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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОАКТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Зайцева І.Ю., д.е.н., професор,
Ковтун Т.В., аспірант (УкрДУЗТ)
Стаття присвячена висвітленню реактивного та проактивного аспектів в управлінні
підприємством, порівнянню особливостей реалізації даних методів, виділенню суттєвих переваг
проактивного методу управління та несуттєвих недоліків у порівнянні з реактивним методом, аналізу
існуючих підходів до визначення економічної безпеки, що характеризують певні аспекти захищеності
підприємства, введенню та адаптації проактивного підходу при формуванні і забезпеченні економічної
безпеки підприємства залізничного транспорту.
Ключові слова: реактивний метод, проактивний метод, проактивне управління діяльністю
підприємства залізничного транспорту, економічна безпека підприємства залізничного
транспорту.
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ТРАНСПОРТЕ
Зайцева И.Ю., д.э.н., профессор,
Ковтун Т.В., аспирант (УкрГУЖТ)
Статья посвящена описанию реактивного и проактивного аспектов в управлении предприятием,
сравнению особенностей реализации данных методов, выделению существенных преимуществ
проактивного метода управления и несущественных недостатков по сравнению с реактивным
методом. В статье проанализировано существующие подходы к определению экономической
безопасности, характеризующие определенные аспекты защищенности предприятии. Введено и
адаптировано проактивный подход при формировании и обеспечении экономической безопасности
предприятия железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: реактивный метод, проактивный метод, проактивное управление
деятельностью предприятия железнодорожного транспорта, экономическая безопасность
предприятия железнодорожного транспорта.

APPLYING OF A PROACTIVE A PPROACH AT THE PROCESS OF FORMING OF
ECONOMIC SECURITY ON RAILWAY TRANSPORT
Zayceva I.Yu., Doctor of Economic Sciences, professor,
Kovtun T.V., postgraduate (USU of RT)
In the article it is determined that there are reactive and proactive methods in enterprises management.
The features of implementation these methods and their advantages and disadvantages were considered.
Essential advantages of proactive management method and minor flaws compared to reactive method were
determined. The proactive approach is used in crisis management and risk management, in marketing
management and quality management, at information technology and programming, in ecological projects
management and other areas. Existing approaches to the wording economic security of enterprise were
analyzed. In modern economic climate it becomes necessary the introduction of a proactive approach to the
definition economic security of enterprise of railway transport. It was determined that proactive management of
enterprises of railway transport it is a process based on the warning management activities, taking into account
of negative results of its activity. It was determined that proactive management of enterprises of railway
transport it is a process based on the warning managerial actions, taking into account of negative results of its
activity. Application of proactive management of economic security has essential advantages in protecting
enterprise of railway transport. Also the proactive approach must be applied in ensure and management of
financial security as a component of economic security at railway transport.
Keywords: reactive method, proactive method, proactive management of enterprise's activity of
railway transport, economic security of enterprise of railway transport.
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Постановка проблеми. Актуальність.
Відповідно до змін умов зовнішнього середовища
у процесі дослідження таких понять як економічна
безпека змінювалися і підходи щодо їх
формулювання та формування. У процесі
перетворень
в
операційному
середовищі
підприємств економічна безпека характеризували
особливі сторони захисту відповідно до викликів
певного часу. На жаль, сучасне економічне,
політичне, соціальне середовище характеризується
нестабільністю, виникненням нових форм викликів
та загроз. Особливої уваги щодо створення безпеки
потребують підприємства залізничної галузі, що
перебуває на стадії реформування. Виникає
необхідність у удосконаленні існуючих підходів до
визначення і побудови економічної безпеки на
залізничному транспорті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання застосування проактивного підходу та
проактивного управління підприємством в різних
сферах економічного характеру, впровадженню
інноваційних методик проактивного управління
висвітлено у працях таких авторів: Н.М. Гуржій
[1], О.О. Плахотнік [2], І.М. Суворова [3],
Н.О. Держак [4], Г.О. Чорноус [5] та інші.
Формуванням і забезпеченням екомічної безпеки
присвячені праці таких науковців Є.А. Олейніков
[6], В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко [7], Васильців Т.Г.
[8], Прохорова В.В., Прохорова Ю.В., Кучеренко
О.О. [9], В.І. Франчук [10] та інших. Ці питання
стосовно залізничного транспорту висвітлені у
працях Р.А. Кожевникова [11], Костюк Ж.С. [12] та
інших.
Виділення невирішених частин загальної
проблеми. Проактивний механізм застосовується у
таких сферах як антикризове управління та ризикменеджменті, в маркетинговому управлінні,
управлінні якістю, в інформаційних технологіях та
програмуванні,
в
управлінні
екологічними
проектами, в управлінні автотранспортними
підприємствами та інших. Але, нажаль, в
управлінні економічною безпекою проактивний
підхід не застосовується. Тому є необхідність у
введені і адаптації даного підходу на залізничному
транспорті.
Метою статті є застосування проактивного
підходу до формування і забезпечення економічної
безпеки на залізничному транспорті.
Виклад
основного
матеріалу.
Традиційними для вітчизняної управлінської
практики
методологічними
підходами
є
функціонально орієнтовані, зазвичай, вони
використовуються
в
процесі
формування
механізму реактивного управління змінами.
Реактивні
підприємства
проявляють
свою
активність як реакцію на ті або інші явища
зовнішнього і внутрішнього характеру (дії), але що
не прогнозує зміни і що не впливає на них.

