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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE MANAGEMENT
ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
Анотація. У статті розроблено концептуальні положення щодо еколого-економічного управління підприємствами залізничного транспорту. Визначено основні
види екологічних небезпек, які підприємства залізничного транспорту наносять навколишньому середовищу.
Виокремлено етапи, які необхідно використовувати
під час аналізування екологічних ризиків. Виконано
систематизацію цілей та завдань еколого-економічного управління підприємствами залізничного транспорту. Обґрунтовано концептуальні засади ефективного
управління екологічними ризиками для забезпечення
сталого розвитку підприємств залізничного транспорту.
Зазначено, що еколого-економічне управління має ґрунтуватися на екологічній політиці. Запропоновано комплекс заходів щодо ефективного еколого-економічного
управління підприємствами залізничного транспорту.
Ключові слова: екологічна політика, навколишнє
середовище, управління, розвиток, підприємства залізничного транспорту, екологічні ризики, ефективність,
енергозбереження.

Постановка проблеми. Негативний вплив екологічного
навантаження на довкілля, дослідження питань екологічної
безпеки та безпеки життєдіяльності привели до необхідності
перегляду роботи підприємств транспортної сфери задля оцінювання негативних наслідків забруднення, скорочення рівня
шкідливих витрат, розробленням механізмів компенсації тощо.
Всі ці фактори мають враховуватися у ланцюгу економічних
та екологічних взаємин для забезпечення екологічно безпечних умов функціонування суспільства та людини, збереження
навколишнього середовища, тобто під час управління еколого-економічним розвитком.
Розроблення та вжиття заходів забезпечення безпеки та
енергозбереження на підприємствах транспорту, зокрема
залізничного, мають бути спрямовані на визначення їхнього
несприятливого впливу на стан навколишнього середовища та
здоров’я населення шляхом врахування екологічної та соціальної складових частин, здійснення стратегічного екологічного
аналізу, мінімізації екологічних ризиків та управління ними.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу проблем
екологічного розвитку підприємств присвячено значну кількість
наукових праць. Зокрема, в роботах В.Л. Диканя, І.В. Токмакової,
В.Л. Іванова, В.П. Матейчика, О.П. Левківського, В.І. Зюзюна,
В.О. Хрутьби, В.М. Шмандія, М.О. Клименка, Я.І. Процька [1–8]
розкрито підходи до аналізу та оцінювання екологічних ризиків,
а також управління еколого-економічним розвитком на підприємствах транспорту, зокрема залізничного.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Значне розмаїття наукової літератури з теорії та практики
еколого-економічного розвитку визначає наявність різних шляхів вирішення проблем ефективного управління економічними
ризиками, але наявні методології, методи, методики та алгоритми потребують пристосування до особливостей функціонування підприємств транспорту, зокрема залізничного, в сучасних умовах господарювання задля забезпечення економічної
ефективності народного господарства шляхом збереження
довкілля та забезпечення безпеки життєдіяльності людини.
Мета статті. Головною метою роботи є розроблення концептуальних положень управління еколого-економічним розвитком підприємств залізничного транспорту в умовах постійної трансформації зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу. Процес еколого-економічного управління ґрунтується на визначенні виду екологічного
ризику та оцінюванні можливості настання ризикової ситуації,
виявленні його рівня та величини, визначенні нанесеної шкоди,
виборі стратегічного рішення щодо зниження ризику, здійснення
цілеспрямованого впливу на ризик для його усунення або мінімізації наслідків. Зазначимо, що всі види людської діяльності
пов’язані з нанесенням шкоди довкіллю, тому неможливо організувати роботу виробничого об’єкта так, щоби повністю виключити можливість небезпеки або аварії. За таких умов сучасні
дослідники сформували концепцію передбачення та попередження екологічного ризику [9], в основу якої покладено принцип прийнятного ризику, що полягає у передбаченні можливих
небезпек та вжитті заходів щодо усунення наслідків від них.
Під час аналізування екологічних ризиків, що необхідно здійснювати для їхнього оцінювання, потрібно враховувати такі етапи:
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– вивчення реакції на різні види небезпек та їхній вплив на
навколишнє середовище й здоров’я людини;
– визначення кількісного оцінювання ризику;
– управління ризиком.
Техногенний вплив підприємств транспорту, зокрема залізничного, на стан довкілля та здоров’я людей проявляється через
екологічні ризики, які зумовили потребу перегляду механізмів
щодо їх усунення та запобігання виникненню [10]. Нині для підприємств транспорту основними екологічними ризиками є [11]:
– ризики забруднення навколишнього середовища внаслідок аварії та планової виробничої діяльності;
– ризик погіршення здоров’я населення через забруднення
навколишнього середовища;
– ризик, пов’язаний з наслідками антропогенних змін
довкілля та природних чинників;
– ризик природних катастроф на глобальному, регіональному або місцевому рівнях, що може призвести до порушень у
роботі транспортної системи.
