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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 

університету, Кривий Ріг; Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020.  

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретико-методичних засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства.  

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 

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, 
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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 
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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 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.  

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 
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задоволеності клієнтів поведінкою персоналу; формувати варіанти 

управлінських рішень. 

Проведена оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на процеси 

управління поведінкою персоналу апробована на підприємствах готельно-

ресторанного господарства. 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 рівнем лояльності клієнтів, що впливає на економічні 

показники підприємства.  

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-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, 
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розкриває необхідну послідовність дій та дозволяє проводити оцінку напрямків 

результативності основних показників підсистем. 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. Дана модель 

системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу враховує 

специфіку діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства та 

організаційну структуру взаємодії персоналу. 

Удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 

пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, який передбачає 

врахування ключових факторів впливу шляхом ранжування їх за 

пріоритетністю та ступенем використання в порівнянні з показником вагомості 

на основі експертної оцінки.  

Удосконалено методичний підхід до формування поведінкового 

континууму, який дозволяє 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 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.  

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 
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ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу. Дана матриця 

містить дев’ять сегментів та систему критеріїв їх оцінки.  

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 та економічного факультету Запорізького національного 

університету. Основні результати дослідження знайшли практичне застосування 

у діяльності ТОВ «Фаворіт плюс», ГО «Український Донецький Куркуль», Філія 

«Південна» Концерну «Військторгсервіс» Дільниця Готель «Братислава» 

(м. Кривий Ріг), ТОВ «ПАЛС», ТОВ «КГХ АЕС», ТОВ «ПК «Збагачувач», а також 

використано 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» та у навчальному процесі Криворізького 

факультету Запорізького національного університету під час викладання 

дисциплін «Менеджмент», «Управління персоналом», «Клієнтоорієнтований 

менеджмент», «Страхування і ризик-менеджмент».  

Ключові слова: управління поведінкою, персонал, управління 

підприємством, готельно-ресторанне господарство, фактори впливу 

внутрішнього середовища, моделі організаційної поведінки, система реалізації 

процесу управління, рівні впливу. 

 

SUMMARY 

 

Hakova M.V. Managing personnel behavior of enterprises. – A qualifying 

academic work on the rights of the manuscript. 

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 
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types of economic activity)». – Kryvyi Rih Faculty of Zaporizhzhia National 

University, Kryvyi Rih; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis is focused on the development of theoretical and methodological 

principles and lay-out of the operational guidelines for managing personnel behavior 

of hotel and restaurant industry. 

In the first section «The theoretical foundations of managing personnel 

behavior of the enterprises of hotel and restaurant business» the theoretical 

approaches to the definition of concept essence «management of the hotel and 

restaurant enterprise» are united; the system of general principles of personnel 

behavior managing of hotel and restaurant enterprises is enlarged; the conceptual and 

terminological apparatus specifying the essence of «managing personnel behavior of 

enterprises of hotel and restaurant industry» is investigated and evolved; the contour 

of the main elements concerning the influence of the institutional environment on the 

process of managing personnel behavior of the hotel and restaurant enterprises is 

explored and defined. 

As a result of analysis and generalization of the main scholarly views on the 

content, nature and specifics of hotel and restaurant management, its own definition 

of the concept «hotel and restaurant management» was formulated. It is offered as a 

process of achieving goals from the standpoint of influencing staff to achieve high 

standards of service, anticipation of customer requests by providing client-centricity 

service. It should exceed customer expectations, its result is revisitation to the 

institution, and the economic result is the enterprise profit. 

Summarizing the theoretical research of academic specialists on the activities 

of hotel and restaurant enterprises and taking into account the main characteristics of 

the specifics of the management, which lies in meeting customer needs, the system of 

general management principles was expanded, namely added: the principle of 

hospitality, which consists of friendliness, courtesy guests and exceeding their 

expectations; the principle of identity, which involves unique and peculiar services 

providing and customer-oriented behavior of the enterprise personnel. 
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On the base of investigation of the concepts essence definitions such as 

«behavior», «work behavior», «organizational behavior», «personnel managing», 

analysis of theories, models, conceptual provisions for personnel behavior managing, 

a conceptual and terminological apparatus was offered to define the essence of 

«personnel behavior managing on the of hotel and restaurant enterprises» as a process 

of managerial influence to ensure the functional and role behavior of employees and 

eliminate dysfunctional (undesirable) behavior so as to ensure the effective enterprise 

performance in order to achieve its goals. 

Based on research, it has been found that the processes of managing the 

behavior of hotel and restaurant staff are influenced by both government institutions 

and consumer demands. So the factor of the institutional environment that determines 

the «laws of the game» in society, regulates the system of rules and enterprise 

performance. That factor specifies a set of incentives, restrictions, fixing the general 

conduct do’s and don’ts with the need to overcome or reduce uncertainty. That 

requires the contour consolidation for the functioning and interaction of the main 

components of the institutional environment to manage the hotel and restaurant staff 

behavior. Based on the analysis of theoretical research of scholars, the contour of the 

main elements on the institutional environment influence over the process of the staff 

behavior managing was explored and pronounced, namely regulatory support, 

approaches, functions, principles, tools and performance indicators. 

In the second section «The study of the processes of hotel and restaurant 

enterprises personnel behavior managing» an analysis of the factors influencing the 

processes of personnel behavior management of hotel and restaurant enterprises was 

done. The estimation technique for factors of an internal environment influence 

concerning personnel behavior managing of hotel and restaurant enterprises was 

worked out. The impact of internal environmental factors on the processes of 

personnel behavior management of hotel and restaurant enterprises was estimated. 

As a result of monitoring the economic indicators of the hotel and restaurant 

industry, it was found that in 2016-2018, the share of employees amounts at least 

50% of the total number of employees involved in the hotel and restaurant business. 



10 

 

At the same time, the salaries of employees of the hotel and restaurant industry are 

32-33% lower than the average salary in Ukraine; turnover rates are 2.5 times higher 

than the average staff turnover rates in Ukraine. 

A methodology assessing the impact of internal environmental factors on the 

staff behavior management of hotel and restaurant enterprises was developed. It takes 

into account the behavioral component of staff evaluation to monitor, diagnose, 

respond and local impact on stimuli or behavioral deviations, without using all levels 

of management influence. The offered method allows to predict the level of customer 

satisfaction with staff behavior, establish the necessary characteristics to identify and 

predict functional and dysfunctional behavioral events, explain the causes of negative 

deviations, identify unused opportunities for functional behavioral events, predict 

customer satisfaction with staff behavior; and to form variants of managerial 

decisions. 

The assessment of internal environmental factors influence on the processes of 

personnel behavior managing was taken at the enterprises of hotel and restaurant 

business. Analysis of internal environmental factors in the context of key behavioral 

events and their impact on relationships with customers of the enterprise proves that 

all explored enterprises have a significant level of evaluation of quality characteristics 

of staff from 3.51 points to 3.97 points. Despite the significant level of quality 

characteristics of staff, they have a different range of evaluation of interaction with 

the client on the index of customer satisfaction and the level of customer loyalty, 

which affects the economic performance of the enterprise. 

In the third section «The improvement of processes of personnel behavior 

management of the enterprises of hotel and restaurant economy» the system model of 

personnel behavior management process of hotel and restaurant enterprises is 

improved; the academic and methodological approach to the priority identification of 

key factors of influence on personnel behavior management of hotel and restaurant 

enterprises was accomplished; the methodical approach to the formation of the 

behavioral continuum in the hotel and restaurant enterprises activities was updated; 
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the matrix of personnel behavior management strategy formation on the hotel and 

restaurant enterprises was developed. 

While developing the model of the implementation system of the personnel 

behavior management process of hotel and restaurant business, the specifics of the 

enterprise, organizational structure of personnel interaction, motivational factor and 

control functions for personnel behavior management in the context of dependence of 

management efficiency on economic indicators were taken into account. The 

implementation system of the personnel behavior management process of hotel and 

restaurant enterprises is represented by a set of orderly and interconnected 

subsystems. It has a logical structure, it reveals the necessary sequence of actions and 

allows to assess the effectiveness of key performance subsystems. The use of an 

improved system will help to ensure the company's market position in the long run, 

also it will provide long-term relationships with customers in the light of changes in 

the external environment and will be aimed at solving operational, tactical strategic 

objectives of the enterprise. This model of the implementation system of the 

personnel behavior management process takes into account the specifics of the hotel 

and restaurant business and the organizational structure of staff interaction. 

The academic and methodological approach to the identification of priority of 

key influence factors for the management of hotel and restaurant staff behavior, 

which provides for taking into account key factors of influence by ranking them by 

priority and degree of use compared to the weight based on expert assessment. 

The methodical approach to the formation of the behavioral continuum has 

been improved, it allows to ensure the teamwork, calculate the likelihood of 

unpredictable behavioral reactions, conflict either risk situations and prevent the 

negative consequences of their occurrence. This methodological approach is 

presented in the form of a profile in terms of indicators of consistency and 

correspondence of interaction between the capabilities and requirements of the 

enterprise and staff on a 5-point scale. The indicators reflect the balance of the parties 

to the interaction in the procedural nature of changes in professional behavior in the 
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workflow and are to be under a continuous monitoring to eliminate unpredictable 

behavioral reactions. 

The strategies formation matrix for personnel behavior managing of hotel and 

restaurant enterprises was improved, it takes into account the results of evaluation of 

criteria in the context of two directions: evaluation indicators of functional behavioral 

events of the enterprise on the one side and indicators for assessing the effectiveness 

of strategic personnel behavior managing on the other. This matrix contains nine 

segments and a system of criteria for their rate.  

The dissertation is performed in accordance with the research plan of the 

Department of Marketing, Management and Public Administration of Donetsk 

National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-

Baranovsky and the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The 

main results of the study found practical application in the activities of 

LLC «Favorite Plus», CO «Ukrainian Donetsk Kurkul», Branch «Pivdenna» of the 

Concern «Voisktorgservice» Section Hotel «Bratislava» (Kryvyi Rih), LLC «PALS», 

LLC «KGH NPP», LLC «IC «Zbagachuvach», as well as used in the academic 

activity of the Educational and Scientific Institute of Management and 

Administration of Donetsk National University of Economics and Trade named after 

Mikhail Tugan-Baranovsky (Kryvyi Rih) in teaching disciplines «Management», 

«Personnel Management», «Management of organizational behavior» and in the 

educational process of the Kryvyi Rih Faculty of Zaporizhzhia National University 

during teaching of disciplines «Management», «Personnel Management», «Customer 

Oriented Management», «Insurance and Risk Management». 

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.  

 

 

 



13 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографія: 

 

1. Гакова, М.В. та Данкеєва, О.М., 2019. Стратегічні напрямки управління 

маркетингом територій соціально-економічного розвитку регіонів. [online] 

Доступно: <http://elibrary.donnuet.edu.ua/1340/> [Дата звернення 31 Травень 

2019]. В: Н.С. Іванова, ред. Антикризове управління економічним розвитком 

регіонів: колективна монографія. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. с. 100-116 

(0,50 друк. арк., особистий внесок здобувача: 0,25 друк. арк., класифіковані 

стратегічні напрямки управління персоналом).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

2. Гакова, М.В. та Гусєва, О.Ю., 2018. Діагностика пріоритетності 

ключових факторів впливу на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства. Економіка. Менеджмент. Бізнес: 

науковий журнал, № 3 (25), с. 42-51 (0,44 друк. арк., особистий внесок здобувача: 

0,39 друк. арк., удосконалено методичний підхід до ідентифікації пріоритетності 

ключових факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства).  

