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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Соціально-економічні зміни в країні вимагають від 
керівників підприємств вивчення актуальних підходів, принципів та методів 
управління підприємствами, пов’язаних з осмисленням ролі і місця людини в 
сучасних моделях управління. Однією з практичних проблем управління 
підприємствами готельно-ресторанного господарства є проблема 
результативного управління поведінкою персоналу.  

Наукові дослідження свідчать, що підприємства готельно-ресторанного 
господарства мають суттєві відмінності за специфікою і сутністю процесу 
управління та факторами впливу, що його формують, і саме в цих особливостях 
закладений потенціал ефективності управління поведінкою персоналу, 
ігнорування якого стає небезпечним для підприємства. Незважаючи на те, що 
управління персоналом є самостійним напрямком, у вітчизняній науці, 
проблема його поведінкового аспекту на сьогодні є найбільш актуальною. 

Управління поведінкою персоналу є вагомим інструментом у сприянні 
задоволеності і лояльності потреб споживачів, стимулюванні внутрішньої 
лояльності персоналу, формуванні позитивного іміджу підприємства та його 
HR-репутація, зростанні економічних показників, збільшенні 
конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства. Саме з цих 
позицій головним завданням є створення системи управління поведінкою 
персоналу з використанням функцій управління: планування, організації, 
мотивації і контролю для регулювання поведінки персоналу, збільшення 
продуктивності праці та забезпечення взаємодії із зовнішнім та внутрішнім 
середовищем.  

Вагомий внесок у дослідження питань щодо процесів управління 
поведінкою персоналу підприємств зробили такі вчені, як: Андросова О.Ф., 
Гончар О.І., Давидова О.Ю., Девіс К., Зборовська О.М., Кендюхов О.В., 
Крайтнер Р., Круль Г.Я., Лютенс Ф., Максишко Н.К., Мостенська Т.Л., 
Ньюстром Д., П’ятницька Н.О., Перевозова І.В., Савін С.Ю., Сліньков В.М., 
Уокер Дж., Хміль Ф.І., Череп А.В., Череп О.Г., Швець Ю.О., Шейн Е., 
Шермерорн Дж., Шмиголь Н.М. та ін.  

Однак слід відмітити, що серед вчених, які займаються проблематикою 
управління поведінкою персоналу підприємств, дискусійною залишається така 
проблема, як систематизація зовнішніх і внутрішніх факторів, що формують 
поведінку персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Саме з 
цих позицій, потребує наукового обґрунтування перелік зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу, що впливають на управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Гостра потреба у 
вирішенні цих питань визначає актуальність теми дисертації, її 
цілеспрямованість і зміст, наукове та практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт 
кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського за темами “Формування системи інноваційного маркетингу 
підприємств” (номер державної реєстрації 0115U005050), де автором 
обґрунтовано теоретичні положення стратегічного управління персоналом та 
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процеси управління поведінкою персоналу; “Розробка та реалізація концепції 
управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової 
орієнтації” (номер державної реєстрації 0115U005052), де автором 
запропоновано методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища 
щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Матеріали дисертації використані також під час виконання 
науково-дослідних робіт економічного факультету Запорізького національного 
університету за темою №3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах 
інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної 
безпеки” (номер державної реєстрації 0117U000512), де автором сформовано 
контур основних елементів щодо впливу інституціонального середовища на 
процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства.    

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 
управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність постановки і 
вирішення таких завдань: 

− розвинути визначення сутності поняття “управління підприємством 
готельно-ресторанного господарства”;  

− розширити принципи управління поведінкою персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства;  

− дослідити та розвинути понятійно-термінологічний апарат щодо 
сутності поняття “управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства”; 

− дослідити та визначити контур основних елементів щодо впливу 
інституціонального середовища на процес управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства; 

− виконати аналіз факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища на процеси управління поведінкою персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства;  

− розробити методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища 
щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства;  

− удосконалити модель системи реалізації процесу управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства;  

− удосконалити науково-методичний підхід до ідентифікації 
пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства;  

− удосконалити методичний підхід до формування поведінкового 
континууму в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства;  

− узагальнити та вдосконалити матрицю формування стратегій щодо 
управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства.  

Об’єктом дослідження є процеси управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства.  
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 
аспекти щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства.  

Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу дисертаційної 
роботи становили результати наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних 
учених з питань управління поведінкою персоналу підприємств, загальні 
положення економічної теорії, економіки підприємств та теорії управління, 
об’єктивні економічні закони, категорії і поняття економічної науки. Для 
досягнення визначеної мети застосовувався комплекс загальнонаукових та 
спеціальних методів: індукції та дедукції, термінологічного аналізу, метод 
систематизації та порівняння, семантичний метод, абстрактно-логічний 
метод – для визначення й узагальнення теоретико-методичних засад 
формування та функціонування процесів управління поведінкою персоналу 
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); статистичний метод обробки даних, опитувальні 
методи, метод абстрагування, групування та ранжування, експертної оцінки 
– для визначення переліку факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища на процеси управління поведінкою персоналу (підрозділи 2.1, 2.2, 
2.3); метод систематизації, системний підхід – для визначення ефективності 
системи управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства (підрозділ 3.1); програмно–цільовий та комплексний підхід – для 
формування організаційно-методичного забезпечення процесів управління 
поведінкою персоналу (підрозділ 3.2); метод системного аналізу, статистичні 
методи, метод порівняння та логічного узагальнення, конфліктологічних 
досліджень – для визначення рівня результативності та ефективності 
управління поведінкою персоналу (підрозділ 3.3); графічний метод – для 
наочної візуалізації даних результатів досліджень (усі розділи роботи).  

