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Анотація. Мета статті – розкрити зміст і теоретично обґрунтувати шляхи концеп-
туального розвитку управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві. Необ-
хідною умовою управління персоналом готельно-ресторанного господарства є збільшення 
акценту на якості, з огляду на це, служба управління людськими ресурсами повинна забез-
печити підприємства індустрії гостинності висококласними працівниками. В індустрії гос-
тинності ефективність роботи компанії значною мірою залежить від її кадрового складу і 
взаємин між ними.
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Розвиток сучасної готельно-ресторанної 
сфери відбувається в тісній кореляції із зо-
внішніми глобальними процесами, які проті-
кають у світовому господарстві, тому постійно 
слід провадити моніторинг. Готельно-ресто-
ранна сфера послуг має невичерпний потенці-
ал для прогресу, вносить вагомий вклад в еко-
номіку країн, забезпечує масштабні інвестиції 
у туристично-привабливі регіони, і саме люди 
визначають сутність і ефективність бізнесу, 
та є ключовим ресурсом будь-якої організа-
ції. Через підвищення ролі персоналу у сфері 
готельно-ресторанного господарства, прин-
циповими змінами у змісті праці, викликани-
ми застосуванням нової техніки, технологій і 
методів виробничої діяльності, зріс інтерес до 
персоналу, першорядними стали функції за-
безпечення безперервності обслуговування  в 
індустрії гостинності, які потрібно удоскона-
лити в галузі управління персоналом.

У свою чергу, сучасному етапу розвитку 
управління персоналом на підприємствах при-
таманні такі проблеми, як недостатня дієвість 
управління трудовим колективом, низький 
рівень до обґрунтування і розробки кадрової 
політики, низька ефективність заходів щодо 
наймання персоналу, відсутність систематич-

ного і кваліфікованого оцінювання персона-
лу, низький рівень забезпечення соціально-
го партнерства та оцінювання ефективності 
управління персоналом тощо [1].

З огляду на це необхідно розробити такі 
концептуальні підходи до управління персона-
лом, які б забезпечили комплексне розв’язання 
проблем, що стосуються різних його аспектів. 
Тому особливої актуальності на сучасному 
етапі набувають питання управління персона-
лом на підприємствах.

Теоретичні та практичні основи управління 
персоналом підприємств розглянуті у працях 
А. Файоля, В. Рульєва, Ф. Тейлора, Г. Ганта, 
Г. Емерсона, О. Шелдона, Д. Мак Грегора, 
Г. Кунца, С. О’Доннела, П. Друкера, М. А. Ві-
тке, О. К. Гастєва, М. І. Туган-Барановського, 
І. В. Вернадського, Н. І. Ка бушкіна, зокрема 
працях українських економістів Ф. Р. Дуна-
євського, Л. В. Балабанової, М. П. Мальскої, 
С. В. Маркової, С. В. Маловичко та ін. 

Метою статі є розкриття змісту та теоре-
тичне обґрунтування шляхів концептуального 
розвитку управління персоналом у готельно-
ресторанному господарстві.

Останнім часом основна увага приділяється 
людському фактору, оскільки сутність і ефек-
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тивність бізнесу визначають люди. Управління 
персоналом – основоположна складова бізне-
су. Грамотний менеджмент у цій сфері формує 
сприятливе середовище, в якому реалізується 
трудовий потенціал, розвиваються здібності 
кожного працівника, люди отримують задово-
лення від виконаної роботи та суспільного ви-
знання своїх і колективних досягнень. Тому в 
галузі управління персоналом поступово від-
бувається перехід від технологічних підходів 
до системного підходу, в основі якого лежить 
довгостроковий розвиток трудового потенціа-
лу працівників.   

На сучасному етапі такі проблемні аспекти, 
як інертність і довготривалий перехідний пе-
ріод у трансформації управління персоналом у 
сфері готельного-ресторанного господарства 
від умов командно-адміністративної системи 
до управління людським капіталом у ринко-
вих умовах залишають мотиваційні передумо-
ви управління персоналу на ринку праці у так 
званій початковій стадії. 

Ринкові відносини докорінно змінюють 
підходи до розв’язання багатьох економічних 
проблем, насамперед тих, які пов’язані з лю-
диною. На сучасному економічному етапі лю-
дина виконує різноманітні економічні функції. 
Як живий носій продуктивних сил, людина 
володіє безліччю атрибутивних якостей і влас-
тивостей, сукупністю різноманітних потреб і 
здібностей. Як активний творчий суб’єкт від-
носин у системі сучасної економіки людина 
грає функціональну роль [2].

Персонал будь-якого підприємства – це за-
порука продуктивної роботи, особливо це сто-
сується підприємств готельно-ресторанного 
господарства, тому проблеми управління пер-
соналом гостро стоять у наш час. Менеджер 
повинен розуміти, що на нього працюють 
люди, які мають різні здібності, характери та 
звички, тому він має ставитися до своїх пра-
цівників як до особистостей.