3. Гакова, М.В., 2015. Корпоративна культура як інструмент управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 3, с. 61-65 

(0,68 друк. арк.). 

4. Гакова, М.В., 2015. Теоретичні аспекти поведінки персоналу в 

готельно-ресторанному господарстві. Науковий вісник Херсонського 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/1340/


14 

 

державного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 15, Ч. 5, с. 97-100 

(0,51 друк. арк.). 

5. Гакова, М.В., 2014. Концептуальні підходи до управління персоналом 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 

№ 4 (66), с. 130-134 (0,46 друк. арк.).  

 

1.3. Публікації у наукових виданнях України,   

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

6. Гакова, М.В., 2019. Рівні управлінського впливу в контексті 

регулювання поведінкових подій персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства. Проблеми системного підходу в економіці: збірник 

наукових праць, Вип. 3 (71), Ч. 1, с. 172-178 (0,51 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США,) CiteFactor (США), OAJSE (Індія), Eurasian Scientific Journal 

Index (Казахстан)).  

7. *Гакова, М.В., 2019. Роль інституціонального середовища в контексті 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: науковий журнал. Серія 

«Економічні науки», № 1 (70), с. 86-95. (0,72 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Research Bible 

(Японія), Scientific Indexing Services (США), Іndex Copernicus (Польща), CrossRef 

(США)).  

8. *Гакова, М.В., 2019. Сучасні підходи щодо визначення сутності 

стратегічного управління персоналом підприємства. Торгівля і ринок України: 

тематичний збірник наукових праць, № 1 (45), с. 95-103 (0,74 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  



15 

 

(Польща), Google Scholar (США), Research Bible (Японія), Scientific Indexing 

Services (США)).  

9. *Гакова, М.В., 2018. Концептуальні засади управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Торгівля і ринок 

України: тематичний збірник наукових праць, № 1 (43), с. 62-69 (0,60 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), 

Research Bible (Японія), Scientific Indexing Services (США)).  

10. *Гакова, М.В., 2018. Мікропідхід до управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Проблеми системного 

підходу в економіці: збірник наукових праць, Вип. 2 (64), с. 35-40 (0,56 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

11. Гакова, М.В., 2017. Моніторинг факторів впливу зовнішнього 

середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки, Вип. 23, Ч. 1, c. 149-153 (0,59 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

12. *Гакова, М.В., 2017. Оцінка ефективності управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Причорноморські 

економічні студії: науковий журнал, Вип. 24, с. 101-105 (0,55 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

13. *Гакова, М.В., 2017. Управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство, Вип. 13, Ч. 1, с. 55-60 (0,59 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  



16 

 

14. Гакова, М.В., 2016. Еволюція поглядів на управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Економіка та 

суспільство: електронне наукове фахове видання, [online] Вип. 7, с. 243-249. 

Доступно: <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-

m-v> [Дата звернення 22 Грудень 2016] (0,57 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus (Польща)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

15. Гакова, М.В., 2019. Інституціональний вплив на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства в 

контексті стратегічного потенціалу [online] Доступно: 

<http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-

mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-

v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file> [Дата 

звернення 31 Січень 2019]. В: Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, автори тез, ред., Маркетинг і 

менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: 

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг, 

Україна, 21 Січень 2019. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського 

(0,11 друк. арк.).   

16. Гакова, М.В., 2019. Рівні управлінського впливу в контексті 

регулювання поведінкових подій персоналу. В: колектив авторів, ред., 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: ІV Міжнародна 

науково-практична конференція. Кривий Ріг, Україна, 26 Квітень 2019. Кривий 

Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (0,13 друк. арк.).  

17. Гакова, М.В., 2018. Стратегічне визначення позиції підприємства 

готельно-ресторанного господарства в управлінні поведінкою персоналу 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-m-v
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-m-v
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file


17 

 

[online] Доступно: <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2897/> [Дата 

звернення 30 Жовтень 2018]. В: автори тез, ред., Світ економічної науки. 

Випуск 8: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування. Тернопіль, Україна, 29 Жовтень 2018. Тернопіль: Громадська 

організація «Наукова спільнота» (0,09 друк. арк.).  

18. Гакова, М.В., 2017. Управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства: теоретичні аспекти сутності та специфіки. В: 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сучасний 

фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична 

конференція. Київ, Україна, 2-3 Червень 2017. Київ: Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського, Ч. 1 (0,13 друк. арк.).  

19. Гакова, М.В. та Гобрик, С.М., 2016. Корпоративна культура як 

інструмент формування організаційної поведінки персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства [online] Доступно: 

<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. 

http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2897/
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/141-15062016/file


18 

 

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). 

 



19 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ........................................................................................................................ 21 

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства ...................................................................... 31 

1.1. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: зміст, 

сутність та специфіка ................................................................................................ 31 

1.2. Теоретичні погляди щодо управління поведінкою персоналу ...................... 48 

1.3. Вплив інституціонального середовища на процеси управління поведінкою 

підприємств готельно-ресторанного господарства ............................................... 66 

Висновки до розділу 1 .............................................................................................. 83 

РОЗДІЛ 2 Дослідження процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства ............................................... 86 

2.1. Аналіз впливу факторів щодо процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства ............................................... 86 

2.2. Оцінка впливу факторів на процеси управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства на рівні індивіда  

та групи ..................................................................................................................... 111 

2.3. Оцінка впливу факторів на рівні організації в контексті поведінкових подій 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства ........................... 130 

Висновки до розділу 2 ............................................................................................ 149 

РОЗДІЛ 3 Удосконалення процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства ............................................. 152 

3.1. Система реалізації процесу управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства .................................................................... 152 

3.2. Організаційно-методичне забезпечення процесів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства ........................... 174 



20 

 

3.3. Концептуальні засади та стратегічні напрями удосконалення процесів 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства ............................................................................................................ 192 

Висновки до розділу 3 ............................................................................................ 225 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 228 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 232 

ДОДАТКИ ................................................................................................................ 258 

 



21 

 
 

ВСТУП 

 

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., 
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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 

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 
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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;  
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 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.  

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 
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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 індивіда, групи, організації, що дозволяє керівництву 

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 
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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 



27 

 

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; 

 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 
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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.).  
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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).    
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

1.1. Управління підприємствами готельно-ресторанного 

господарства: зміст, сутність та специфіка  

 

Готельно-ресторанне господарство в сучасних умовах розвитку є сферою 

економічної діяльності, що динамічно розвивається, має невичерпний потенціал 

для прогресу, робить вагомий вклад у економіку країн, забезпечує масштабні 

інвестиції, тому сьогодення диктує необхідність нових підходів до комунікацій 

з партнерами, клієнтами, співробітниками, і саме персонал, зокрема його 

поведінковий аспект, є ключовим фактором, який визначає ефективність 

успішної діяльності підприємств щодо надання сервісних послуг, пов'язаних з 

розміщенням, тимчасовим проживанням, харчуванням і реалізацією додаткових 

послуг.  

Готельно-ресторанне господарство України «є одним із важливих 

напрямів розвитку соціальної сфери. Цей вид господарської діяльності відіграє 

велику роль у збільшенні ефективності суспільного виробництва і відповідно у 

підвищенні життєвого рівня населення» (Давидова, 2018, с. 114). 

За даними Всесвітньої туристської організації в туристичної галузі, яка 

переважно складається з надання готельно-ресторанних послуг, «світовий ВВП 

становить 10%, світова торгівля складає 7%, та кожен 10 працівник в світі має 

робоче місце» (Мальська, Худо та Цибух 2004).  

Останнім часом в наукових колах триває дискусія в контексті двох 

основних світоглядних підходів щодо структурної приналежності готельно-

ресторанного господарства, так вчений Круль Г.Я. вважає, що «індустрія 

гостинності є збірним поняттям, що охоплює різні форми діяльності в сфері 

послуг, пов’язані з прийомом і обслуговуванням гостей з метою отримання 
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прибутку. Вона охоплює всю сферу послуг, включаючи готельну та ресторанну 

справу, туристський і транспортний бізнес, рекреаційну індустрію, конґресний 

бізнес і комерційне шоу, ігровий бізнес» (2011, с. 1); П’ятницька Н.О. 

висловлює думку, що «гостинність є фундаментальним поняттям людської 

цивілізації, що забезпечується такими видами економічної діяльності, як 

готельне і ресторанне господарство» (2011, с. 11); «індустрія гостинності 

об'єднує туризм, готельний і ресторанний бізнес, громадське харчування, 

відпочинок і розваги, організацію конференцій і нарад» (Walker, 2017). Інші 

дослідники вважають, що «індустрія гостинності – це сектор індустрії туризму, 

що відповідає за розміщення туристів, а також галузь, діяльність якої 

спрямована на продаж алкогольних напоїв, надання житла, їжі і розважальних 

заходів» (Wagen and Goonetilleke, 2015); «готельно-ресторанне господарство  – 

це основна складова туристичної індустрії за обсягом матеріальних і 

фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників та обсягом доходів» 

(Прокопець та Головко, 2015, с. 188). 

Співвідношення поглядів науковців схематично представлено автором 

(рис. 1.1).  

             
 

Рис. 1.1. Підходи до структурного співвідношення визначень індустрії туризму 

та індустрії гостинності 

Примітка: складено автором  

 

Сутність терміна «гостинність» у словнику української мови визначається 

як «готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх» (Білодід, 1980, с. 143); 

«гостинність – народна традиція з любов’ю та повагою приймати і частувати 

гостей; також готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх; сама 
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церемонія гостинного приймання кого - небудь» (Жайворонок, 2006, с. 151-

152). 

Рівень розвитку середовища гостинності залежить від багатьох професій, 

потреба в яких визначається кадровою політикою у сфері послуг. Професії 

гостинності визначаються всією розмаїтістю сфери послуг (матеріального і 

соціально-культурного характеру), в якій відбувається безпосередній контакт 

споживача з виконавцем послуги.  

«Вперше термін «гостинність» був уведений європейськими експертами 

конфедерації національних асоціацій готелів і ресторанів (ХОТ-РЕК), утвореної 

у 1982 році, а у вітчизняній практиці поняття «індустрія гостинності»  

використовується з кінця 20-го ст.» (Гакова, 2017c). 

«Поняття «індустрія гостинності» об'єднує всі галузі економіки, пов'язані 

з обслуговуванням людей через спеціалізовані підприємства, причому 

вважаємо, що принцип гостинності об'єднує всі ці сфери в єдине ціле, будучи 

їхнім спільним детермінантом» (Гакова, 2017c). 

Тому автор «поділяє думку значної групи науковців, що виділяють 

готельно-ресторанне господарство в структуровану систему індустрії 

гостинності, тому що  вживання терміна «індустрії гостинності» асоціюється у 

споживачів із дружелюбністю, щедрістю, увагою до гостей, також треба 

зазначити, що це визначення позитивно позиціонує даний вид економічної 

діяльності» (Гакова, 2017c). 

Отже, «індустрія гостинності є збірним поняттям, що охоплює різні 

форми діяльності у сфері послуг, пов’язані з прийманням і обслуговуванням 

гостей з метою отримання прибутку» (Brymer, 1995). 