Реактивне управління можна визначити як дії
підприємства у вигляді негайних реакцій на зміни,
що відбуваються на ринку. Ці дії характеризуються
наступним: мають оперативний характер і
направлені на корегування стратегії і тактики;
достатньо
швидкі,
але
можуть
носити
накопичувальний характер, що, у результаті, може
змінити загальну поведінку підприємства на ринку;
негайні в режимі реального часу.
Такі дії, насправді, не передбачають
прогнозу результату, не здатні впливати на зміну
внутрішнього
та
зовнішнього
середовища
підприємства та робить зовсім незахищеними
перед новими викликами та загрозами. Реалізація
реактивного управління вимагає швидких дій за
короткий проміжок часу, значних фінансових
затрат,
необхідність
у
високопрофесійних
спеціалістах, а саме брак у цих ресурсах і виникає
при кризових ситуаціях. Натомість, проактивний
підхід дозволить заздалегідь бути готовим до
процесів, що викликають нестабільність та
незбалансованість діяльності. Розглянемо наглядно
переваги та недоліки даних методів (рис. 1).
Для визначення економічної безпеки
підприємства залізничного транспорту, враховуючі
особливості проактивного управління, розглянемо
існуючі
підходи.
У
науковій
літературі
пропонуються такі підходи до формулювання
поняття економічної безпеки підприємства:
1) силовий підхід, захист комерційної
таємниці (Раздіна Є.В. [16]);
2) підхід стабільності(Камлик М.І. [17],
Варналія З.С. [18]);
3) математичний підхід (Забродський В.
[19]);
4) підхід захисту, реалізації інтересів, в
т.ч. економічних (Іванов А.В., Шликов В.В. [20],
Раздіна Є.В. [16], Франчук В.І. [10]);
5) ресурсно-функціональний підхід, як
стан
ефективного
використання
ресурсів,
потенціалу
та
виділення
функціональних
складових (Олейніков Є.А. [6], Гетьман О.О.,
Шаповал В.М. [21], Варналія З.С. [18], Дикань
В.Л., Назаренко І.Л. [7]);
6) стратегічний підхід, з точки зору
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз
(Козаченко Г.В., Пономарьов Р.П., Ляшенко О.М.
[22], Прохорова В.В., Прохорова Ю.В., Кучеренко
О.О. [9], Гетьман О.О., Шаповал В.М. [21],
Іванілов О.С. [23], Дикань В.Л., Назаренко І.Л. [7]);
7) кримінальний підхід; як захист від
корисливих, економічних злочинів (Мочерний С.В.
[24]);
8) гармонізаційний підхід, гармонізація
економічних інтересів (Зайцева І.Ю. [25],
Мочерний С.В. [24]);
9) ринковий підхід, наявність конкурентних
переваг (Кашин А.В. [26]).
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Реактивний підхід

- орієнтоване в основному на
майбутнє, на здійснення безперервних змін в різних напрямах
діяльності підприємства;
- прогнозуються ймовірні
напрями змін, щоб скоріше
досягти своєї мети;
- спрямоване на пошук
оптимального рішення, вибір
альтернатив розвитку;
- прагнення врахувати як фактори
внутрішнього, так зовнішнього
середовища та їх зміни;
- наявність контролю над часом
для вирішення проблеми;
- є можливість детальніше
розглянути і вивчити процеси, що
впливають на діяльність
підприємства, краще оцінити,
проаналізувати та передбачити
можливі ризики та загрози;
- ретельний підхід до
формулювання стратегії
підприємства та головних цілей
його діяльності як цілісної
програми їх досягнення, тобто
дотримання принципу
синергетизму.
- дотримання принципу
партисипативності;
- використання останніх досягнень науки та техніки, новітніх та
прогресивних методів управління,
планування та прогнозування;
- мета проактивного планування –
виживання та зростання
підприємства.
- не вимагає від робітників
швидкого переходу від виконання
одного завдання до другого.