Інформаційною базою дисертаційного дослідження стали законодавчі 
акти України, нормативно-розпорядчі документи; матеріали Державної служби 
статистики України; звітність та первина документація підприємств готельно-
ресторанного господарства, дані управлінського обліку та внутрішньої 
управлінської документація підприємств готельно-ресторанного господарства; 
матеріали урядових агенцій, національних галузевих асоціацій; наукові 
публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційні матеріали 
періодичних видань та інтернет-сайтів, результати власних напрацювань та 
спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 
методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 
теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 
Результати дослідження, що становлять наукову новизну, полягають у 
наступному:  

вперше: 
− розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства, яка дозволяє визначити цілі, оцінювані дії та 
послідовність процесу на кожному окремому робочому місці в контексті моделі 
організаційної поведінки підприємства та відношення персоналу до внутрішніх 
факторів впливу на рівні індивіду, групи, організації, що дозволяє керівництву 



4 

своєчасно діагностувати, реагувати та локально впливати на подразник або 
поведінкові девіації, не залучаючи всі рівні управлінського впливу, дає змогу 
прогнозувати рівень задоволеності клієнтів поведінкою персоналу, формувати 
варіанти управлінських рішень; ґрунтується на експертній оцінці вагових 
коефіцієнтів, методі суми середньозважених групових показників, в основу 
яких покладено інтегральний показник, експертному методі, що дозволить 
підприємствам підвищити рівень функціональної поведінки персоналу та 
ефективність взаємодії з клієнтами;  

удосконалено:  

− модель системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства, яка, на відміну від існуючих, 
враховує специфіку підприємства та організаційну структуру взаємодії 
персоналу; включає сукупність функцій та методів цілеспрямованого впливу на 
управління поведінкою персоналу, що забезпечує здатність підприємств 
планувати, організовувати, мотивувати, контролювати та систематично 
удосконалювати управлінський процес для максимально ефективного 
функціонування персоналу на підприємстві;  

− науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 
факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства, який, на відміну від існуючих, передбачає 
проведення ранжування факторів за кожним базовим рівнем управління 
поведінкою персоналу (індивід, група, організація) та дозволяє визначити 
оцінку пріоритетності використання ключових факторів впливу досліджуваного 
підприємства в порівнянні з пріоритетністю ключових факторів за визначенням 
експертної оцінки або еталонного підприємства в рамках одного кластеру;  

− методичний підхід до формування поведінкового континууму в 
діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, який, на відміну 
від існуючих, враховує показники узгодженості та кореспонденції взаємодії між 
можливостями та вимогами підприємства і персоналу, що відображають баланс 
сторін взаємодії в процесуальному характері, характеризують зміни 
професійної поведінки в трудовому процесі та дозволяє упередити і усунути 
непередбачувані поведінкові реакції;  

− матрицю формування стратегій щодо управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка, на відміну від 
існуючих, формується в залежності від позиції показника оцінки 
функціональних поведінкових подій підприємства та показника оцінки 
ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу, містить дев’ять 
сегментів та систему критеріїв їх оцінки для подальшого формування 
стратегічних заходів щодо управління поведінкою персоналу;  

набули подальшого розвитку:  

− сутність поняття “управління підприємством готельно-ресторанного 
господарства”, яке запропоновано розглядати як процес досягнення цілей з 
позиції впливу на персонал з метою досягнення високих стандартів 
обслуговування, передбачення запитів клієнта шляхом надання 
клієнтоорієнтованого сервісу, який повинен перевершити очікування клієнта, 
результатом якого є повторні відвідування закладу, а економічним результатом 
отримання прибутку підприємством; 
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− система загальних принципів управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства, що доповнена принципами, 
що враховують специфіку діяльності в розрізі принципу гостинності, який 
полягає в привітності, люб'язності в прийомі гостей і перевершенні їх очікувань 
та принципу ідентичності, який полягає в неповторності і особливості надання 
сервісних послуг та клієнтоорієнтованій поведінці персоналу підприємства; 

− понятійно-термінологічний апарат щодо визначення сутності поняття 
“управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства” як процесу управлінського впливу для забезпечення 
функціонально-рольової поведінки працівників та усунення дисфункціональної 
(небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної роботи підприємства 
задля досягнення його цілей; 