У сучасній українській науковій літературі недостатньо уваги 

приділяється термінологічному підходу до визначень, пов’язаних з наданням 

послуг розміщення та харчування. Частіше можна зустріти  поняття  «готельне 

господарство й туризм» або «готельно-ресторанне господарство та туризм» 

(Мазур та Прилуцький, 2019).  
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Сьогодення вимагає застосування визначення «індустрія гостинності» 

замість «готельне господарство й туризм», який використовувалося на 

пострадянському просторі, тому що невизначеність термінів гальмує вирішення 

як теоретичних, так і практичних завдань з управління підприємствами 

готельно-ресторанного господарства, а існування розбіжностей в дефініціях 

основних понять спричиняє недосконалість даних звітності підприємницької 

діяльності, що знижує якість оцінок і прогнозів стану готельно-ресторанного 

господарства (Гакова, 2017c) 

При цьому, треба акцентувати увагу, що послуги гостинності крім 

туристів, надаються іншим категоріям мандрівників, які, за статистикою 

Всесвітньої туристичної організації, об'єднані в поняття «екскурсант», 

«відвідувач» (UNWTO, 1985).  

Згідно з українським законодавством, готельно-ресторанне господарство 

належить до індустрії туризму: ст.5 Закону України  «Про туризм» № 324/95-

ВР від 15.09.1995 р. в поточній редакції: «учасниками відносин, що виникають 

при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які 

створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, 

тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, 

розважального та іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку 

діяльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі 

та інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність» (Закон, 1995). 

Для розуміння змісту, сутності та специфіки готельно – ресторанного 

господарства необхідно проаналізувати визначення готельно-ресторанного 

господарства, які надані на рівні українського законодавства.  

Зміст понять «готель», «готельна послуга» визначається нормативно-

правовими актами: Закон України «Про туризм»; ДСТУ 4268-2003 «Послуги 

туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»; ДСТУ 4269-2003 

«Послуги туристичні. Класифікація готелів»; ДСТУ 4527-2006 «Послуги 

туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення». 
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Згідно з ст.1 Закону України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995 в 

поточній редакції «готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення 

споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в 

готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим 

проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, 

що надаються споживачу відповідно до категорії готелю».  

Згідно з Наказом Державної туристичної адміністрації України № 19 від 

16.03.2004: «готель – це підприємство будь-якої організаційно-правової форми 

та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні 

послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням». 

За ДСТУ 4269:2003: «готель - підприємство будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, що надає готельні послуги, не обмежені 

щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів». 

Відповідно ДСТУ 4269:2003: «готельні послуги – діяльність з 

розміщування та надавання тимчасового проживання споживачам у засобах 

розміщування, а також інша діяльність, пов'язана з розміщуванням та 

тимчасовим проживанням». 

Відповідно ДСТУ 4268:2003, до «готелів та аналогічних засобів 

розміщування відносять колективні засоби розміщування, що складаються 

більше ніж з семи номерів; мають єдине керівництво; надають готельні 

послуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та 

прибирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до 

переліку надаваних послуг та наявного устаткування і не входять до категорії 

спеціалізованих закладів». 

У Правилах обов’язкової сертифікації готельних послуг №233/3523 від 

15.04.1999 р. зазначено, що «готельна послуга – це діяльність підприємства 

щодо надання споживачеві місця для короткочасного проживання». 

Досліджуючи нормативні джерела, ми виявили розбіжності щодо 

необхідного мінімуму кількості номерів: відповідно до Наказу Державної 
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туристичної адміністрації України № 19 від 16.03.2004 це шість номерів, 

відповідно до ДСТУ 4268:2003 – сім номерів. 

Дані розбіжності не суттєві, однак на етапі започаткування підприємцями 

власної справи можуть вносити невизначеність щодо ведення бізнесу, тому дані 

норми треба привести у відповідність. 

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що на рівні 

Державних стандартів «готельні послуги» визначаються виключно в рамках 

діяльності з розміщування та надавання тимчасового проживання з 

мінімальним переліком надання послуг. 

Сьогоднішній етап розвитку управлінням підприємствами готельно-

ресторанного господарства характеризується  якісними перетвореннями у всіх 

його проявах: від якості продукції, послуг, робіт, навколишнього середовища 

до якості життя.  

Виокремлення готельно-ресторанного господарства в окрему сферу 

діяльності ґрунтується на специфіці самої послуги і, відповідно до вимог і 

задоволення потреб споживачів, класифікується за різними ознаками: місцем 

розташування, характером праці, економічною складовою, спрямуванням, 

формою організації, частотою попиту, місцем і характером споживання тощо. 

«Послуги – це об'єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволень» 

(Kotler, 2008).  

У науковій літературі не існує єдиної думки, щодо трактування змісту 

поняття «готельні послуги». 

Спочатку під «готельним господарством» розуміли господарську 

діяльність з надання платних послуг з розміщення, зі зростанням вимог 

споживачів і прагненням готелів розширити комплексність обслуговування 

послуги розміщення стали доповнювати харчуванням і продажем напоїв.  

«Результатом готельної послуги є готельний продукт, який визначається 

як результат господарської діяльності, представлений у матеріальній формі 

(матеріальний продукт), духовній, інформаційній (інтелектуальний продукт) 

або у формі виконання роботи і послуг, особливою ознакою готельних послуг є 
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збіг місця й часу їх надання з місцем і часом споживання» (Мальська та Пандяк, 

2010). 

Ресторанне господарство згідно із ДСТУ 4281:2004 – вид економічної 

діяльності суб’єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно 

задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без 

нього; ресторан – це заклад ресторанного господарства з різноманітним 

асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим 

рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і 

дозвілля споживачів». 

Науковцями Ткачовою С.С. та Ткаченко О.П. поняття «ресторанне 

господарство» визначається як заклад, що є самостійним статутним суб’єктом 

господарювання, має право юридичної особи і здійснює свою діяльність з 

метою одержання прибутку та створений для виробництва кулінарної 

продукції, борошняних кондитерських і булочних виробів, їх реалізації та/або 

організації споживання» (2009). 

Давидова О.Ю, Усіна А.І. та Сегеда І.В. тлумачать «ресторанне 

господарство як галузь, основу якої становлять заклади, що характеризуються 

єдністю форм організації виробництва й обслуговування споживачів і  

відрізняються за типами, класами, спеціалізацією» (2014). 

Цирульнікова В.В. вважає, що «ресторанне господарство – це вид 

економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надання послуг 

для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або 

без нього» (2013, с. 6). 

Литвинець Л.Ф. та Литвинюк О.П. визначають, що «ресторанне 

господарство є специфічною сферою підприємницької діяльності і галуззю 

народного господарства, підприємства якої задовольняють потреби населення в 

безпосередньо готовій до споживання їжі, у зв’язку з чим виконують 

взаємозв’язані функції із виробництва кулінарної продукції, її реалізації та 

організації споживання» (2012, с. 10). 

«Найважливішим завданням менеджменту у ресторанному бізнесі є 
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організація виробничого процесу та надання послуг високої якості з 

урахуванням інтересів споживачів» (Нечаюк та Нечаюк, 2006). 

Узагальнюючи визначення науковців щодо трактування поняття 

«ресторанне господарство», більшість з них трактує його як надання послуг для 

задоволення потреб споживачів у харчуванні, але трактування Ткачової С.С. та 

Ткаченко О.П. містить семантику, де науковці визначають одержання прибутку 

як мету, а не як результат управлінської діяльності підприємства, тому 

вважаємо, що в реаліях сучасності управлінської діяльності це не є актуальним 

(Ткачова та Ткаченко, 2009).  

Волковська Я.В вважає, що готельно-ресторанному господарство це 

«сукупність підприємств готельно-ресторанного комплексу, що займаються 

тимчасовим розміщенням та організацією харчування, підприємства готельно-

ресторанного комплексу займаються готельно-ресторанним бізнесом, та їх 

сукупність складає готельно-ресторанне господарство» (2015). 

«Ринок готельних послуг – це сукупність економічних відносин, які 

утворюються в процесі виробництва, реалізації і організації споживання цих 

послуг. Вони мають свою специфіку. Більшість із них у нематеріальній сфері 

економіки існують незалежно одна від одної. Разом же у готельному 

господарстві ці послуги становлять своєрідні послуги «гостинності»» (Круль, 

2011). 

На наш погляд, готельно-ресторанне господарство слід розглядати як 

багатогранну за обсягом структуру, яка має свою сутність та специфіку, надає 

засоби розміщення для тимчасового проживання та ресторанного 

обслуговування з комплексом різноманітних супутніх та додаткових послуг, з 

однією метою – задоволення та передбачення потреб та бажань людини. 

Питання забезпечення стандартів надання послуг в готельно-

ресторанному господарстві були актуальними у всі часи, проте особливої 

гостроти вони придбали в період становлення та активного розвитку ринкових 

відносин в постіндустріальній економіці.  
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У зв’язку з цим, набувають подальшого розвитку дослідження послуги з 

позиції постіндустріального суспільства: «на відміну від продуктів (товарів), 

послуги не є відчутними, так як це скоріше комбінація знань, навичок, 

процесів, досвіду та матеріалів, які мають бути відповідно поєднані, щоб 

перетворитися на заплановану чи проектовану послугу» (Goldstein, 2002, 

р. 122). 

«Під невідчутністю послуг слід розуміти нефізичну суть їхньої природи, 

котру не можна безпосередньо побачити, відчути на смак чи дотик таким 

чином, яким зазвичай можна це зробити з товарами» (Zeithaml, Parasuraman and 

Berry 1985, р. 33-35). 

«Відмінності між послугами та товарами: більшість послуг не можуть 

бути інвентаризовані; невідчутний елемент переважає в створенні вартості; 

послуги складно уявити чи осягнути; споживачі можуть бути залучені в процес 

виробництва послуги; люди можуть бути частиною досвіду надання послуги; 

операційні входи та виходи мають тенденцію варіюватися більш широко; 

часовий фактор має високу важливість; дистрибуція може мати місце через 

нефізичні канали розподілу» (Lovelock and Wirtz, 2007, с. 36-39).  

Отже, результатом діяльності готельно-ресторанного господарства є не 

готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг, де сама послуга не 

може вироблятися окремо від існуючого матеріального продукту.  

З точки зору особливостей процесу обслуговування в готельно-

ресторанному господарстві, де поєднуються виробництво та споживання 

послуг, досить часто цей процес називають «наданням послуг».  

На відміну від товару, який можна побачити, переконатися в його якості, 

послуги готельно ресторанного господарства не можна  побачити та відчути до 

факту їх надання.  

Наприклад, після закінчення терміну на тимчасове користування номером 

у готелі клієнт з собою нічого не забирає, окрім згадок, вражень, емоцій чи 

поглядів. Емоційний настрій позитивний чи негативний, що залишається в його 
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уяві як результат взаємовідносин з підприємством готельно-ресторанного 

господарства. може бути різнорідним.  

Отже, «сучасний ринок готельно-ресторанних послуг вимагає від своїх 

провайдерів: емоційного включення; споживачі обирають не товари, а 

враження. Готельно-ресторанні послуги є комплексними, для того, щоб надати 

якісну послугу, треба бути впевненим у якості кожної її складової;. для 

забезпечення якісної комунікації із споживачем необхідно підтримувати 

високий рівень підготовки персоналу, який виступає посередником і обличчям 

підприємства; щоб забезпечити і підтримувати високий рівень стандартів 

обслуговування, необхідно підтримувати компетенції персоналу шляхом 

постійного навчання та розвитку» (Гакова та Гобрик, 2016). 

Оскільки «робота підприємства, в першу чергу залежить від 

кваліфікованого персоналу, тому на сьогоднішній день в індустрії гостинності 

затвердилася філософія, головною ланкою якої є теза про вирішальну роль 

людини в життєдіяльності підприємства» (Гакова, 2016b). 