Тому служба управління людськими ресур-
сами повинна бути організована, професійно 
підготовлена, щоб управляти процесами, які 
дозволили б підприємствам індустрії гостин-
ності знайти себе у мінливому середовищі біз-
несу. 

Необхідно перейти від практики «управлін-
ня кадрами» до функції менеджменту персо-
налу, для цього слід докладно вивчити теоре-
тичні джерела та формувати на їх основі нову 
концепцію управління персоналом у сучасних 
умовах. 

У становленні кадрового менеджменту як 
професійної діяльності протягом ХХ ст. до-
сить чітко виділяються періоди, пов’язані з 
висуванням принципово нових ідей, доктрин 
і підходів у кадровій роботі.

В історичному аспекті виникло і існує 
4 основні концепції управління персоналом:

• концепція використання трудових ре-
сурсів, у теоретичну основу якої покладена 
теорія наукового управління Ф. Тейлора;

• концепція управління персоналом, в те-
оретичну основу якої покладена теорія  бюро-
кратичної організації А. Файоля;

• концепція управління людськими ресур-
сами, в теоретичну основу якої покладена те-
орія «людських відносин» Елтона Мейо і пост 
бюрократична теорія організації;

• концепція управління людиною, в теоре-
тичну основу якої покладена філософія япон-
ського менеджменту, де роль людини в систе-
мі управління є визначальною, а парадигма 
управління – гуманістична «не людина для 
організації, а організація для людини». 

Концепції істотно розрізняються своєю фі-
лософією, принципами управління, створюва-
ної організаційної структурою. Порівняльний 
аналіз концепцій представлений у табл. 1.

Для сучасного етапу розвитку управління 
персоналом характерні такі тенденції: 

1) зміна підходів до управління  персона-
лом (стають актуальними концепція управлін-
ня людськими ресурсами та концепція управ-
ління людиною); 

2) розвиток руху та компетентність; 
3) увага до підвищення ефективності 

управління персоналом (як економічної, так і 
соціальної); 

4) усвідомлення і підвищення значимості 
корпоративної культури [3].

Наразі персонал вважається одним із тих 
факторів, які приносять організації вирі-
шальний успіх. Саме тому сучасна концепція 
управління підприємством передбачає ви-
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Таблиця 1

Порівняльний аналіз концепцій управління персоналом  
(розроблено автором на основі [6–9])

Критерії 
порівняння

Концепція 
використання 

трудових ресурсів

Концепція 
управління 
персоналом

Концепція 
управління 
людськими 
ресурсами

Концепція 
управління 
людиною

Підхід до 
організації

Організація – 
злагоджений механізм

Організація – це 
чітка організаційна 

система, де 
узгоджуються цілі 

людини й організації

Організація подібна 
до «мозку» з різними 
підструктурами, які 

об’єднані управ-
лінням, контролем, 

інформацією

Організація – це 
соціальна, культурна 

система

Підхід до  
працівника

Людина є ресурсом, 
деталлю у 

механізмі, яку треба 
правильно підібрати і 

стимулювати

Людина як 
особистість, яка 
володіє своїми 

потребами

Людина є не 
поновлюваним 

ресурсом, елементом 
соціальної системи

Людина – самостійний 
суб’єкт, має свої 
цінності, норми 

поведінки

Парадигма 
управління

Економічна. Людина – 
фактор виробництва

Організаційно-
адміністративна. 
Людини – ресурс 

організації

Організаційно-
соціальна. 

Людина – елемент 
соціальної організації

Гуманістична.
Людина – головний 
суб’єкт організації

окремлення з більшої чисельності функціо-
нальних сфер управлінської діяльності тієї, 
яка пов’язана з управлінням кадрової складо-
вої виробництва – персоналом підприємства. 
Вкладення в людські ресурси та кадрову ро-
боту стають довгостроковим фактором кон-
курентоспроможності та виживання фірми. 
Управління людьми має важливе значення для 
всіх організацій. Без людей немає організації. 
Без потрібних людей жодна організація не 
зможе досягти своїх цілей і вижити. Людина є 
найважливішим елементом виробничого про-
цесу на підприємстві. 

Велика складова успіху роботи будь-якого 
підприємства у сфері готельно-ресторанного 
господарства,  забезпечується працівниками, 
зайнятими на ньому. Саме тому сучасна кон-
цепція управління підприємством докорінно 
змінює вибір засобів і методів практичної ре-
алізації завдань управління персоналом з ме-
тою підвищення ефективності в умовах конку-
рентоспроможності підприємства [3].

Готельно-ресторанне господарство харак-
теризується високим ступенем інтенсивнос-
ті розвитку, його потрібно постійно онов-
лювати всіх його складових. Це спричинено 
кон’юнктурою ринку сфери послуг і специ-
фікою галузі. Заклади готельно-ресторанних 

господарств повинні постійно впроваджувати 
нові технології, підвищувати якість надання 
послуг, а це неможливо без сучасного управ-
ління персоналом. Тому основним питанням 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу є ши-
роке впровадження та постійне оновлення ме-
тодів управління людськими ресурсами. 