Необхідно зазначити, що формування стратегічних планів
розвитку транспорту, зокрема залізничного, має враховувати
напрями забезпечення належного рівня екологічної безпеки за
рахунок (рис. 1):
– запровадження світових нормативів і стандартів, зокрема
під час проєктування та будівництва нових інфраструктурних
об’єктів;
– більш ширшого використання енергоефективного рухомого складу;
– введення сертифікації на всі види ресурсів;
– посилення контролю за якістю виконання транспортної
роботи;

– посилення уваги до питань забезпечення охорони навколишнього середовища та здоров’я населення.
Як видно з рис. 1, систематизація цілей та завдань під час
забезпечення еколого-економічного управління має ґрунтуватись на екологічній політиці, в основу формування якої покладено сукупність принципів, зобов’язань та намірів щодо діяльності підприємств залізничного транспорту у сфері охорони
довкілля та збереження здоров’я людини [12].
Нині формування екологічних принципів забезпечення еколого-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту знайшло відображення в Національній транспортній
стратегії на період до 2030 року [13], де серед основних першочергових завдань щодо покращення рівня екологічної безпеки
на транспорті визначено:
– забезпечення пріоритету потреб щодо екологічної безпеки через неухильне дотримання екологічних нормативів,
стандартів та лімітів на користування природними ресурсами
під час здійснення господарської, управлінської та інших
видів діяльності;
– вжиття профілактичних заходів щодо охорони довкілля у
сфері транспорту та розроблення відповідного механізму компенсації під час нанесення шкоди навколишньому природному
середовищу;
– забезпечення надання стратегічної екологічної оцінки під
час розроблення планів та програм розвитку сфери транспорту;
– запровадження механізму економічного стимулювання
переходу всіх видів перевезень на використання більш екологічно чистого рухомого складу;
– вжиття заходів щодо збільшення кількості лісових насаджень у смугах відводу наземних шляхів сполучення;
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Рис. 1. Систематизація цілей та завдань під час еколого-економічного управління підприємствами залізничного транспорту
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– запровадження механізму економічного стимулювання перевізників щодо зниження рівня викидів забруднюючих речовин та
парникових газів, зменшення рівня шумів від рухомого складу;
– запровадження дієвої системи реагування на забруднення
водних ресурсів;
– стимуляцію застосовування альтернативної енергетики,
екологічно безпечних видів транспорту та спеціальної техніки;
– запровадження дієвих стимулів щодо застосування більш
екологічно чистих матеріалів;
– реалізацію комплексу регуляторних і фіскальних заходів
для стимулювання використання рухомого складу з вищим рівнем екологічної безпеки;
– запровадження сучасних технологій перевірки транспортних засобів щодо відповідності екологічним параметрам;
– запровадження національного плану реагування на факти
забруднення водних ресурсів;
– забезпечення співробітництва на міжнародному рівні під
час вирішення проблем охорони довкілля;
– забезпечення заходів запобігання аварійним ситуаціям у
сфері транспорту;
– збільшення рівня відповідальності власників рухомого
складу за виникнення аварійних ситуацій, вчасне оповіщення
та усунення їхніх наслідків.
Під час формування концептуальних положень управління
еколого-економічним розвитком підприємств залізничного транспорту необхідно здійснювати об’єктивне оцінювання впливу
їхньої діяльності на стан навколишнього середовища, що
доцільно виконати з огляду на визначення загального рівня нанесення шкоди навколишньому середовищу, зіставлення показників
впливу впродовж певного періоду часу, виявлення рівня відповідності нанесеної шкоди показникам екологічної безпеки, перевірку
відповідності наявного стану запланованим показникам тощо.
Для підприємств залізничного транспорту, діяльність яких
має вплив на всі складові частини навколишнього середовища,
ефективне управління екологічними ризиками має реалізовуватися на виконанні таких завдань:
1) для атмосфери:
– зменшення рівня шкідливих видів зі стаціонарних джерел
забруднення та від рухомого складу;
2) для гідросфери:
– скорочення потреби у водних ресурсах;
– усунення видів брудних вод у навколишнє середовище;
– підвищення рівня очищення використаних водних ресурсів;
3) для літосфери:
– зниження рівня шкідливих викидів на поверхню ґрунту;
– використання екологічно чистих матеріалів під час побудови штучних споруд, залізничного полотна та інших інфраструктурних об’єктів;
– недопущення витрат витоку олив та мастил на поверхню землі;
– усунення утворення пилу під час перевезення навальних
вантажів;
– використання біотуалетів;
– зменшення рівня твердих побутових відходів;
– використання еколого безпечних технологій під час ліквідації та утилізації відходів;
– запровадження технологій повторного використання
сировини та матеріалів;
4) для біосфери:
– дотримання рівня шуму та вібрації під час руху;
– зменшення рівня шкоди довкіллю під час будівництва
нових колій та реконструкції діючих тощо.