«Підприємства готельно-ресторанного господарства функціонують в 

умовах мінливого середовища, постійно виникають об'єктивні фактори, що 

ускладнюють процеси прийняття управлінських рішень у ситуаціях виключної 

складності й непередбачуваності. Тому для ефективного управління діяльністю 

необхідно визначити основні характеристики сутності та специфіки 

господарювання» (Гакова, 2017d). 

Нами систематизовано основні складові визначення сутності готельно-

ресторанного господарства та представлено (рис. 1.2). 

Процеси обслуговування клієнта включають значну частку контакту 

персоналу з клієнтом, і, як наслідок, існує висока ймовірність спонтанності в 

поведінці працівника, тому «така спонтанність може носити як позитивні 

наслідки, коли винахідливість працівника під гаслом «головне, щоб клієнт був 

задоволений» веде до набуття та утримання клієнта, так і негативні, коли 

ініціативність працівника, незважаючи на добрі наміри, викликає у споживача 

лише незадоволеність, а отже, з`являється ризик його втрати для підприємства. 
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Основні складові сутності підприємств  готельно-ресторанного господарства 

  

 

            

Невідчутний 
характер 
послуги 

Недовговічна 
природа 
послуги 

Нерівномірний 
попит 

Невіддільність 
від джерела 

 

Мінливість 
послуг 

 

                 

Послуга – вчинок, 

дія, зусилля. 

Визначити 

«рекомендовану 

норму» таких 

необхідних  

елементів послуги, 

як ввічливість і 

привітність 

персоналу важко, 

тому контроль  

якості послуги 

здійснюється через 

контроль поведінки 

персоналу. Якість 

послуг знаходиться 

в безпосередній 

залежності від 

емоційного і 

психологічного 

стану споживача та 

роботи самого 

персоналу. 

Сутність послуги  

полягає  не  стільки  

в задоволенні 

потреб відвідувачів, 

але й  перевершенні 

очікувань. 

Виконання  

послуги не втілює  

себе в якомусь  

предметі чи 

продукті для 

продажу. 

Недоступною є 

функція 

накопичення чи 

складування. 

Незбереження 

послуг означає, 

що їх неможливо 

зробити завчасно. 

В умовах 

стабільного 

попиту на 

послуги їх 

незбереження не є 

проблемою для 

виробника, то в 

умовах коливання 

попиту це суттєві 

збитки. 

Попиту  на послуги  

властиві риси 

нерівномірності, 

що зумовлено 

економічними, 

демографічними, 

природо-

кліматичними 

факторами. Попит 

залежить від 

сезону, днів місяця 

і навіть тижня.  

 

 Послуги 

виробляються і 

споживаються 

одночасно. При 

наданні багатьох 

видів послуг 

визначальним 

мотивом вибору 

того або іншого 

виробника є не 

стільки результат 

якоїсь послуги, 

скільки процес її 

одержання. Те, як 

працівники 

поводять себе зі 

своїми 

відвідувачами, 

значною мірою 

визначається 

можливість 

повторного 

звернення 

відвідувача. 

Якість 

послуг 

коливаєтьс

я в 

широких 

межах 

залежно 

від їх 

виробників

, від часу і 

місця 

надання 

послуг, а 

також від 

багатьох 

інших 

чинників 

Рис. 1.2. Основні складові сутності управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства 

Примітка: розроблено автором  

 

Якщо ж оцінити наслідки різнорідної якості поведінки персоналу для 

підприємства, то тут очевидною є невідповідність процесу створення послуги 

та процесу контролю якості» (Федонін, 2012). 

Для перспективи розвитку підприємств готельно-ресторанного 

господарства важливим є осмислення специфіки управління підприємствами 
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готельно-ресторанного господарства. Специфіка (від лат. specificus - 

особливий), що «характеризує відмінності, характерні особливості, властиві 

тільки даному предмету, явищу» (Білодід, 1980), основні характеристики 

представлено (рис. 1.3).  

       

Рис. 1.3. Характеристика специфіки процесів управління підприємствами 

готельно-ресторанного господарства 

Примітка: розроблено автором  

 

Отже, послуги підприємств готельно-ресторанного господарства – це 

обіцянка щодо виконання певних дій для перевершення очікувань та бажань 

клієнта. 

Цікаву думку з приводу сутності та специфіки управління 

підприємствами готельно-ресторанного господарства надає Круль Г.Я., який 

стверджує, що «найвищою метою ділової активності у сфері гостинності є 

задоволення потреб клієнта, і тільки потім  – збільшення доходів підприємства. 

Справжні прибутки – це результат доброї організації готельного і ресторанного 

бізнесу, а не самоціль. Якщо рівень обслуговування задовольняє клієнта, він 

Специфіка управління 

підприємствами 

готельно-ресторанного 

господарства 

Персонал - головний ресурс  
підприємства. Специфіка полягає у 

роботі всього колективу, а не одного 

співробітника. Відмінній роботі  

сприяє згуртована команда 

персоналу. 

Гостинна поведінка: 
комплексна послуга, якій 

притаманні привітність, 

люб'язність в прийомі гостей, що 

створює позитивний образ 

підприємства та прояв 

«вторинного попиту» у клієнта 

Ідентичність підприємства: 
цінності, культура та якість 

матеріального продукту та 

обслуговування, інтер'єр, 

неповторність та особливість 

підприємства на відміну від інших 

підприємств тощо 

Пізнавально-функціонально    

професія «Людина-Людина», 
де переважає пізнавальна 

(гностична) діяльність: 

- робота  з управління людьми;  - 

робота  по обслуговуванню людей.  
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сплатить за надані послуги і в майбутньому не тільки повернеться, а й порадить 

даний заклад своїм знайомим і друзям» (2011). 

Управління як наука має свій предмет вивчення, основні визначення 

поняття «управління» наведено у (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Визначення поняття «управління» 

Автор Визначення 

Taylor. F 

(1947, с. 12) 

Управляти - значить знати точно, що належить зробити і як зробити це 

найкращим і дешевим способом. 

Fayol H. 

(2013, с. 12) 

Управляти - значить передбачати, організовувати, розпоряджатися, 

координувати і контролювати. 

Друкер П. 

(1992, с. 9) 

Управління - це особливий вид діяльності, який перетворює 

неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивно 

працюючу групу. Менеджмент стосується людини, і тільки людини. 

Завдання менеджменту - забезпечити спільну й ефективну роботу людей, 

даючи їм можливість реалізувати в максимальному ступені свої сильні 

сторони і нейтралізуючи їх недоліки. Підприємець, який не вміє 

управляти, приречений на поразку. 

Ansoff H. 

(2019) 

 

Управління - це комплексний процес, спрямований на вирішення проблем, 

зокрема це відслідковування тенденцій, постановка цілей, розуміння 

проблем і можливостей, діагноз, розробка та вибір альтернатив, складання 

програм і бюджетів, вибір напрямів реалізації та здійснення заходів з їх 

виконання. 

Лєбєдєв C. 

(2004) 

Управління - мистецтво співвіднесення цілей діяльності із засобами з 

позиції її ефективності. 

Примітка: складено автором на основі (Ansoff, 2019; Fayol, 2013; Лєбєдєв, 2004; 

Друкер, 1992; Taylor, 1947)  

 

У визначеннях поняття «управління», наведених в табл. 1.1 акцентується 

увага на упорядкуванні управлінських знань, які своєчасно дозволяють не 

тільки кваліфіковано управляти повсякденними справами, але і прогнозувати 

розвиток подій і відповідно до цього стратегію підприємств. 

Підприємства готельно-ресторанного господарства мають специфічні 

підходи щодо управлінських процесів, в царині цього, управління як невід'ємна 

частина організованих діючих систем, або систем, які створюються виступають 

детермінантом впливу; який забезпечує діяльність організації через взаємодію з 

персоналом; зберігає структуру організації, вирішує ситуаційні задачі для 
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реалізації цілей організації, а рівень компетенції управлінця має прямий вплив 

як на вдосконалення і розвиток організації, так і  навпаки, на її руйнування. 

На наш погляд, що з точки зору змісту, сутності та специфіки доречно 

визначати готельно-ресторанне господарство як складову гостинності, з 

вироблення цінностей сервісу щодо обслуговування туристів, екскурсантів, 

місцевих жителів і інших відвідувачів, які максимально орієнтовані на 

задоволення потреб і передбачення запитів клієнта шляхом 

клієнтоорієнтованого сервісу, який повинен перевершити очікування та 

випереджувати запити.  

Враховуючи нові пріоритети, запропоновано розглядати «сутність 

поняття «управління підприємством готельно-ресторанного господарства» 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» (Гакова, 2017c). 

Суттєві характеристики сутності та специфіки процесів управління 

підприємствами готельно-ресторанного господарства ефективно функціонують 

та відображаються за допомогою принципів, тобто правил, покладених в 

основу діяльності підприємства. Розвиток підприємств готельно-ресторанного 

господарства, під впливом викликів сучасності, вимагає удосконалення нових 

правил щодо особливостей функціонування, що дозволяє розширити перелік 

класичних принципів структури організації та управління. Дослідження 

характеристик сутності та специфіки процесів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства дозволило 

удосконалити категорійно- поняттєвий апарат економічних досліджень шляхом 

уведення в обіг поняття «принципу гостинності» та «принципу ідентичності» 

(рис. 1.4). 

Практика управління представлена у вигляді концепцій, теорій, 

технологій, які пояснюють природу управлінських процесів, встановлюють 
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зв'язки між причиною і наслідком, виявляють фактори і умови, за яких 

співпраця персоналу стає більш ефективною.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Загальні принципи управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

Примітка: доповнено автором на основі (Fayol, 2013) 

 

В основу розвитку сучасного управління готельно-ресторанним 

господарством покладені досягнення практично всіх наукових шкіл 

управлінського спрямування. В історичному аспекті існує чотири основні 

концепції управління персоналом, які представлено (рис. 1.5). 
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1 Поділ праці - спеціалізація є природним порядком речей. 

2. Влада і відповідальність - право віддавати накази повинно 

бути врівноважено відповідальністю за їх наслідки. 

3. Дисципліна - необхідність дотримання правил, встановлених 

всередині організації. 

4. Єдиноначальність - кожен працівник звітує тільки перед 

одним керівником і тільки від нього отримує розпорядження. 

5. Єдність дій - група працівників повинна працювати тільки за 

єдиним планом, спрямованим на досягнення однієї мети. 

6. Підпорядкованість інтересів - інтереси працівника або групи 

працівників не повинні ставитися вище за інтереси організації. 

7. Винагорода - наявність справедливих методів стимулювання . 

8. Централізація - природний порядок в організації, що має 

керуючий центр. 

9. Ієрархія - організаційна ієрархія, яка не повинна 

порушуватися, але яку, в міру можливості, необхідно скоротити, 

щоб уникнути шкоди. 

10. Порядок - певне місце для кожної особи і кожна особа на 

своєму місці. 

11. Справедливість - повага і справедливість адміністрації до 

підлеглих, поєднання доброзичливості та правосуддя. 

12. Стабільність персоналу - плинність кадрів послаблює 

організацію і є наслідком поганого менеджменту. 

13. Ініціатива - надання можливості прояву особистої 

ініціативи працівникам. 

14. Корпоративний дух - згуртованість працівників, єдність 

сили. 

15. Гостинність - привітність, люб’язність в прийомі гостей та 

перевершенні їх очікувань 

16.Ідентичність - неповторність та особливість в наданні 

сервісних послуг, клієнтоорієнтована поведінка персоналу 

підприємств  
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Рис. 1.5. Основні концепції управління персоналом 

Примітка: складено автором на основі (Гакова, 2014; Fayol, 2013; Балабанова та 

Сардак, 2011; Taylor, 1947; Mayo, 1949) 

 

На основі основних концепцій управління нами сформовано розвиток 

еволюції технологій в управлінні персоналом (рис. 1.6). 

