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В сучасних економічних умовах для деяких українських підприємств 

готельної галузі характерним є низька конкурентоспроможність, яка викликана 

певними об'єктивними і суб'єктивними причинами. Об'єктивними причинами є 

фактори зовнішнього середовища. Суб'єктивними причинами є внутрішні 

фактори, пов'язані із орієнтацією підприємства, системою менеджменту, 

системою постачання, виробництва та збуту, організаційною культурою тощо.

Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь- 

якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від 

наявності надійної системи екологічної безпеки.

Екологічний менеджмент допомагає вирішувати екологічні проблеми, 

пов’язані з наданням послуг, з виробництвом продукції в різних сферах 

діяльності відповідно до обраних підприємством цілей та напрямів розвитку. 

Підприємство, впроваджуючи екологічний менеджмент, систематично приділяє 

увагу екологічним проблемам, що виникають у результаті його діяльності та 

безперервно працює над удосконаленням своєї діяльності, пов‘язаної з впливом 

на навколишнє середовище (виробничі процеси, послуги та продукти). Тобто в 

організації, яка постійно пов’язана з екологічною проблематикою, екологічні 

аспекти стають частиною управління, створюється система екологічного 

менеджменту. Екологічний менеджмент поширюється, наприклад, на 

організаційну структуру, планування, розподіл відповідальності та обов‘язків, 

на застосування процедур та використання необхідних для впровадження 

екологічних заходів і планів ресурсів, на оцінку виконання й коригування 

рішень менеджменту.

Подібно до інших систем управління, цикл екологічного менеджменту 

складається з чотирьох елементів або стадій. Ці основні елементи такі :
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1. Планування: визначення екологічних аспектів та потенційного 

впливу підприємства на навколишнє середовище (початковий екологічний 

огляд), формування екологічної політики, визначення загальних екологічних 

задач та розробка планів дій.

2. Впровадження: впровадження планів із застосуванням відповідних 

заходів для досягнення поставлених цілей.

3. Перевірка: оцінка результатів, отриманих на попередній стадіях.

4. Корекція та вдосконалення: усунення недоліків, виявлених під 

час перевірки. Необхідні вдосконалення забезпечуються постійними 

перевірками менеджменту.

Одним з головних елементів екологічного менеджменту є екологічний 

аудит. Екологічна незалежна перевірка господарської діяльності підприємства з 

метою оцінки її відповідальності природоохоронному законодавству та 

розроблення рекомендацій щодо зниження фактичного або потенційного 

екологічного, фінансового та інших збитків і витрат. До функцій екологічного 

аудиту належить контроль за формуванням екологічних витрат за місцем їх 

виникнення з виявленням відхилень від нормативів, стандартів, вимог і 

планових завдань які регламентують природокористування, а також виявлення 

екстенсивних та інтенсивних факторів і резервів екологічної діяльності 

первинних підрозділів.

Перспективами подальших досліджень в даному напрямі є методологія 

оцінки економічної безпеки, для цього слід: обґрунтувати критерії оцінки 

економічної безпеки підприємства; установити причини проявлення факторів 

ризику та законів розподілу наслідків їх впливу; розробити заходи захисту 

виявлених факторів ризику.
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