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АНОТАЦІЯ
УДК 330.43

ЗАВАЛІЙ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
«ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»: Робота на здобуття
ступеню магістра з менеджменту організацій та адміністрування. – Кременчук,
2019. – 125 стор., 17рис., 27 табл., 29 джерел.

В умовах сьогодення проблема раціонального використання природних
ресурсів і забезпечення екологічної безпеки населення є необхідною умовою
сталого економічного та соціального розвитку України. Все більше науковців у
світі схиляються до екоцентричного підходу (екологічна парадигма), який
надає перевагу екологічним пріоритетам. Поряд з галузями, котрі традиційно
порушують екологічну рівновагу, значного впливу на навколишнє природне
середовище завдають різні види транспорту, у тому числі підприємства
залізничного транспорту.

Підприємства залізничного транспорту чинять негативний вплив на
довкілля через значне споживання води, скиди зворотних вод, забруднення
атмосферного повітря, утворення відходів, вилучення земель, забруднення
ґрунтів, шумове, вібраційне та електромагнітне випромінювання, іонізуючий
вплив, аварійні забруднення при перевезенні небезпечних вантажів тощо.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: сталий розвиток, екологічне управління, економічне
управління, залізничний транспорт.

Keywords: sustainable development, environmental management, economic
management, rail transport.