         
Рис. 1.6. Технології управління персоналом 

Примітка: розроблено автором  

 

Під концепцією управління персоналом підприємства розуміється 

система теоретико-методологічних поглядів на визначення критеріїв, 

принципів і методів управління поведінкою персоналом в контексті 

організаційно-практичних підходів реалізації концепції в конкретних умовах 

функціонування підприємств. 

Виходячи з еволюції технологій управління персоналом (рис. 1.6), 

«сутність управління персоналом полягає у процесі впливу на працівників 

шляхом застосування кадрових технологій із метою реалізації цілей 

організації» (Таньков, 2012). 
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Концепція використання трудових ресурсів, в теоретичну основу якої 

покладена теорія наукового управління Тейлора Ф. 

Концепція управління людиною, в теоретичну основу якої покладена 

філософія японського менеджменту, де роль людини в системі управління є 

визначальною, а парадигма управління - "не людина для організації, а 

організація для людини". 

Концепція управління персоналом, в теоретичну основу якої покладена 

теорія  бюрократичної організації А. Файоля 

Концепція управління людськими ресурсами, в основу якої покладена 

теорія  "людських відносин" Мейо Е. 

Технології управління персоналом 

Управління персоналом: 

на основі кваліфікації і 

компетенції 

Управління  

на основі ціннісно-мотиваційного 

чинника поведінки персоналу 

Управління кадрами: 

на основі трудового 

потенціалу 
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Сутність управління як економічної категорії в науковій літературі 

розкривається на основі декількох методологічних підходів, основними з яких є  

системний, процесний і ситуаційний підходи:  

 системний підхід передбачає врахування всіх факторів , що впливають 

на організацію, та взаємозв’язки між ними, визначає організацію як систему, 

під якою слід розуміти певну цілісність, що складається з взаємозалежних 

складових;  

  процесний підхід складається з основних і універсальних функцій 

управління: планування, організація, мотивація, контроль, які розглядаються як 

взаємопов'язані і утворюють єдиний процес управління;  

 ситуаційний підхід являє загальну методологію, як способу вирішення 

організаційних проблем залежно від конкретних умов та типів ситуацій.  

Розглянувши основні характеристики змісту, сутності та специфіки 

готельно-ресторанного господарства та враховуючи, що інститут гостинності - 

один із найдавніших в історії людської цивілізації, необхідно зазначити, що в 

сучасних умовах на підприємствах готельно-ресторанного господарства 

сутність та специфіка управління набуває особливого характеру, тому що якість 

послуг знаходиться в безпосередній залежності від персоналу, який  має не  

тільки  задовольнити потреби відвідувачів, але й  перевершити  їх очікування.  

Тому знання, розуміння і усвідомлення змісту, сутності та специфіки в 

готельно-ресторанному господарстві: 

 задає відношення цілі діяльності, визначаючи тим самим характер 

поведінки в обслуговуванні клієнтів; 

 допомагає сформувати професійні взаємини персоналу в організації; 

 формує установки поведінки в організації; 

 є детермінантом в осмисленні протиріч в сучасних умовах;  

 є іміджеформуючою  складовою країни.  

«Якість обслуговування в готельно-ресторанному господарстві впливає 

на емоційне сприйняття туристів, відвідувачів, екскурсантів та є коректованою 

стосовно іміджу держави, тому що від рівня обслуговування, у гостя 

залишається враження про країну, тому сьогодні процес обміну інформацією 



48 

 

вийшов на нову якість, де неможна недооцінювати важливу роль гостинності на 

міжнародний імідж держави» (Гакова, 2017c).  

«Гостинність – це секрет будь-якого турботливого обслуговування. 

Турбота, виявлена стосовно гостя, здатність відчувати потреби клієнта, 

невловимі, але настільки очевидні риси в поведінці службовця» (Brymer, 1995). 

Сьогодні, як зазначає Череп А.В. «ступінь задоволення інтересів 

підприємства, перш за все, залежить від результатів його господарської 

діяльності, які включають не просто отримання прибутку, але і забезпечення 

стабільного розвитку виробництва» (2008, с. 4). 

Отже, дослідивши наукові погляди щодо змісту, сутності та специфіки 

управління підприємствами готельно-ресторанного господарства, визначено, 

що дані складові взаємопов’язані з управлінням персоналу, регулюванням його 

поведінки та у сукупності складають елементи управління підприємствами 

готельно-ресторанного господарства в контексті його ідентичності та гостинної 

поведінки персоналу.  

 

 

1.2. Теоретичні погляди щодо управління поведінкою персоналу  

 

Процеси ринкових перетворень в економіці України змінюють пріоритети 

в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, які 

супроводжуються переосмисленням ролі персоналу, тому в рамках 

гуманістичного спрямування управлінської думки виявлено вирішальний вплив 

таких факторів, як соціальні відносини в колективі, групові процеси, лідерство, 

робота в команді та ін. Зважаючи на це, важливість і дієвість поведінки 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства стає головним 

визначальним індикатором забезпечення конкурентоспроможності та стійкості 

підприємства. Основною метою процесу управління поведінкою персоналу є 

оволодіння практичними навичками управління працівниками в процесі їх 

трудової діяльності, що передбачає розуміння дій працівників та вміння 

передбачати їх поведінку в майбутньому. 
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Для розгляду сутності та подальших перспектив розвитку готельно-

ресторанного господарства необхідно розглянути еволюційний розвиток 

підприємств готельно-ресторанного господарства, проаналізувавши зміст 

особливостей періоду на кожному етапі (табл. 1.2).  

У процесі еволюції готельно-ресторанного господарства постійно зростав 

не лише високий рівень комфорту надання послуг, але й підвищувався рівень 

сервісного обслуговування клієнтів, пропонувався широкий вибір додаткових 

та супутніх послуг, впроваджувались ефективні моделі управління задля 

підвищення стандартів обслуговування.  

Автором систематизовано етапи еволюційного розвитку в готельно-

ресторанному господарстві, що дозволяє виділити кілька періодів. 

Виходячи з (табл. 1.2) треба зазначити, що у процесі розвитку готельно-

ресторанного господарства як підприємницької діяльності «створювались блага 

для людини, де перевага віддавалася корисності та громадській вигоді, що 

змінювало спосіб мислення» (Гакова, 2016a).  

Таблиця 1.2 

Еволюція розвитку готельно-ресторанного господарства 

Примітка: складено автором на основі (Гакова, 2016a)  

 

Процес природного відбору правил поведінки, в контексті еволюційного 

розвитку готельно-ресторанного господарства з позиції підприємницької 

діяльності давав змогу «виживати» тим правилам поведінки, які найкраще 

Етапи 

розвитку 
Період Особливості періоду Зміст періоду 

Стародавній 

період 

4 т. до 

н .е.- 

5 ст. н.е. 

Необхідність забезпечення 

подорожніх місцем для ночівлі, 

харчування. 

Перші гостьові підприємства: таверни, постоялі 

двори. Розселення подорожуючих проводилося 

за класовою ознакою.  

Середні 

віки 

476 н. е.- 

XV 

Вплив релігійних традицій. 

Категорія мандрівників:  

паломники, місіонери. 

Поява гостьових дворів, в т.ч. для можливості 

для здійснення комерційних операцій 

Збільшення кількості місць для гостей. 

Новий час 
XVI-  поч.. 

XX ст. 

Розвиток торгівлі, збільшення 

сфери зайнятості. Формування 

сервісу гостинності. 

Збільшення кількості засобів розміщення та 

харчування. Поява готельних об'єднань. 

Започаткування кав’ярень, ресторанів. Потреба 

у підготовці підготовка кадрів для покращення 

якості обслуговування. 

Сучасний 

розвиток 

поч..XX 

ст.- 

по тепер. 

час 

Масовий характер туризму, 

глобалізація, стандарти сервісу 

клієнтоорієнтований підхід. 

Міжнародні ланцюги, стандарти 

обслуговування. комп'ютерні технології, 

інформаційні електронні системи,бронювання, 

резервування та інше. 
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відповідали умовам сучасного розвитку, новим підходам взаємодії з 

партнерами, клієнтами, співробітниками. Підприємці давали світу нові види 

товарів, послуг, робіт, впливали на хід інноваційного розвитку, на прогрес 

управлінської думки та розвиток суспільства.  

Саме таке розуміння підприємництва покладено в основу розробки 

власної моделі підприємництва, яка вимагає професійної компетентності у 

бізнесі, підприємливості, організаторських здібностей та особистої 

організованості, працездатності, відповідних моральних якостей (Квасниця, 

2012). 

Еволюція розвитку підприємницької діяльності об'єктивно вплинула на 

генезис теорій управління персоналу, зокрема на феномен поведінки людей в 

організаціях. Перші спроби науково пояснити поведінку людини, зокрема її 

трудові аспекти, були зроблені на світанку сучасної цивілізації і 

продовжуються до цього часу, тому що феномен поведінки людей в організації 

існує і змінюється через найрізноманітніші причини, процеси, дії і 

закономірності. Коріння науки про поведінку сягає античних часів. Питаннями 

поведінки людей займалися Аристотель, Сократ і Платон, проте науково 

вивчати поведінку стало можливо з появою ідеї еволюціонізму.  

Сучасні наукові дисципліни, які займаються вивченням поведінки 

персоналу, тісно пов'язані між собою, що сприяє більш повному розкриттю 

сутності поведінки з різних позицій та міждисциплінарних напрямків.  

Автором узагальнено основні теоретичні погляди управління поведінкою 

персоналу в еволюційному контексті основних наукових шкіл, а саме: 

  механічний детермінізм визначав причини тих або інших вчинків 

людей в функціональній залежності від факторів зовнішнього середовища. 

Основу цим поглядам дали роботи Галілея Г. та Ньютона І., де людина 

трактувалася як об'єкт, що складається з неякісних часточок речовини; 

механічно взаємодіючи між собою, вони визначають дії і вчинки індивідуума. 

За зразком взаємодії в світі об'єктів механіки вважалось, що можна легко 

прогнозувати поведінку будь-якої людини і керувати її вчинками; 
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  біологічний детермінізм визначав, що організаційну поведінку людини 

можна трактувати як еволюційне пристосування її дій до вимог зовнішнього 

середовища, що дає можливість на основі вивчення зв'язків між стимулом і 

реакцією, тобто змогу передбачити ті чи інші вчинки індивідуума. Біологічний 

детермінізм, заснований на вченні Дарвіна Ч. про природний відбір; 

  біхевіоризм визначав, що за одиницю поведінки категорично 

приймається зв'язок між стимулом і реакцією, встановлення людиною 

логічного зв'язку між різними ситуаціями; 

  необіхевіоризм – представники цієї теорії стверджували, що, крім 

понять «стимул» і «реакція», для вивчення організаційної поведінки слід 

використовувати так звані проміжні змінні, тобто пізнавальні і мотиваційні 

компоненти: заохочення або санкції, що застосовуються в момент появи 

бажаних вчинків і дій.. Проміжні компоненти складаються з очікувань, 

установок і знань. Ці проміжні компоненти недоступні прямому 

спостереженню, але служать регуляторами будь-якої діяльності людини. Отже, 

в межах необіхевіоризму було вперше сформульовано положення: людина не 

тільки реагує на вплив стимулів зовнішнього середовища, а й сама впливає на 

них з метою задоволення об'єктивно властивих їй потреб; 

 гештальтпсихологія – напрямок, який пов'язаний зі спробами пояснення 

насамперед сприйняття і мислення особистості. Як основний пояснювальний 

принцип гештальтпсихологія висуває принцип цілісності. Даний напрям 

дозволяє вивчити і зрозуміти поведінку з точки зору цілісних структур, які 

первинні по відношенню до певних компонентів. Первинними даними є цілісні 

структури (гештальти), в принципі не виведені з утворюючих їх компонентів. 