− контур основних елементів щодо впливу інституціонального 
середовища на процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства, який базується на основі системи управління та 
передбачає врахування впливу суб’єкта на об’єкт управління поведінкою 
персоналу, індикаторів результативності та направлений на задоволення вимог 
споживачів щодо якості обслуговування в умовах конкурентоспроможного 
середовища, регулювання діяльності підприємств і передбачає використання 
ефективної системи управління.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
теоретичні та методичні положення, висновки і рекомендації дисертаційного 
дослідження доведені до рівня методичних розробок і практичних 
рекомендацій спрямованих на вдосконалення процесів управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Основні 
результати дослідження знайшли практичне застосування у діяльності 
ТОВ “Фаворіт плюс” (довідка № 7 від 28.08.2018 р.), ГО “Український Донецький 
Куркуль” (довідка № А-58 від 03.09.2018 р.), Філія “Південна” Концерну 
“Військторгсервіс” Дільниця Готель “Братислава” (м. Кривий Ріг) (довідка № 125 
від 01.10.2018 р.), ТОВ “ПАЛС” (довідка № 134 від 02.10.2018 р.), 
ТОВ “КГХ АЕС” (довідка № 143 від 01.11.2018 р.), ТОВ “ПК “Збагачувач” 
(довідка № 152 від 17.12.2018 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються у навчальному процесі Навчально-наукового 
інституту управління та адміністрування Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
(м. Кривий Ріг) при викладанні дисциплін “Менеджмент”, “Управління 
персоналом”, “Управління організаційною поведінкою” (довідка № 01.01-
17/655 від 11.09.2018 р.). Також положення і результати дисертації впроваджені 
у навчальний процес Криворізького факультету Запорізького національного 
університету та застосовуються під час викладання дисциплін “Менеджмент”, 
“Управління персоналом”, “Клієнтоорієнтований менеджмент”, “Страхування і 
ризик-менеджмент” (довідка № 49 від 24.12.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 
актуального наукового завдання щодо управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства. Усі основні наукові 
положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержано автором 
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самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано лише ті 
матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. Особистий науковий 
внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано 
у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідалися та отримали схвалення на міжнародних науково-
практичних конференціях: VI Міжнародній науково-практичній Інтернет-
конференції “Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний 
дискурси” (м. Кривий Ріг, 15 червня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції “Економічні підсумки 2016 року: досягнення, тенденції та 
перспективи” (м. Одеса, 18-19 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції “Перспективи економічного зростання та 
інноваційного розвитку України” (м. Ужгород, 9-10 грудня 2016 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний фундамент розвитку 
національної економіки” (м. Київ, 2-3 червня 2017 р.); Міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції економічного спрямування “Світ економічної 
науки. Випуск 8” (м. Тернопіль, 29 жовтня 2018 р.); IV Міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції “Маркетинг і менеджмент в системі 
національних і світових економічних інтересів” (м. Кривий Ріг, 21 січня 
2019 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегії та 
інновації: актуальні управлінські практики” (м. Кривий Ріг, 26 квітня 2019 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 21 науковій праці, з них: 1 стаття у 
колективній монографії, 13 статей у наукових фахових виданнях України (із 
них 4 статті у наукових фахових виданнях України, 9 статей у наукових 
фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 
7 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій 
становить 8,78 друк. арк. (особисто автору належить 8,42 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 250 
найменувань на 26 сторінках, 20 додатків на 70 сторінках. Загальний обсяг 
роботи становить 327 сторінок, з них основний текст викладений на 194 
сторінках. Робота містить 43 таблиці та 40 рисунків (20 сторінок – таблиці і 
рисунки, які повністю займають площу сторінки).     

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зв'язок 
роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано її мету та 
завдання, визначено об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову 
новизну, практичне значення отриманих результатів, подано відомості про 
апробацію та публікації.  

У першому розділі – “Теоретичні основи управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства” – узагальнено 
теоретичні підходи до визначення сутності поняття “управління підприємством 
готельно-ресторанного господарства”; розширено систему загальних принципів 
управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства; досліджено та розвинуто понятійно-термінологічний апарат 
щодо визначення сутності поняття “управління поведінкою персоналу 
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підприємств готельно-ресторанного господарства”; досліджено та визначено 
контур основних елементів щодо впливу інституціонального середовища на 
процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства. 

В результаті аналізу та узагальнення основних наукових поглядів щодо 
змісту, сутності та специфіки управління підприємствами готельно-
ресторанного господарства, сформульовано власне визначення сутності поняття 
“управління підприємством готельно-ресторанного господарства”, яке 
запропоновано розглядати як процес досягнення цілей з позиції впливу на 
персонал з метою досягнення високих стандартів обслуговування, 
передбачення запитів клієнта шляхом надання клієнтоорієнтованого сервісу, 
який повинен перевершити очікування клієнта, результатом якого є повторні 
відвідування закладу, а економічним результатом отримання прибутку 
підприємством. 

Підсумовуючи теоретичні дослідження вчених щодо діяльності 
підприємств готельно-ресторанного господарства та приймаючи до уваги 
основні характеристики специфіки управління, які полягають в задоволенні 
потреб клієнта, розширено систему загальних принципів управління, а саме 
додано: принцип гостинності, який полягає в привітності, люб'язності в 
прийомі гостей і перевершенні їх очікувань; принцип ідентичності, який 
полягає в неповторності та особливості надання сервісних послуг та 
клієнтоорієнтованій поведінці персоналу підприємства. 

На основі дослідження визначень сутності понять “поведінка”, “трудова 
поведінка”, “організаційна поведінка”, “управління персоналом”, аналізу 
теорій, моделей, концептуальних положень щодо управління поведінкою 
персоналу було запропоновано понятійно-термінологічний апарат щодо 
визначення сутності поняття “управління поведінкою персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства” як процесу управлінського впливу для 
забезпечення функціонально-рольової поведінки працівників та усунення 
дисфункціональної (небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної 
роботи підприємства задля досягнення його цілей.  