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Висновки і пропозиції. Сучасне розуміння управління еколого-економічним розвитком має тісний зв’язок з екологічною політикою, особливо для підприємств залізничного транспорту, котрі
чинять значну техногенну шкоду навколишньому середовищу.
Підприємствам галузі в сучасних умовах господарювання
необхідно враховувати вплив екологічних ризиків на результати діяльності, адже своєчасність реагування на будь-які
виклики є необхідною умовою їхнього ефективного функціонування. Знання про можливу появу екологічного ризику сприяє
можливості швидкого та ефективного реагування на нього без
нанесення шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, під час
корпоративного управління діяльністю щодо охорони навколишнього середовища підприємства залізничного транспорту
зобов’язані дотримуватися положень щодо забезпечення екологічної безпеки, які окреслені в Національній транспортній
стратегії до 2030 року, а саме:
– запроваджувати екологічні принципи та норми під час
здійснення транспортної роботи з урахуванням світових норм
та стандартів;
– враховувати екологічні чинники під час прийняття управлінських рішень;
– розробляти заходи щодо виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій та вживати їх;
– підвищувати рівень оперативного реагування на виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій;
– постійно підвищувати екологічні вимоги до рухомого
складу, інфраструктури, паливних матеріалів та інших видів
ресурсів, які використовуються на залізницях;
– постійно вживати заходів із забезпечення економічної
ефективності природоохоронної діяльності.
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Аннотация. В статье разработаны концептуальные положения касательно эколого-экономического управления
предприятиями железнодорожного транспорта. Определены основные виды экологических опасностей, которые предприятия железнодорожного транспорта наносят окружающей среде. Выделены этапы, которые необходимо использовать при анализе экологических рисков. Выполнена систематизация целей и заданий эколого-экономического управления предприятиями железнодорожного транспорта. Обоснованы концептуальные основы эффективного управления
экологическими рисками для обеспечения устойчивого развития предприятий железнодорожного транспорта. Указано,
что эколого-экономическое управление должно основываться на экологической политике. Предложен комплекс мер касательно эффективного эколого-экономического управления предприятиями железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: экологическая политика, окружающая среда, управление, развитие, предприятия железнодорожного транспорта, экологические риски, эффективность, энергосбережение.
Summary. The negative impact of environmental stress on the environment, research into environmental and life safety issues have led to the need to review the work of transport companies in order to assess the negative effects of pollution, reduce the
level of harmful costs, and develop compensation mechanisms and more. All these factors must be taken into account in the chain
of economic and environmental relations to ensure environmentally safe conditions for the functioning of society and man, preservation of the environment, that is, when managing environmental risks. The ethnology impact of transport enterprises, including railways, on the environment and human health is manifested through environmental risks, which necessitated a review of
mechanisms to eliminate and prevent them from occurring, as well as the implementation of remedial and rehabilitation measures
in case of negative consequences of activity The systematization of the goals and objectives of environmental risk management
should be based on environmental policy, which is based on a set of principles, commitments and intentions for the activities
of railway undertakings in the field of environmental protection and human health. Currently, the main environmental risks for
transport companies are: risks of environmental pollution due to accidents and planned production activities; risk of deterioration
of public health due to environmental pollution; the risk is associated with the consequences of anthropogenic changes in the
environment and natural factors; the risk of natural disasters at the global, regional or local levels, which can lead to disruptions
in the transport system. When formulating conceptual provisions for managing environmental risks of railway undertakings, it is
necessary to carry out an objective assessment of the impact of their activities on the environment, which should be performed
based on the determination of the overall level of environmental damage, comparison of impact indicators over a certain period
of time, identify the level of compliance damage to environmental safety indicators, verification of compliance of existing status
with planned indicators, etc. The risk management process is based on identifying the type of risk and assessing the possibility
of a risk situation, identifying its level and magnitude, identifying the harm done, choosing a strategic risk mitigation solution,
making a deliberate impact on the risk to eliminate or minimize the consequences.
Keywords: environmental policy, environment, management, development, railway enterprises, environmental risks,
efficiency, energy saving.
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