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STRATEGIC ECOLOGY -
ECONOMIC PRINCIPLES OF

RAILWAY TRANSPORT
MANAGEMENT

Analysis of the literature on the
classification of the basic princi-
ples of strategic ecology-economic
management was done. Princi-
ples for railway transport man-
agement were considered.

Ефективність і результативність стратегічного управління су-
часними організаціями в значній мірі залежать від того, яких
принципів вона дотримується, яких принципів дотримуються ке-
рівники, приймаючи важливі управлінські рішення та методи, які
вони застосовують для їх втілення. Принципи повинні базуватися
на законах розвитку суспільства та управління, відображати їх
основні зв’язки та властивості. За своєю природою, принципи
мають економічний зміст, оскільки використовують економічні
підходи при формуванні механізму та методів управління тощо.

О. І. Бородін [1, с. 56—57] вважає, що принципи еколого-
економічного управління (ЕЕУ) можна диференціювати за голо-
вними факторами управління — механізмом, процесом і систе-
мою управління, які були класифіковані за такими ознаками [2]:
процес управління (стратегічність, послідовність, своєчасність);
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механізм управління (екологічна свідомість, мотивування, запо-
бігання); система управління (функціональна інтеграція, профе-
сіоналізм, відповідальність). Інший автор [3, с. 44], зазначає, що
принципи еколого-орієнтованого управління, повинні застосову-
ватися з врахуванням тлумачення основних характеристик скла-
дових елементів поняття еколого-орієнтованого управління, за-
пропонованих Європейською системою EMAS. А. А. Садеков у
своїй монографії [4] формулює такі принципи еколого-економіч-
ного управління: стратегічність; послідовність; своєчасність; еко-
логічного сумління; мотивування; попередження; функціональна
інтеграція; професіоналізм; відповідальність.

Принципи, які необхідно враховувати при формуванні еконо-
мічного механізму управління еколого-економічною безпекою на
залізничному транспорті такі [5, с. 112—113]: здійснення приро-
доохоронної діяльності на залізничному транспорті та прилеглих
районів до залізничної лінії у відповідності з науково обґрунто-
ваними цільовими комплексними програмами, які розробляються
під керівництвом регіональних органів; фінансування природо-
охоронної діяльності здійснювати в основному, за рахунок влас-
них коштів підприємств-забруднювачів; участь підприємств-за-
бруднювачів у фінансуванні природоохоронних заходів шляхом
відрахування платежів пропорційно величині нанесеної ними
шкоди галузям економіки. Тим самим дотримується принцип со-
ціальної справедливості та забезпечується рівність умов господа-
рювання підприємств в умовах ринкової економіки.

У підручнику [6, c. 255] подаються такі принципи управління
залізничним транспортом: системність; багатовимірність та ієра-
рхічність; цілеспрямованість. У російській науковій літературі [7]
зустрічається ще такі основоположні стратегічні принципи управ-
ління, які вирішують проблеми управління розвитком еколого-еконо-
мічної системи і мотивації якості на залізничному транспорті: сис-
темності; наступності; відносної оптимальності; пріоритетності.
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Рассматриваются вопросы сущ-
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ECONOMICS MECHANISM
OF AN ENTERPRISE:
DIRECTIONS OF ITS

CREATION

In the aticle the author considers
the main issues of the economics
mechanism and the inner eco-
nomics mechanism of an enter-
prise. There are also proposed the
main approaches and directions of
creation an effective economics
mechanism of an enterprise.

В экономической литературе встречается большое количество
определений экономического механизма предприятий. Можно
поддержать точку зрения, согласно которой экономический ме-
ханизм управления рассматривается как системная целостность,
совокупность однонаправленных функций управления, каждая из
которых основывается на принципах, присущих в силу специ-
фичности и места в общем управленческом процессе; как целост-