На основі досліджень науковців виявлено, що на процеси управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 
впливають як державні інституції, так і вимоги споживачів, тому чинник 
інституціонального середовища, який визначає “правила гри” в суспільстві, 
виступає регулятором системи правил та дій економічних суб'єктів, задає 
певний набір стимулів, обмежень, фіксуючи загальні правила поведінки з 
потребою подолання або зменшення невизначеності, що потребує закріплення 
контуру для функціонування та взаємодії основних складових елементів щодо 
впливу інституціонального середовища на процес управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. На основі аналізу 
теоретичних напрацювань вчених досліджено та визначено контур основних 
елементів щодо впливу інституціонального середовища на процес управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, а саме 
нормативно-правове забезпечення, підходи, функції, принципи, інструменти та 
індикатори результативності.  

У другому розділі – “Дослідження процесів управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства” – проведено 
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аналіз факторів впливу на процеси управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства; розроблено методику оцінки 
впливу факторів внутрішнього середовища щодо управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства; оцінено вплив 
факторів внутрішнього середовища на процеси управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  

В результаті моніторингу економічних показників діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства було встановлено, що в за 2016-2018 рр.  
питома вага найманих працівників складає 50% від загальної чисельності 
працівників, що зайняті в готельно-ресторанному господарстві. При цьому, 
заробітна плата працівників готельно-ресторанного господарства на 32-33% 
нижче, ніж середня величина заробітної плати по Україні; показники плинності в 
2,5 рази перевищують середні показники плинності кадрів по Україні. 
Враховуючи позитивний і негативний вплив факторів зовнішнього середовища, 
узагальнено експертну оцінку на основі PESTELІ - аналізу за 5-ти бальною 
шкалою, яка передбачає за оптимістичним результатом: +0,708 бали; за 
песимістичним результатом: - 0,336 бали, що демонструє низький вплив 
зовнішніх чинників з проявами від’ємної динаміки щодо процесів управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Дослідження та оцінка факторів впливу внутрішнього середовища щодо 
процесів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства на основі оцінки фактичної інформації дозволили доопрацювати 
методику їх оцінки, яка дає змогу встановити необхідні характеристики для 
виявлення і передбачення функціональних і дисфункціональних поведінкових 
подій, пояснити причини негативних відхилень, розкрити невикористані 
можливості функціональних поведінкових подій, сформувати варіанти 
управлінських рішень. 

Дана методика дозволяє визначити цілі оцінки, моделі організаційної 
поведінки, послідовність процесу оцінювання на основі використаних методів та 
критеріїв оцінки поведінки персоналу на кожному окремому робочому місці, що 
дозволяє прийняти рішення щодо проявів задоволення клієнтів поведінкою 
персоналу. Методика ґрунтується на методах експертної оцінки, що дозволить 
підприємствам підвищити рівень функціональної поведінки персоналу та 
ефективність взаємодії з клієнтами.  

Проведена оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на процеси 
управління поведінкою персоналу апробована на підприємствах готельно-
ресторанного господарства (табл. 1). Аналіз факторів внутрішнього середовища 
в контексті ключових поведінкових подій та їх впливу на взаємовідносини з 
клієнтами підприємства доводить, що всі досліджувані підприємства мають 
суттєвий рівень оцінки якісних характеристик персоналу від 3,51 балів до 3,97 
балів. Не дивлячись на достатньо вагомий рівень якісних характеристик 
персоналу, вони мають різний діапазон оцінки взаємодії з клієнтом за індексом 
задоволеності клієнтів та рівень лояльності клієнтів, що впливає на економічні 
показники підприємства.  

Дані аналізу впливу факторів внутрішнього середовища на управління 
поведінкою персоналу доводять, що від’ємну динаміку та істотно нижчі 
результати показників в порівнянні з підприємствами свого кластеру, окрім 
оцінки якісних характеристик персоналу, мають підприємства з проявами 



9 

“химерної” моделі поведінки, а саме: кластер А: Готель “Фрегат” та Готель 
“Дніпровські зорі”; кластер В: Готель “Центральний” та Готель “Ювілейний”; 
кластер С: Готель “Олександрівський”. З урахуванням аналітичних розрахунків 
встановлено, що дані тенденції вимагають від керівництва перегляду, 
реконструкції або зміни моделі управління поведінкою персоналу через 
посилення уваги керівництва до оцінки якісних характеристик персоналу як 
важливого елементу управління їх поведінкою та використання трудового 
потенціалу.  

Таблиця 1 
Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 
 
 

Показники 
 
 
 
 
 
 
 
Підприємства 

Вплив факторів 
внутрішнього 
середовища на 
рівні індивіду 

Вплив 
факторів 

внутрішнього 
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рівні групи 
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середовища на рівні 
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Поведінкові 
події  

О
ц

ін
к
а 

за
д

о
в
о

л
е
н

о
ст

і 
к
л
іє

н
ті

в
 

О
ц

ін
к
а 

р
ів

н
я
 л

о
я
л
ь
н

о
ст

і 
к
л
іє

н
ті

в
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а
 

п
о
зи

ти
в
н

і 

н
ег

ат
и

в
н

і 

п
о
зи

ти
в
н

і 

н
ег

ат
и

в
н

і 

я
к
іс

н
і 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 
п

ер
со

н
ал

у
 

в
за

єм
о
д
ії

 н
а 

р
ів

н
і 

гр
у
п

 у
 к

о
л
ек

ти
в
і 

к
ер

ів
н

и
к
-

к
о

л
ек

ти
в
 

ф
у
н

к
ц

іо
н

ал
ьн

і 

д
и

сф
у
н

к
ц

іо
н

ал
ьн

і 

Підприємства авторитарної моделі організаційної поведінки кластеру А 
Готель “Либідь”  3,00 2,60 3,10 2,60 3,65 3,18 3,17 3,19 2,60 3,10 2,95 
Готель “Фрегат” 2,74 3,02 2,60 3,10 3,54 2,53 2,58 2,56 3,33 2,40 2,10 