Поведінка людини в гештальтпсихології пояснюється не тільки впливом на неї 

зовнішнього середовища, але і рядом інших факторів, до складу яких 

обов'язково входять особистість та її оточення;  

 фрейдизм – суть теорії полягає в поясненні особистості 

ірраціональними, антагоністичними свідомості психічними факторами; 

 школа людських відносин – напрям, який вивчав потреби людей та 
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мотиви їхніх вчинків; мотивацію трудової діяльності персоналу; прийоми 

управління міжособистісними відносинами; питання ефективності праці та 

задоволеність  працею. Школа «людських відносин» прагнула побудувати 

моделі поведінки людей, тоді як до цього будувалися моделі організації;  

 школа поведінкових наук або школа організаційної поведінки, виникла із 

школи «людських відносин», і якщо школа «людських відносин» в основному 

зосереджувалася на методах налагодження міжособистісних відносин, то 

об'єктом дослідження школи «поведінкових наук» стає вивчення питань 

соціальної взаємодії, характеру влади і авторитету, лідерства, організаційної 

структури, групової динаміки, комунікацій в організації, змісту роботи і якості 

трудового життя, мотиваційна поведінка та потреби людей (Luthans, 2011).  

У результаті еволюції наукових поглядів поступово змінювалося 

ставлення до людини та її поведінки в процесі взаємодії: від трактування її як 

об'єкта, що складається з неякісних частинок, до ретельного вивчення  питань 

соціальної взаємодії. 

Організаційна поведінка (поведінка людей на робочих місцях) як окремий 

науковий  напрямок виник на початку 1960-х рр. на базі інтеграції декількох 

наукових шкіл в менеджменті, які акцентовано займалися поясненнями 

процесів, що відбуваються в організаціях як на рівні кожного робочого місця, 

так і в системі в цілому.  

Першим автором, який ввів термін «організаційна поведінка» в науковий 

обіг, став Лютенс Ф. у своїй книзі «Організаційна поведінка» (Luthans, 2011), де 

описав дане поняття як «поведінковий підхід до менеджменту», визначив 

ключову тематику наукових досліджень у даній галузі знань як розуміння, 

передбачення та управління людською поведінкою та виділив такі тенденції, 

як: 

 поведінка в організації  є предметом наукових досліджень, за 

допомогою якої виявлено вплив на ефективність управління організацією в 

цілому і людськими ресурсами; 

 поведінка в організації має взаємозв'язок з такими поняттями, як 
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організаційна культура, трудовий стрес, задоволеність працею, робочі групи, 

міжособистісні комунікації, управлінські ролі та лідерство, трудові 

конфлікти, організаційна влада і політика, організаційний розвиток, 

поведінкове прийняття рішень; 

 залежність ефективності роботи організації від управління 

організаційною поведінкою. 

Основні наукові погляди щодо управління поведінкою персоналу 

представлено (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Основні наукові погляди в контексті теорій, моделей, концептуальних  
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Теорія ієрархії потреб                   

Комплексна процесуальна 

теорія мотивації 

                  

Теорія трудової мотивації                   
Теорія мотивації                   
Двофакторна теорія 

мотивації 
                  

Теорія потреб мотивації: 

влади, успіху і 

причетності 

                  

Теорія очікувань                   
Теорія справедливості                   
Інформаційна теорія 

емоцій 
                  

Теорія оперантного 

біхевіоризму, теорія 

підкріплення 

                  

Теорія постановки цілей                   
Теорія  Х і У                   
Теорія  Z                   
Теорія 12 факторів                   
Класифікація стилів 

керівництва 
                  

Теорія лідерства                   
Теорія особистісних 

конструктів 

                  

Теорія парадигм 

організаційної поведінки 
                  

Примітка: узагальнено автором на основі (Молчанова, Воляник та Кондратьєва 2015; 

Скібіцька та Скібіцький, 2007; Мескон та Хедоурі, 2006; Маслоу, 2004; Newstrom and Davis, 

2002; Завадський, 2001; Келі, 2000; McGregor, 1960; Ouchi, 1981; Likert,1967)  
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Огляд наукової літератури містить багатий перелік теорій, 

концептуальних положень, експериментів, теоретико-методологічного 

матеріалу щодо дослідження управління поведінкою персоналу, основні серед 

яких: 

 теорія Маслоу А.  (ієрархія потреб людини). Складовими якої є: 

фізіологічні потреби; відчуття безпеки та захисту; соціальні потреби; повазі та 

статусі; самовираженні;  

 концепція Левіна К. (класифікація стилів керівництва: 

автократичний, демократичний, ліберальний); 

 концепція Макгрегора Д. (теорія «Х», теорія «Y»). Теорія «X» 

передбачає, що людина – істота від природи безвідповідальна, намагається 

працювати якомога менше. Теорія «У» передбачає, що людина працелюбна, 

схильна до успіху, прагне до відповідальності, внутрішньо мотивована до 

праці, тому виникає необхідність створення гнучкої системи, де пріоритетом 

будуть можливості для розвитку працівників; 

 концепція Лайкерта Р. (людина - завдання). Згідно з висновками 

американського дослідника будь-який керівник обов'язково тяжіє до однієї з 

крайнощів: орієнтації або на роботу, або на людину; 

 концепція Стогдилла  Р.  (людина - структура). Сутність концепції 

полягає в тому, що структура особистих якостей керівника, повинна співпадати 

з особистими якостями, діяльністю й завданнями його підлеглих; 

 концепція. Блейка  Р і. Моутона  Дж (решітка менеджменту). 

Сутність концепції Роберта Блейка і Джейна Моутона полягає в розробці п'яти 

основних стилів лідерства за допомогою моделі решітки менеджменту: кожна з 

осей решіток являє собою 9-бальну шкалу, де одиниця означає низький, а 

дев'ятка – високий рівень орієнтації керівника на увагу до виробництва 

(горизонтальна вісь) та увагу до людей (вертикальна вісь); 

 теорія особистісних конструктів Келі Дж. (2000) американського 

психолога. Людина в рамках теорії особистих конструктів – вчений, що 

досліджує навколишній світ і самого себе. Спостерігаючи поведінку навколо, 
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прагнучи зрозуміти і спрогнозувати цю поведінку, людина будує свою 

індивідуальну систему особистісних конструктів. Поведінка людини може 

базуватися на безлічі зчеплених один з одним патернів: подібності-відмінності.  

Вважаємо, що у вищеперерахованому переліку теорій, моделей та 

концептуальних положеннях щодо управління поведінкою персоналу, 

вважаємо, що найбільш сучаснішою та універсальною є модель організаційної 

поведінки за підходом Ньюстрома Дж. та Дейвіса К. (2002), в основу якої 

покладено чотири парадигми організаційної поведінки: авторитарної, що 

опікає, що підтримує і колегіальної та яка має пов'язані ідеї з переліком теорій, 

моделей та концептуальних положенень щодо управління поведінкою 

персоналу (табл. 1.4). 

Дані табл. 1.4 свідчать, що основні акценти моделі організаційної 

поведінки полягають в ідентифікації найважливіших людських і організаційних 

чинників, що впливають на досягнення організацією поставлених цілей, і 

створенні умов для ефективного управління ними. Виходячи з даних табл. 1.4, 

необхідно зауважити, що системи організаційної поведінки існують в кожній 

організації, їх типи і моделі різноманітні. Автори зазначають, що в межах однієї 

організації в різних підрозділах, відділах, філіях – моделі організаційної 

поведінки можуть відрізнятися, тобто на одному і тому ж підприємстві можуть 

«зустрітися» декілька моделей організаційної поведінки в різних структурних 

підрозділах. 

Поворотним пунктом в історії управління персоналом вважаються: 

знамениті Готорнські експерименти, які були проведені в 1924-1932 рр. Мейо 

Е.(1949) в рамках програми  вивчення життя в США на заводах «Westinghouse  

Electric». Готорнські дослідження дозволили зробити такі висновки:  

 визначено вплив соціальних норм поведінки на продуктивність праці; 

 виявлено істотну роль соціальних стимулів у поведінці членів 

організації, які в окремих випадках блокують дію економічних стимулів; 

 виявлено пріоритет групових чинників поведінки над особистісними; 

 показана важливість неформального лідерства в діяльності групи.  
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Таблиця 1.4 

Моделі організаційної поведінки 

Показник Моделі 

 

 
 

 
авторитарна опікуюча підтримуюча колегіальна 

Базис моделі Влада 
Економічні 

ресурси 
Керівництво Партнерство 

Орієнтація керівництва Повноваження Гроші Підтримка Робота у команді 

Орієнтація працівників Підпорядкування Безпека та пільги 
Виконання 

робочих завдань 

Відповідальна 

поведінка 

Результат для 

працівника 

Залежність від 

керівництва 

Залежність від 

організації 

Участь в 

керівництві 
Самодисципліна 

Задоволення 

потреб 

працівника 

 

 

 

В існуванні У безпеці 
Статус та 

визнання 
Самореалізація 

Участь працівника в 

трудовому процесі 
Мінімальна Пасивна 

Стимули, які 

спонукають 
Помірний ентузіазм 

Роль групи в 

трудовому процесі 

Доповнено автором 

Мінімальна Пасивна Помірна Командна 

Пов'язана ідея 

Ієрархія потреб 

Маслоу А. 
Фізіологічні потреби Потреби в безпеці 

Потреби 

середнього рівня 

Потреби більш 

високого порядку 

Рівні потреб-за 

Альдерфером К. 
Існування Існування Взаємозв'язок Зростання 

Фактори Герцберга Ф. Підтримки Підтримки Мотивуючі Мотивуючі 

Теорії 

Макгрегора Д. 
Теорія X Теорія X Теорія Y Теорія Y 

Стилі керівництва Негативний Нейтральний Позитивний Позитивний 

Блейка Р. і 

Моутона Дж. 
9,1 3,5 6,6 9,9 

Мейо Е. та ін. 

Готорнські 

експерименти 

Доповнено автором 

- - 
Соціальні стимули 

в поведінці 

Пріоритет групових 

чинників 

Примітка: доповнено автором на основі (Newstrom and Davis, 2002) 
 

«Після проведення Готорнських експериментів відбувається перегляд 

ролі людських ресурсів, що сприяє розробці таких теоретичних підходів, які 

змогли б пояснити вплив поведінки людей і груп в організації як в соціально-

економічній системі» (Гакова, 2015b). 

«Безумовно, що деякі фактори знаходяться поза контролем менеджменту, 

іншими необхідно навчитися управляти, а кінцевий результат необхідно 

оцінювати у відповідності за трьома основними критеріями: 
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 показниками діяльності організації (наприклад, кількість і якість 

товарів і послуг, рівень обслуговування клієнтів); 

 ступенем задоволеності працівників (низькі показники рівня прогулів, 

запізнень або плинності кадрів); 

 рівнем індивідуального зростання і розвитку (придбання нових знань і 

підвищення кваліфікації)» (Молчанова, Воляник та Кондратьєва 2015). 

