері анти+
сипативного планування. Відповідно, високий рівень квалі+
фікації, знань та умінь щодо реалізації операцій антисипа+
тивного планування надає можливість для використання
комплексних трудомістких методів дослідження об'єкта за
усіма напрямами його функціонування, а також різномані+
тних складних якісних та кількісних методів на різних ета+
пах антисипативного планування. Тоді як недостатній рівень
кваліфікації та обізнаності працівників у сфері антисипа+
тивного управління зумовлює застосування, як правило,
часткових, моноваріантних, простих кількісних методів
тощо. Рівень програмно+технічного забезпечення формує
можливість для використання стандартних кількісних та
якісних методів антисипативного планування або складних
автоматизованих методів, що є елементами прогресивних,
спеціалізованих програмних продуктів.

Що стосується характеристик середовища функціонуван+
ня підприємства, то слід зазначити, що антисипативне плану+
вання в межах антисипативного управління доцільно здійсню+
вати за високого рівня нестабільності, непередбачуваності та
динамічності умов діяльності підприємства. Тому, немає сен+
су розглядати ці характеристики як критерії для вибору ме+
тодів антисипативного планування на підприємствах.

На основі результатів реалізації другого етапу запро+
понованої моделі формується множина обраних методів
антисипативного планування. Як правило, ця сформована
множина може містити методи антисипативного плануван+
ня, що виключають один одного. Це зумовлено тим, що різні
критерії створюють різні умови для вибору методів антиси+
пативного планування. Тому, наступний етап полягає у взає+
моузгодженні методів антисипативного планування шляхом

перевірки можливості їхньої одночасної реалізації та за не+
обхідності усуненні взаємовиключаючих методів на основі
вибору найбільш оптимальних. Завершальний етап моделі
передбачає остаточне формування найбільш оптимального
комплекту методів для реалізації антисипативного плану+
вання.

Варто також зауважити, що модель полікритеріально+
го вибору методів антисипативного планування характери+
зується зворотнім зв'язком, що формує можливість повер+
нення на попередні етапи в умовах виявлення різноманіт+
них проблем, неточностей, розбіжностей тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах високого рівня динамічності та невизначеності

середовища функціонування антисипативне планування є
актуальним видом управлінської діяльності, що удоскона+
лює ресурсне (інформаційне та часове) забезпечення про+
цесу прийняття різноманітних випереджувальних управлі+
нських рішень щодо використання можливостей чи усунен+
ня загроз умов діяльності підприємства. Ефективність ре+
зультатів антисипативного планування залежить, передусім,
від якісно сформованої методичної бази, що охоплює су+
купність методів для реалізації операцій планової функції.
З метою раціонального вибору методів антисипативного
планування, що повинен відповідати вимозі адекватності ба+
гатогранним та динамічним умовам функціонування, роз+
роблено модель полікритеріального вибору цих методів з
урахуванням їхньої типології. Запропонована модель перед+
бачає поетапну послідовність вибору методів антисипатив+
ного планування за низкою найбільш важливих критеріїв,
що дає змогу здійснювати обгрунтований відбір методів за
різних станів чи параметрів ключових факторів впливу.

Перспективами подальших досліджень є розроблення
методу діагностики слабких сигналів виникнення потенц+
ійних змін за видами діяльності підприємства.
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