Готель “Дніпровські 
зорі” 

2,73 3,06 2,68 3,11 3,51 2,71 2,55 2,66 3,25 2,56 2,40 

Дільниця Готель 
“Братислава” 

(м. Кривий Ріг) 
2,95 2,55 3,20 2,55 3,69 3,26 3,24 3,22 2,54 3,20 2,80 

Підприємства опікуючої моделі організаційної поведінки кластеру В 
Готель 

“Дніпропетровськ” 
3,21 2,56 3,75 2,35 3,80 3,78 3,81 3,77 2,31 3,70 3,50 

Готель 
“Центральний” 

2,85 2,87 2,78 2,95 3,56 2,79 2,76 2,74 2,98 2,72 2,60 

Готель “Оптіма 
Делюкс Кривий Ріг” 

3,00 2,54 3,65 2,30 3,65 3,71 3,67 3,66 2,28 3,60 3,50 

Готель “Ювілейний” 3,00 2,90 2,94 3,00 3,77 3,02 2,95 2,97 3,02 2,90 2,75 
Підприємства підтримуючої моделі організаційної поведінки кластеру С 

Готель “Братислава” 
(м. Київ) 

3,67 2,46 3,80 2,35 3,84 3,88 3,87 3,85 2,05 3,84 3,80 

Готель 
“Олександрівський” 

3,20 2,95 3,07 2,97 3,82 3,02 3,10 3,08 2,84 3,00 2,90 

Готель “Рейкарц 
Аврора” 

3,75 2,37 3,88 2,11 3,86 3,87 3,87 3,85 2,02 3,83 3,80 

Готель “Раціотель 
Кривий Ріг” 

3,75 2,43 4,00 2,04 3,97 4 4,01 4,02 1,87 4,00 3,90 

Підприємства колегіальної моделі організаційної поведінки кластеру D 
Готель “Дружба” 3,78 2,15 4,00 1,99 3,91 4,07 4,00 4,01 1,93 4,00 3,90 

Готель 
“Воскресенський” 

3,99 2,10 4,18 1,95 3,92 4,14 4,15 4,18 1,87 4,10 4,00 

Готель “Театральний” 4,10 2,05 4,25 1,87 3,95 4,22 4,25 4,28 1,82 4,20 4,15 
Готель “Рейкарц 
Кропивницький” 

4,00 2,06 4,10 1,93 3,90 4,13 4,10 4,11 1,92 4,08 3,90 

Примітка: складено автором на основі експертної оцінки, опитувальних методів 
персоналу та клієнтів підприємств  

-  підприємства з ознаками “химерної” моделі поведінки  
 

У третьому розділі – “Удосконалення процесів управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства” – 
удосконалено модель системи реалізації процесу управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства; науково-
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методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу 
щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства; методичний підхід до формування поведінкового континууму в 
діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства; матрицю 
формування стратегій щодо управління поведінкою персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства. 

При розробці моделі системи реалізації процесу управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства було враховано 
специфіку підприємства, організаційну структуру взаємодії персоналу, 
мотиваційний чинник та функції контролю щодо управління поведінкою 
персоналу в контексті залежності ефективності управління від економічних 
показників.  

Система реалізації процесу управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства представлена сукупністю 
впорядкованих та взаємопов'язаних підсистем, має логічну структуру, 
розкриває необхідну послідовність дій та дозволяє проводити оцінку напрямків 
результативності основних показників підсистем.  

Система реалізації процесу управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства як сукупність функцій та 
методів цілеспрямованого впливу щодо управління поведінкою персоналу 
спроможна забезпечити здатність підприємств планувати, організовувати, 
мотивувати, контролювати та неухильно поліпшувати системно-організаційний 
процес для максимально ефективного функціонування персоналу з 
урахуванням організаційно-економічних, соціально-психологічних, технічних, 
педагогічних та інших аспектів у їхній сукупності. Використання 
удосконаленої системи буде сприяти забезпеченню позицій підприємства на 
ринку у довгостроковій перспективі, забезпечить довгострокові відносини з 
клієнтами з урахуванням змін у зовнішньому середовищі та буде спрямована на 
розв’язання оперативних, тактичних стратегічних завдань підприємства.  

Науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 
факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства передбачає врахування ключових факторів впливу 
шляхом ранжування їх за пріоритетністю та ступенем використання в 
порівнянні з показником вагомості на основі експертної оцінки (рис. 1). 

Науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 
факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства апробовано на підприємстві ТОВ “ПАЛС” 
(готель “Центральний”). Для підприємства ТОВ “ПАЛС” 
(готель “Центральний”) з позиції експертної оцінки пріоритетним є фактор 
корпоративної культури (0,202); за даними опитування персоналу та 
керівництва пріоритетними є економічні чинники (0,2124). Вказані результати 
апробації науково-методичного підходу дозволили керівництву ТОВ “ПАЛС” 
(готель “Центральний”) сконцентрувати зусилля на підвищенні ролі фактору 
корпоративної культури, який є каталізатором удосконалення управління 
поведінкою персоналу (табл. 2). 
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Рис. 1. Науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 

факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства 

Примітка: удосконалено автором  
 

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз використання ключових факторів за пріоритетністю 

ТОВ “ПАЛС” (готель “Центральний”) з експертною оцінкою  

Показники  

Фактори внутрішнього середовища на рівні організації 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Вагові коефіцієнти за 
експертною оцінкою (1,0) 

0,043 0,202 0,168 0,174 0,174 0,096 0,076 0,067 

Ранг за експертною оцінкою 8 1 4 2 2 5 6 7 

Вагові коефіцієнти за оцінкою 
персоналу підприємства (1,0) 

0,0425 0,1127 0,1422 0,1732 0,2124 0,1912 0,0784 0,0474 

Ранг за оцінкою персоналу 
підприємства 

8 5 4 3 1 2 6 7 

Примітка: складено автором на основі експертної оцінки, опитувальних методів 
персоналу та клієнтів підприємств  
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Удосконалений методичний підхід представлено у вигляді профілю в 
розрізі показників узгодженості і кореспонденції взаємодії між можливостями 
та вимогами підприємства і персоналу за 5-ти бальною шкалою. Показники 
відображають баланс сторін взаємодії в процесуальному характері змін 
професійної поведінки в трудовому процесі та підлягають безперервному 
моніторингу для усунення непередбачуваних поведінкових реакцій. 

Для комплексного вирішення стратегічних завдань підприємств 
удосконалено матрицю формування стратегій щодо управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка враховує 
результати оцінювання критеріїв у розрізі двох напрямків: показники оцінки 
функціональних поведінкових подій підприємства; показники оцінки 
ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу. Дана матриця 
містить дев’ять сегментів та систему критеріїв їх оцінки (рис. 2). 

Рис. 2. Матриця формування стратегій щодо управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства 

Примітка: удосконалено автором  
 

Матриця формування стратегій щодо управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства була апробована на 
підприємстві Дільниця Готель “Братислава” (м. Кривий Ріг) та Готель 
“Центральний”, що дало змогу підприємствам визначити сегмент стратегічної 
позиції щодо управління поведінкою персоналу та здійснити стратегічний вибір 
заходів щодо удосконалення процесів управління поведінкою персоналу.  
 

ВИСНОВКИ  
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання розвитку теоретичних положень, 
розробки науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 
управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства. За результатами дослідження сформульовано такі основні 
висновки та рекомендації:  

1. Проаналізувавши основні наукові погляди щодо змісту, сутності та 
специфіки управління підприємствами готельно-ресторанного господарства 
сформульовано власне визначення сутності поняття “управління підприємством 
готельно-ресторанного господарства”, яке запропоновано розглядати як процес 
досягнення цілей з позиції впливу на персонал з метою досягнення високих 
стандартів обслуговування, передбачення запитів клієнта шляхом надання 
клієнтоорієнтованого сервісу, який повинен перевершити очікування клієнта, 
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результатом якого є повторні відвідування закладу, а економічним результатом 
отримання прибутку підприємством.  

2. Узагальнивши дослідження науковців щодо діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства з точки зору складової гостинності, з 
урахуванням специфіки управління, яка полягає в задоволенні потреб клієнта, 
розширено систему загальних принципів управління, а саме додано: принцип 
гостинності, який полягає в привітності, люб'язності в прийомі гостей і 
перевершенні їх очікувань; принцип ідентичності, який полягає в неповторності 
і особливості надання сервісних послуг та клієнтоорієнтованій поведінці 
персоналу підприємства.  

3. За результатами узагальнення сучасних визначень сутності понять 
“поведінка”, “трудова поведінка”, “організаційна поведінка”, “управління 
персоналом”, аналізу теорій, моделей, концептуальних положень щодо 
управління поведінкою персоналу було відображено власне бачення поняття 
“управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства” як процесу управлінського впливу для забезпечення 
функціонально-рольової поведінки працівників та усунення дисфункціональної 
(небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної роботи підприємства 
задля досягнення його цілей. 

4. Вивчення наукових джерел доводить, що на процеси управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 
впливають як державні інституції, так і вимоги споживачів, тому саме чинник 
інституціонального середовища виступає регулятором системи правил та дій 
економічних суб'єктів. Для визначення впливу інституціонального середовища 
на процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства встановлено основні складові елементи контуру в їх 
структурному взаємозв’язку, а саме нормативно-правове забезпечення, підходи, 
функції, принципи, інструменти та індикатори результативності.  

5. Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства 
показав, що у 2018 р. спостерігалося зростання рентабельності операційної 
діяльності до 22,3%, що на 3,6% більше, ніж у 2017 р. при зростанні середньої 
заробітної плати на 17% (5875 грн. – у 2018 р. порівняно з 4988 грн. – у 2017 р.). 
Встановлено, що на підприємствах даної галузі найнижчий рівень заробітної 
плати серед інших галузей економіки України та існує гостра потреба в 
управлінні персоналом на засадах використання мотиваційних важелів і 
механізмів.  

6. Розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 
середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства, яка враховує поведінкову складову оцінки 
персоналу з метою моніторингу, своєчасного діагностування, реагування та 
локального впливу на подразники або поведінкові девіації, не залучаючи всі 
рівні управлінського впливу. Запропонована методика дає змогу прогнозувати 
рівень задоволеності клієнтів поведінкою персоналу, встановити необхідні 
характеристики для виявлення і передбачення функціональних і 
дисфункціональних поведінкових подій, пояснити причини негативних 
відхилень, виявити невикористані можливості функціональних поведінкових 
подій, прогнозувати рівень задоволеності клієнтів поведінкою персоналу; 
формувати варіанти управлінських рішень.  
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7. Удосконалено модель системи реалізації процесу управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 
містить достатню кількість впорядкованих та взаємопов'язаних функцій та 
методів цілеспрямованого впливу на поведінку персоналу. Дана модель 
системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу враховує 
специфіку діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства та 
організаційну структуру взаємодії персоналу. Ефективність системи реалізації 
процесу управління поведінкою персоналу підприємств підтверджено в 
результаті апробації на підприємствах готельно-ресторанного господарства. 

8. Удосконалений науково-методичний підхід до ідентифікації 
пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства апробовано на 
підприємстві ТОВ “ПАЛС” (готель “Центральний”), що дозволило провести 
ранжування факторів по такому базовому рівню управління поведінкою 
персоналу, як організація. Даний науково-методичний підхід враховує 
ранжування факторів за кожним базовим рівнем (індивід, група, організація).  

9. Удосконалений методичний підхід до формування поведінкового 
континууму апробовано на підприємствах готельно-ресторанного господарства, 
що дозволило забезпечити узгоджену роботу персоналу підприємства, 
розраховувати ймовірність виникнення непередбачуваних поведінкових 
реакцій, конфліктних та ризикових ситуацій та упередити негативні наслідків 
від їх виникнення. Даний методичний підхід є простим і прозорим та дозволяє 
значно покращити процес організаційної взаємодії щодо управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  

10. Удосконалено матрицю формування стратегії щодо управління 
поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 
містить дев’ять сегментів та систему критеріїв оцінки функціональних 
поведінкових подій підприємства та показники ефективності стратегічного 
управління поведінкою персоналу. Дана матриця дозволяє підприємствам 
готельно-ресторанного господарства визначити сегмент стратегічної позиції 
підприємства та здійснити вибір стратегії для подальшого формування заходів 
щодо управління поведінкою персоналу.  
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<http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/141-15062016/file> 
[Дата звернення 15 Червень 2016]. В: Донецький національний університет 
економіки і торгівля імені Михайла Туган-Барановського, автори тез, ред., 
Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: 
VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Кривий Ріг, 
Україна, 15 Червень 2016. Кривий Ріг: ДонНУЕТ (0,09 друк. арк., особистий 
внесок здобувача: 0,06 друк. арк., визначено елементи корпоративної культури, 
яка формує поведінку персоналу).  

20. Гакова, М.В., 2016. Особливості маркетингу персоналу в готельно-
ресторанному господарстві. В: Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова, автори статей, ред., Економічні підсумки 2016 року: досягнення, 
тенденції та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. 
Одеса, Україна, 18-19 Листопад 2016. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова 
(0,12 друк. арк.).  

21. Гакова, М.В. та Ткачук, К.В., 2016. Орієнтири європейського досвіду 
управління для українських підприємств готельно-ресторанного господарства. 
В: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski, ред., Перспективи економічного 
зростання та інноваційного розвитку України: Міжнародна науково-
практична конференція. Ужгород, Україна, 9-10 Грудень 2016. Ужгород: 
Видавничий дім “Гельветика” (0,09 друк. арк., особистий внесок здобувача: 
0,06 друк. арк., визначено складові європейського досвіду щодо управління 
підприємствами готельно-ресторанного господарства). 
 

АНОТАЦІЯ 
Гакова М.В. Управління поведінкою персоналу підприємств. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Криворізький факультет Запорізького національного 

http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2897/
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/141-15062016/file
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університету Міністерства освіти і науки України, Кривий Ріг; Запорізький 
національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретико-методичних засад та 
розробці практичних рекомендацій щодо управління поведінкою персоналу 
підприємств готельно-ресторанного господарства.  

Розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища 
щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства.  

Удосконалено модель системи реалізації процесу управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, науково-
методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу 
щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства, методичний підхід до формування поведінкового континууму в 
діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства.  

Узагальнено та вдосконалено матрицю формування стратегій щодо 
управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Розвинуто визначення сутності поняття “управління 
підприємством готельно-ресторанного господарства”, розширено систему 
загальних принципів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства.  

Досліджено та розвинуто понятійно-термінологічний апарат щодо 
сутності поняття “управління поведінкою персоналу підприємств готельно-
ресторанного господарства”, визначено контур основних елементів щодо 
впливу інституціонального середовища на процес управління поведінкою 
персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Ключові слова: управління поведінкою, персонал, управління 
підприємством, готельно-ресторанне господарство, фактори впливу 
внутрішнього середовища, моделі організаційної поведінки, система реалізації 
процесу управління, рівні впливу.  
 

АННОТАЦИЯ 
Гакова М.В. Управление поведением персонала предприятий. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Криворожский факультет Запорожского 
национального университета Министерства образования и науки Украины, 
Кривой Рог; Запорожский национальный университет Министерства 
образования и науки Украины, Запорожье, 2020.  

Диссертационная работа посвящена развитию теоретико-методических 
основ и разработке практических рекомендаций по управлению поведением 
персонала предприятий гостинично-ресторанного хозяйства. 