«Категорія поведінки багатозначна, термін «поведінка» має різне 

вживання, за все життя людства проводилося безліч досліджень особливостей 

людської поведінки. Філософи, психологи, економісти, юристи,  

письменники намагалися відповісти на питання, чому люди роблять щось, як 

вони це роблять, і навіщо. Очевидно, що будь-яке явище можна зрозуміти  тим 

краще, що ширший спектр наукових поглядів буде розглянутий» (Гакова, 

2015b). 

На наш погляд, доречно розглядати визначення поняття «поведінка» у 

розрізі таких напрямів: ціннісно-моральному; юридичному; філософському; 

соціально-психологічному. Визначення поняття «поведінка» у розрізі напряму 

поглядів наведено в (табл. 1.5). 

«Визначення поведінки людини (табл. 1.5) тлумачиться залежно від 

контексту науки або галузі, що її розглядає. Діапазон дослідження цього 

поняття змінювався і в ході розвитку цих наук. Розглянуті  

поняття дають можливість зробити висновок, що поведінка персоналу в 

організації не може бути однаковою протягом життєвого циклу підприємства» 

(Гакова, 2015b). 

Таблиця 1.5 

Визначення поняття «поведінка» у розрізі  напряму поглядів 

Визначення поняття «поведінка» у розрізі напряму поглядів Автор, джерело 

1 2 

Ціннісно-моральний  напрям 

Поведінка - це дії людини, що оцінюються з погляду їхньої значущості. Анісімов С.Ф.  

(1985, с. 16) 

Поведінка – це образ життя і дій. Ожегов С.І. (2011, с. 526) 

Поведінка визначає ціннісний аспект людини. 

 
Головко Н.А., Буєва Л.П. та  

Шердаков В.Н. 

(1986, с. 24) 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

Поведінка людини є моральною лише за умови, що вона мотивована виключно повагою до 

морального закону і вільна від позаморальних спонук - себелюбства, бажання щастя, 

користолюбства. 

Сучасний словник 

з етики 

(2014, с. 14) 

Поведінка людини є моральною тоді, коли вона керується правильно осмисленими інтересами 

індивіда, які не суперечать інтересам колективу, а, навпаки, служать примноженню загального 

добра і щастя. 

Сучасний словник 

з етики 

(2014, с. 55) 

Юридичний  напрям 

Поведінка, що не піддається контролю зі сторони вольових та інтелектуальних механізмів 

особи, не може регулюватися правом та не може тягнути за собою правової відповідальності, 

оскільки вона була б беззмістовною. 

Орбан-

Лембрик Л.Е. 

(2007, с. 95) 

Поведінка особи - вияв цілеспрямованої активності соціального суб’єкта, спрямований на 

взаємодію з навколишнім середовищем задля підтримання свого існування; притаманно 

людський вияв усвідомленої активності, що має індивідуалізоване забарвлення.  

Козенко Ю.О. 

(2012, с. 44) 

Під поведінкою слід розуміти дію або бездіяльність як реакцію суб’єкта на зовнішній вплив і 

зовнішній прояв його внутрішньої волі».   

Лещенко А.В. 

(2011, с. 462) 

Філософський напрям 

Поведінка - процес зміни станів певної речі або істоти, що відповідає їхній внутрішній природі 

як цілому. Важливим чинником детермінації поведінки людини є її усвідомлення, яке корелює 

зі складною системою цілей, мотивів, настанов, внутрішніх смислів, свідомих та 

неусвідомлюваних прагнень та понять. Поведінка людини визначається не лише свідомою 

регуляцією суб’єкта, але і взаємодією із зовнішніми чинниками, які в сукупності формують 

неповторну цілісність поведінкових дій. Значний вплив на характер поведінки людини мають 

моральні норми, цінності та інтенції самого суб’єкта.  

Філософський  

словник 

(2002, с. 490-491) 

Поведінку - комплекс дій і вчинків, вияв та форма діяльності, 

яка передусім є категорією соціальної філософії і включає мету, засіб, результат і форму самого 

процесу діяльності. 

Писарєв В.Г. 

(2010, с. 187). 

Поведінка людини як зовнішньооб’єктивний вияв її особистісних цінностей, які ґрунтуються на 

домінуючих у суспільстві соціальних цінностях та інтеріоризовані людиною в процесі 

соціалізації.  

Омельчук О.М. 

(2012, с. 58) 

Соціально-психологічний напрям 

Великий психологічний словник визначає поведінку, як дії людини по відношенню до 

суспільства, інших людей та предметного світу, що розглядаються з боку їх регуляції 

суспільними нормами моральності та права. Одиницями поведінки є вчинки, в яких 

формуються й водночас виявляються позиція особистості та її моральні переконання.  

Мещеряков Б.Г., 

Зінченко В.П. ред. 

(2008, с. 388) 

Поведінка – це окремі системи реакцій, які виробляє індивідуум стосовно до свого середовища. Торндайк Е., 

Уотсон Дж.Б. 

(1998, с. 271) 

Поведінка людини – сукупність усвідомлених, соціально значущих дій, що зумовлені займаною 

позицією, тобто розумінням власних функцій. 

Ефективна для організації поведінка її співробітників проявляється у тому, що вони надійно і 

сумлінно виконують свої обов'язки, готові в ім'я інтересів справи в умовах мінливих ситуацій 

виходити за межі своїх безпосередніх обов'язків, докладаючи додаткові зусилля, проявляючи 

активність, знаходячи можливості для співпраці.  

Кибанов А.Я. 

(2010, с. 471) 

Поведінка – це соціально-психологічний процес, що підлягає певній взаємодії зовнішніх і 

внутрішніх сил, які відображають особистісні риси і прагнення конкретного суб’єкта. 

Поведінка – це певна послідовність дій людини, групи або іншої соціальної спільності.  

Оксинойд К.Е. 

(2014, с. 69) 

Під поведінкою розуміють певним чином організовану діяльність, що здійснює зв'язок 

організму з навколишнім середовищем.  Поведінка у людини переважно є результатом низки 

усвідомлюваних дій – вчинків.  

Рубінштейн С.Л. 

(2002, с. 102) 

Поведінка людини – це форма активності, процес якої залежить від її психологічних та 

інтелектуальних якостей, а також від впливу навколишнього середовища, з яким людина 

знаходиться у постійному взаємному зв’язку, за допомогою якого вони впливають і змінюють 

одне одного.  

Балицька А.А. та 
Пелипенко М.М. 

(2013, с. 218)  

Поведінка людини – це вчинки, які можна спостерігати, дії індивідів, їхня певна послідовність, 

що так чи інакше зачіпають інтереси інших людей, груп усього суспільства.  

Лякішева А.В. 

(2012, с. 23) 

Примітка: розроблено автором на основі (Оксинойд, 2014; Сучасний словник з етики, 

2014; Балицька та Пелипенко, 2013; Козенко, 2012; Лякішева, 2012; Омельчук, 2012; Ожегов, 

2011; Лещенко, 2011; Кибанов, 2010; Писарєв, 2010; Мещеряков та Зінченко ред., 2008; Орбан-

Лембрик, 2007; Рубінштейн, 2002; Філософський словник, 2002; Торндайк та Уотсон, 1998; 

Головко, Буєва та Шердаков 1986; Анісімов, 1985)  
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Виходячи з переліку напрямів поглядів щодо особливостей поняття 

«поведінка», представлених у табл. 1.5, термін має багато напрямків, уявлень: 

дій, процесів, але всі форми прояву поведінки мають смисловий зв'язок тільки 

по відношенню до цілісного усвідомлення поведінки і проявляються, як 

правило, залежно від тієї чи іншої ситуації в різних формах, тобто в цілісній 

формі поведінки в організації.  

На нашу думку, поведінка персоналу – це процес послідовних і 

супідрядних дій, актів, операцій, рухів та ін., основою якого є комплекс 

формальних установок та неформальних аспектів для індивідів, груп в процесі 

діяльності підприємства (організації), що визначається здатністю змінюватися 

під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (Гакова, 2018b).  

Формування дієвого механізму управління поведінкою персоналу вимагає 

глибокого осмислення і розуміння законів, що визначають поведінку людини. 

До основних груп законів, що визначають поведінку людини, належать: 

«загальні закони поведінки, закони інерційності людських систем; закони 

зв'язку із зовнішнім середовищем; соціально-психологічні та біопсихічні 

закони, усвідомлення яких робить можливим передбачити перебіг  процесів 

розвитку організації (Афонін, 1994).  

Поведінка людей в організації – це складний організм, в якому 

переплітаються та існують інтереси особистості та груп, стимули й обмеження, 

нормативні вимоги та неформальні взаємини, дисципліна та творчість, 

деструктивні прояви тощо, що впливає на розвиток самої організації, але й сама 

організація – це складна динамічна система, якій притаманні загальні системні 

властивості, що розвиваються за об'єктивно існуючими законами. 

Тому доцільно проаналізувати загальні (універсальні) закони, за якими 

розвиваються організації: 

- закон синергії  формулює: для будь-якої організації існує такий набір 

елементів, при якому її потенціал завжди буде або - більшим за просту суму 

потенціалів вхідних у неї елементів, або меншим; 
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- закон самозбереження визначає: кожна система прагне зберегти себе 

На організацію діють дві групи протилежних факторів: фактори збереження і 

фактори руйнування організації, тому будь-яка організація прагне протистояти 

зовнішнім і внутрішнім руйнівним діям та використовує для цього весь свій 

потенціал (ресурс); 

- закон розвитку свідчить: кожна організація в процесі свого розвитку 

прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу; 

- закон інформованості-впорядкованості формулює: чим більшою 

інформацією володіє організація про зовнішнє і внутрішнє середовище, тим 

ефективніший її опір зовнішнім і внутрішнім руйнівним діям; 

- закон єдності аналізу і синтезу наголошує: кожна система прагне 

налаштуватися на найбільш економний режим діяльності за рахунок постійного 

аналізу своєї існуючої структури і функцій та синтезу нової структури і 

функцій;  

- закон пропорційності і композиції визначає: кожна система прагне до 

оптимального взаємного розташування елементів і оптимальних зв'язків між 

ними (Монастирський, 2014, с. 67-73). 

Знання вищевказаних законів дозволяє приймати обґрунтовані рішення, 

враховуючи як закономірності поведінки людей, так і закономірності розвитку 

організаційних систем.  

Колпаков В.М. визначає, що «під законом розуміється суттєві відносини 

між об'єктами і явищами, яким властиві необхідність, загальність і 

повторюваність. Механізм дії закону починає працювати, коли для цього 

створюються відповідні умови. Для врахування вимог законів при прийнятті 

рішень необхідно уточнити зв’язок між явищами, складовими і їх сутність; 

визначити умови, за яких закони діють; знайти методи їх практичної реалізації» 

(2004). 

У науковій літературі як ключові поведінкові модифікації на 

підприємстві найчастіше виділяють такі цільові форми поведінки персоналу: 

трудову поведінку, яка безпосередньо стосується виконання конкретних 
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трудових функцій на робочому місці; організаційну поведінку, що здійснює 

організаційно-управлінську взаємодію.  

Визначення понять «організаційна поведінка» та «трудова поведінка» 

представлено у (табл. 1.6).  

Дослідження особливостей управління поведінкою персоналу в сучасних 

умовах, потребує розуміння визначення поняття «управління персоналом», яке 

визначається як «управління персоналом вивчає і враховує вплив усіх аспектів 

людини на організаційну поведінку. У цьому полягає головна специфіка даної 

науки, що визначає її підхід до дослідження свого предмета, а також її 

структуру і зміст» (Балабанова та Сардак, 2011, с. 5).  