- використання минулого досвіду, а відповідно
запобігання при плануванні минулих помилок;
- обережність в прийнятті рішень утримує від
різких і необдуманих змін;
- наслідування традиціям сприяє розвитку в
персоналу підприємства почуття стабільності та
безпеки;
- необхідність прийняття швидких дій та реакцій
може викликати певний азарт та піднесення
загального настрою.

Недоліки

- практично не використовується
накопичений досвід;
- не достатньо уваги приділяється
повсякденним потребам
підприємства;
- використання нових методів
управління вважається гарантом
успішного результату діяльності
підприємства.

Переваги

Проактивний підхід

- виробничі проблеми підприємства
розглядаються окремо, а не як система. Як
наслідок, не враховується взаємодія цілого
(підприємства) та окремих частин (підрозділів),
через що втрачається позитивний ефект від цієї
взаємодії, тобто відсутність принципу
синергетизму;
- брак часу для виконання завдання;
- під час швидкого вирішення питань є можливість розібратися лише з симптомами
проблеми;
- виникає необхідність кардинально змінювати
або зовсім відмовлятися від попередніх планів,
на коригування цих змін витрачається весь час,
який би міг бути використаний на побудову
планів на майбутнє.
- не враховуються реальні обставини
сьогодення та відбувається абстрагування від
майбутніх змін, не дотримуються принцип
гнучкості, вважається, що ситуація, яка склалася в минулому буде перенесена на майбутнє,
тобто управління орієнтоване на минуле;
- не дотримується принцип партисипативності
(участі), так як основну роль в процесі
управління відіграє тільки вище керівництво;
- до процесу управління залучаються лише
працівники з великим стажем роботи, а
потенціал та ініціатива молодих працівників не
використовується, крім того постає
необхідність від робітників у швидкій зміні
виконуваних завдань або працювати з
інформацією, що постійно змінюється;
- знижує загальну ефективність господарської
діяльності підприємства, що призводить до
ситуації, коли його продукція стає неконкурентоспроможною, витісняється продукцією
інших підприємств, які краще планують свою
діяльність та запроваджують інновації.

Рис. 1. Переваги та недоліки реактивного та проактивного підходів
(складено на основі джерел 13, 14, 15)
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Найбільш поширеним та застосовуваним є використовувати, змінити план після початку
ресурсно-функціональний та стратегічний підходи, роботи, додати нові задачі, отримати додатковий
в тому числі і на залізничному транспорті, але вони час для аналізу поточних дій для покращення
потребують удосконалення. Дані підходи частково якості їх виконання, а також для планування
враховують принципи проактивності, але поза розв’язання проблем.
увагою залишаються важливі моменти які
Ефективність
діяльності
підприємств
необхідно врахувати при управлінні економічною залізничного транспорту у ринковій економіці
безпекою.
Тому,
у
сучасних
умовах обумовлюється багато в чому станом його
господарювання постає необхідність у виділенні фінансів, особливо в умовах реформування. Постає
нового наукового підходу до визначення необхідність розгляду питання забезпечення
економічної безпеки підприємства залізничного фінансової безпеки підприємства залізничного
транспорту з точки зору його проактивного транспорту, як складової економічної безпеки.
управління. Особливої важливості цей підхід Подальшим напрямком дослідження є введення та
набуває в умовах реформування залізничного адаптація проаткивного підходу при забезпеченні
транспорту в Україні. Підприємства з проактивною фінансової безпеки на залізничному транспорті та
поведінкою
прогнозують
(в
результаті управлінні її рівнем.
спостережень, вимірювань, аналізу) можливі дії і
впливають на них і на себе, попереджуючи їх.
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Збитковість пасажирських перевезень залізничного транспорту з кожним роком збільшується в
наслідок як об’єктивних так і суб’єктивних причин. У зв’язку з цим в статті авторами виконано огляд
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