Разработана методика оценки влияния факторов внутренней среды по 
управлению поведением персонала предприятий гостинично-ресторанного 
хозяйства. 

Усовершенствована модель системы реализации процесса управления 
поведением персонала предприятий гостинично-ресторанного хозяйства, 
научно-методический подход к идентификации приоритетности ключевых 
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факторов влияния по управлению поведением персонала предприятий 
гостинично-ресторанного хозяйства, методический подход к формированию 
поведенческого континуума в деятельности предприятий гостинично-
ресторанного хозяйства. 

Обобщено и усовершенствовано матрицу формирования стратегий по 
управлению поведением персонала предприятий гостинично-ресторанного 
хозяйства. Получило дальнейшее развитие определение сущности понятия 
“управление предприятием гостинично-ресторанного хозяйства”, расширена 
система общих принципов управления поведением персонала предприятий 
гостинично-ресторанного хозяйства.  

Исследован и получил дальнейшее развитие понятийно-
терминологический аппарат относительно сущности понятия “управление 
поведением персонала предприятий гостинично-ресторанного хозяйства”, 
определен контур основных элементов относительно влияния 
институциональной среды на процесс управления поведением персонала 
предприятий гостинично-ресторанного хозяйства.  

Ключевые слова: управление поведением, персонал, управление 
предприятием, гостинично-ресторанное хозяйство, факторы влияния 
внутренней среды, модели организационного поведения, система реализации 
процесса управления, уровни воздействия. 
 

SUMMARY 
Hakova M.V. Managing personnel behavior of enterprises. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 
Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – Kryvyi Rih Faculty of Zaporizhzhia National University 
of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kryvyi Rih; Zaporizhzhia 
National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Zaporizhzhia, 2020.  

The dissertation is focused on the evolution of theoretical and methodological 
principles and the drafting of practical guidance for managing personnel behavior in 
the hotel and restaurant industry. 

The method for assessing the influence of internal environmental factors on the 
personnel behavior management of hotel and restaurant enterprises has been drafted. 
This technique allows to set the objectives, evaluated actions and coherence of the 
process in each workplace in the context of the model of organizational behavior and 
staff attitudes to internal factors at individual, group, organization levels. That 
permits administration to diagnose, respond and locally effect on the stimulus or 
behavioral deviations, not involving all levels of managerial influence, allows to 
predict the level of customer satisfaction with the staff behavior, also to form options 
for management decisions. The method as well is based on the expert assessment of 
tangible rates and, on the method of the sum of weighted average group indicators. 
They are based on an integrated indicator and the expert method. That will increase 
the level of functional behavior of staff and the effectiveness of interaction with 
customers. 

The model of the system managing the behavior of personnel of the hotel and 
restaurant industry was improved by means of generalizing views of researchers and 
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taking into account their own studies. The model is a set of orderly and 
interconnected subsystems, it has a logical structure, and reveals the necessary 
sequence of actions and it lets estimate course effectiveness of key performance 
subsystems. This model consists of four subsystems: planning of the personnel 
behavior management, organization of the personnel interaction, motivation of the 
personnel behavior management, control of the personnel behavior management. 

The scientific and methodological approach is updated to identify the priority 
of key factors of management of the personnel behavior of hotel and restaurant 
enterprises. That provides for ranking factors for each basic level of the personnel 
behavior management (individual, group, organization) and allows to determine the 
priority of using key factors of enterprises influence in comparison with the priority 
of key factors according to the definition of expert review or reference enterprise 
within one cluster. 

The methodological approach to the formation of the behavioral continuum in 
the hotel and restaurant industry is refined. That aims to solve problems of 
diagnosing unpredictable behavioral reactions and preventive measures. The 
methodological approach is to determine the balance of the behavioral continuum. It 
is presented in the form of a profile in terms of consistency and correspondence of 
interaction between the capabilities and requirements of the enterprise and staff on a 
5-point scale. 

The matrix of managing strategy formation for the behavior of personnel of 
hotel and restaurant enterprises is consolidated and strengthened, that was formed 
depending on the position of the indicator of evaluation of functional behavioral 
events of the enterprise and the tracer of measuring of strategic personnel behavior 
management. This matrix allows hotel and restaurant enterprises to estimate the 
segment of the enterprise strategic position and to choose a strategy for further 
formation of tools to manage staff behavior. 

The definition of substance concept of “hotel and restaurant business 
management” is fine-tuned. The framework of the common principles governing of 
personnel behavior management of hotel and restaurant enterprises is expanded with 
the nature of work in the context of hospitality policy. It is based on affability, civility 
while admitting guests and upstaging their expectations, also identity policy that lies 
in uniqueness and features of service delivery and customer–oriented personal 
behavior. 

The conceptual and terminological apparatus on the essence of the concept of 
“management of the behavior of the personnel of the hotel and restaurant industry” is 
researched and developed. The contour of the main elements on the influence of the 
institutional environment on the process of personnel behavior management of hotel 
and restaurant enterprises is identified, it is based on the management system and 
takes into account the role of the subject for the object of personnel behavior 
management, aimed at meeting customer requirements for service quality, regulation 
activities of enterprises, involves the use of an effective management system. 

Key words: behavior management, personnel, enterprise management, hotel 
and restaurant economy, factors of influence of internal environment, models of 
organizational behavior, system of realization of process of management, levels of 
influence.  
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