Сучасні технології управління людськими 
ресурсами передбачають створення концепції 
управління персоналом підприємства. Кон-
цепція управління персоналом підприємства 
– це система теоретико-методологічних погля-
дів на розуміння і визначення сутності, змісту, 
цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів 
управління персоналом, а також організацій-
но-практичних підходів до формування меха-
нізму її реалізації у конкретних умовах функ-
ціонування підприємств [4]. 

Ефективність управління персоналом за-
лежить від обраної системи управління пер-
соналом організації. Система управління – це 
упорядкована сукупність взаємопов’язаних 
елементів, які відрізняються функціональни-
ми цілями, діють автономно, але спрямовані 
на досягнення спільної мети [5].

Показником ефективності системи управ-
ління персоналом організації, а отже, і роботи 
відділу управління персоналом, у практич-



ISSN 2409-6873. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 4 (66). 

© М. В. Гакова  133

ній діяльності є ступінь затрат на досягнення 
мети організації.

Концептуальна система управління персо-
налом готельно-ресторанного господарства на 
сучасному етапі передбачає сильну, адаптивну 
та організаційну корпоративну культуру, яка 
б стимулювала розвиток атмосфери взаємної 
відповідальності найманого працівника та 
роботодавця, бажання всіх працівників, щоб 
підприємство було успішним за рахунок під-
тримки ініціативи на всіх рівнях організації, 
постійних технічних і організаційних нововве-
день, відкритого обговорення всіх проблем.

Для цього необхідно проводити правиль-
ний підбір працівників, що відповідають ви-
могам клієнтів. Багато співробітників у го-
тельно-ресторанному бізнесі знаходяться в 
безпосередньому контакті з клієнтами й авто-
матично залучені в процес досягнення осно-
вних цілей організації, а якість обслуговуван-
ня залежить не тільки від їх майстерності, а й 
від їх свідомості. Задоволення клієнтів у сфері 
обслуговування досягається також ввічливіс-
тю персоналу, його чуйністю. А ефективне 
управління людьми перетворюється на най-
важливішу функцію управління персоналом.

У довгостроковій перспективі в індустрії 
гостинності буде відбуватися переорієнтація 
уваги у напрямку до збільшення ефективності 
використання людських ресурсів як головної 
стратегії бізнесу. Компанії індустрії віддають 
собі звіт у тому, що для того щоб стати кли-
єнто-орієнтованими, необхідно вкласти великі 
кошти на покращення добробуту персоналу та 
його розвитку. 

Узагальнюючи традиційні світові підходи 
до управління персоналом, необхідно зазначи-
ти, що управлінські процеси виходять на кар-
динально новий рівень. Тому основу концепції 
сучасної системи управління персоналом під-
приємств готельно-ресторанного господар-
ства становить зростаюча роль особистості 
робітника. Інвестуючи  в розвиток людського 
капіталу, підприємства одержать значні пере-
ваги в майбутньому. Тому питання управління 
персоналом мають велике значення в розвитку 
готельно-ресторанного господарства та є ви-
значальним аспектом у діяльності готельного-
ресторанного підприємства в утриманні сво-

їх позицій на ринку послуг і підтримки своєї 
конкурентоспроможності.

Перспективами подальших досліджень у 
цьому напрямі є  вдосконалення концепту-
альних підходів управління персоналом для 
підприємств готельно-ресторанного господар-
ства, які б забезпечили комплексне розв’язання 
проблем, що стосуються різних його аспектів.  
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М. В. Гакова (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского). Концептуальные подходы к управлению персоналом предприятий 
гостинично-ресторанного хозяйства.

Аннотация. Цель статьи – раскрыть содержание и теоретически обосновать пути  кон-
цептуального развития  управления персоналом в гостинично-ресторанном хозяйстве. Не-
обходимым условием управления персоналом гостинично-ресторанного хозяйства является 
увеличение акцента на качестве, что требует от службы управления человеческими ресур-
сами обеспечить предприятия индустрии гостеприимства высококлассными работниками. 
В индустрии гостеприимства эффективность работы компании существенно зависит от 
ее кадрового состава и взаимоотношений между ними.

Ключевые слова: управление, персонал, гостинично-ресторанное хозяйство, человече-
ские ресурсы, концепция.

M. Gakova (Donetsk national university of economics and trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky). Conceptual approaches to human resource management of the enterprises of 
hotel and restaurant economy.

Summary. Prerequisite personnel management of hotel and restaurant management is to increase 
the emphasis on quality, which requires the service of human resource management software com-
panies upscale hospitality industry workers. In the hospitality industry the company’s performance is 
heavily dependent on its staff and the relationships between them.

Keywords: management, staff, hotel and restaurant management, human resources, concept.