Таблиця 1.6 

Визначення поняття «організаційна поведінка» 

Визначення Автор, 

джерело 

Поняття «організаційна поведінка» 
Організаційна поведінка – управлінська діяльність, яка описує, пояснює, 

зумовлює і регулює поведінку співробітників в організації. 

Luthans F. 

(2011, с. 6) 

Організаційна поведінка – це дослідження індивідів і груп в організаціях Шермерорн Дж. 

(2006, с. 596) 

Організаційна поведінка – це у значній мірі рольова або функціонально-рольова 

поведінка, тобто поведінка, що зумовлена соціальною позицією, яку займає 

індивід в ієрархічно побудованій системі внутріорганізаційних статусів. 

Оксинойд К.Е. 

(2014, с. 81) 

 

Організаційна поведінка – це вивчення поведінки людей (індивідів і груп) в 

організаціях та практичне використання отриманих знань. 

Newstrom John W., 

Davis K. (2002, 

с. 14–15)  

Поняття «трудова поведінка» 

Трудова поведінка — це свідомо регульований комплекс дій і вчинків 

працівника, пов'язаних з поєднанням професійних можливостей та 

інтересів з діяльністю виробничої організації, виробничого процесу. 

Лукашевич М.П. 

(2004, с. 150) 

Трудова поведінка – це комплекс певних послідовних учинків і дій людини, які 

спрямовані на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного 

результату і поєднують працівника із трудовим процесом. 

Дворецька Г.В. 

(2002) 

Трудова поведінка членів суспільства визначається взаємодією різних 

внутрішніх і зовнішніх спонукаючих сил. Внутрішніми спонукаючими силами є 

потреби, на основі яких виникають інтереси, бажання, цінності, ідеали, мотиви. 

Всі вони є структурними елементами складного соціального процесу мотивації 

трудової діяльності. 

Терещенко В.К., 

Ткачук В.А. та 

Лисенко В.І, 

(2007, с. 60) 

Примітка: розроблено автором на основі (Luthans, 2011; Терещенко, Ткачук та 

Лисенко 2007; Шермерорн, 2006; Лукашевич, 2004; Дворецька, 2002; Newstrom and Davis, 

2002)  
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Зіставлення дефініцій  «організаційна поведінка» і «трудова поведінка» 

дозволило зробити висновок, що вони мають велику область перетину, але не є 

тотожними, основні відмінності між «організаційною поведінкою» і «трудовою 

поведінкою», представлено (рис. 1.7). 

Організаційна поведінка  

 

1.Соціальна взаємодія в 

колективі. 

2.Згуртованість. 

3.Очікування, сприйняття, 

соціальні установки. 

4. Групова динаміка. 

5.Конфлікти та шляхи їх 

вирішення. 

6. Комунікації. 

7.Залученість. 

8.Морально-психологічний 

клімат. 

9.Лідерство і влада. 

10.Культура організації. 

11.Управління 

організаційними змінами. 

Трудова поведінка 
зона перетину організаційної 

та трудової поведінки 
 

1.Поведінкова активність на 

ринку праці. 

2.Поведінка осіб, зайнятих 

іншими видами трудової 

діяльності поза організацією. 

3.Профорієнтація і вибір 

професії. 

4.Рівень професійної 

підготовки молоді. 

5.Рівень професійної 

підготовки незайнятого 

населення. 

6. Участь в профспілках.  
 

1.Вплив факторів 

зовнішнього  середовища. 

2.Цілі організації. 

3.Технології. 

4.Структура, склад групи. 

5.Кадрова політика. 

6.Динаміка розвитку 

особистості та групова 

динаміка. 

7.Норми. 

6.Ціннісні орієнтації. 

7.Мотивація. 

8.Методи впливу. 

9.Ставлення до праці. 

10.Задоволеність роботою. 

11.Організаційний розвиток. 

12.HR-репутація. 

Рис. 1.7. Співвідношення областей дослідження перетину організаційної та 

трудової поведінки 

Примітка: розроблено автором 

 

Для управлінського впливу на поведінку персоналу (рис. 1.8) необхідно 

розуміння комплексу відносно впорядкованих взаємодій трьох типів суб’єктів 

поведінки (індивіда, групи, організації) в системі способів регулювання 

поведінки та зміни поведінки (як індикатору назрілих змін). 

Підтримка, регулювання та зміни поведінки відбувається завдяки 

суб’єктам впливу на наступних рівнях: 

 індивідуальному – поведінка окремо взятої людини, яка  

визначається особливостями її особистості, установками,  

цінностями тощо;  
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 груповому –-поведінка людей під впливом групових норм, цінностей, 

правил, законів; 

 організаційному – це форма дій і вчинків людини, що виявляється у 

стосунках «індивід-організація» на рівні особистості, групи, організації і 

суспільства.  

                      

Рис. 1.8. Система ключових понять регулювання поведінки в організації 

Примітка: складено автором на основі (Оксинойд, 2014) 

 

Оксинойд К.Е., дослідник в області управління, вважає, що насправді 

існують поки маловивчені важливі відмінності між працею різних видів 

діяльності. Тому необхідно диференціювати підходи до пояснення і 

моделювання організаційної поведінки, пов'язаної з відмінностями змісту і 

способом поділу праці (2014). 

Поведінкові аспекти обслуговування  завжди  знаходяться «на поверхні», 

тому рівень обслуговування досить просто і чітко може оцінити клієнт.  

«Очевидним є той факт, що успішність готельно-ресторанного 

господарства забезпечується клієнтами. Клієнти – ключова група, заради якої, в 

кінцевому рахунку існує індустрія гостинності. Реалізація цілей діяльності 

організації передбачає розробку певної системи впливу на співробітників, через 

управління поведінкою. Необхідно підкреслити, що персонал може володіти 

усіма необхідними знаннями про послугу або продукт, вміннями і навичками, 

але якщо він не направляє ці знання під потребу конкретного клієнта, то 

Поведінка в організації 

Суб'єкти поведінки 

 Індивід; 

 Група; 

 Організація; 

 

Способи регулювання  

поведінки 
 Культура організації; 
 Комунікації; 
 Мотивація,  
 Структурні взаємодії 
в організації; 
 Влада та лідерство 

Зміни поведінки 

 Організаційні 

конфлікти; 

 Організаційні 

зміни; 
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ймовірність вибудувати необхідні з ним взаємини зменшується» (Гакова, 

2017b).  

Таким чином, клієнтоорієнтованість персоналу забезпечується 

мотивацією, сукупністю різних якостей і особливостей поведінки персоналу,  

що полягає в проголошенні першості принципу гостинності для задоволення 

потреб клієнтів, відповідності їх очікуванням, передбачення їх бажань, а також 

в умінні перевершити їх очікування.  

Клієнтоорієнтований персонал – це персонал, який завдяки наявності 

певного набору компетенції та відповідній поведінці сприяє формуванню і 

підтриманню відносин з клієнтами на довгострокову перспективу через високі 

стандарти сервісного обслуговування та формування інтересу до пропонованих 

послуг або товарів та має наступні характеристики:усвідомленість  про типи і 

переваги клієнтів, особливості пропонованих послуг, про технології реалізації 

послуг та вміння розпізнавати і враховувати індивідуальність  клієнта; та 

перевершити його очікування. 

З точки зору форми реалізації професійної активності, вважаємо, що 

поняття «управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства» – це процес управлінського впливу для 

забезпечення функціонально-рольової поведінки працівників та усунення 

дисфункціональної (небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної 

роботи підприємства задля досягнення його цілей» (Гакова, 2018b). 

У зв’язку з цим, систематизовано складові елементи тактики і стратегії 

управління клієнтоорієнтованою поведінкою персоналу, де враховані найбільш 

універсальні чинники, які значно впливають на клієнтоорієнтованість 

персоналу (рис. 1.9). 

Отже, теоретичні погляди на процеси управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства в ході еволюції пройшли 

шлях від необхідності забезпечення матеріального продукту до впровадження 

високих стандартів сервісу, клієнтоорієнтованого підходу.  
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Рис. 1.9. Складові елементи  тактики і стратегії управління 

клієнтоорієнтованою поведінкою персоналу  

Примітка: побудовано автором  

 

 

Аналіз заходів, оцінка результатів, висновки, 

вдосконалення клієнтоорієнтованої стратегії і тактики у  

розрізі  конкурентних переваг 
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1.3. Вплив інституціонального середовища на процеси управління 

поведінкою підприємств готельно-ресторанного господарства  

 

Виникнення, становлення і розвиток нових механізмів регулювання 

правової, економічної, соціальної, культурної та інших сторін життя 

суспільства вимагають вивчення впливу інституціонального середовища щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Старі механізми регулювання витісняються новими, відбувається 

розвиток нового устрою відповідно до вимог часу пануючого типу 

господарства, тому ефективність управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства прямо залежить від якості та 

дієвості  інституціонального середовища   

 Правову базу діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства встановлено Законом України «Про туризм», який є 

основоположним законодавчим актом, що визначає «загальні правові, 

організаційні, виховні та соціально-економічні засади реалізації державної 

політики в галузі туризму, всебічно регламентує туристичну діяльність в 

Україні, створює умови для стимулювання ділової активності суб'єктів 

туристичного підприємництва, забезпечує оптимальний рівень державного 

регулювання процесу розвитку вітчизняного туризму, крім того, він став 

інституціональною основою для розробки цілого комплексу галузевих 

нормативно-інструктивних документів» (Закон, 1995).  

Реалізатором державної політики в галузі туризму є Департамент туризму 

та курортів, який є своєрідним «головним менеджером» туристичної галузі, 

визначає перспективи і пріоритети, здійснює прогнозування та комплексне 

планування її розвитку. 

Департамент туризму та курортів підпорядковується Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.  
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України «реалізує державну політику у сфері туризму та курортів» (Положення 

про Міністерство, 2019).  

Досліджуючи процеси управління поведінкою персоналу підприємств, 

необхідно акцентувати увагу на тому, що визначальними факторами людської 

поведінки є соціально-економічні інститути, під дією яких формується 

підприємницька культура та взаємодія. Тому ефективність управління будь-

якою сферою економіки прямо залежить від якості та дієвості  інституціонального 

середовища.  

Визначення поняття «інститут» згідно Норту Д. трактується як: «інститути 

це розроблені людьми формальні (закони, конституції) і неформальні (договори 

і добровільно прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори 

примусу, структурують їх взаємодія. Всі разом вони утворюють спонукальну 

структуру суспільств і економік» (North, 1990). 

Згідно трактуванню Веблена Т. «економічні інститути представляються 

втіленням певних звичок поведінки, звичаїв. Поведінка людей, його 

спонукальні мотиви, закріплюючись у вигляді інститутів, визначають в 

подальшому економічні відносини та весь соціально-економічне розвиток 

суспільства» (Veblen, 1934, с. 16).  

«Інститути – це «правила гри» в суспільстві, або, висловлюючись більш 

формально, створені людиною обмежувальні рамки, які організовують 

взаємовідносини між людьми. Отже, вони задають структуру спонукальних 

мотивів людської взаємодії – чи то в політиці, соціальній сфері або економіці. 

Інституціональні зміни визначають то, як суспільства розвиваються в часі, і, 

таким чином є ключем до розуміння історичних змін» (North, 1990, с. 17). 

Поняття інститут також розглянуто як: «структури значень, які вкорінені 

в ідентичність та почутті приналежності, спільність цілей і уявлень та надають 

спрямованість і осмисленість поведінки, пояснюють, виправдовують і 

легітимують поведінкові моделі. ... Інститути підкріплені присутністю «третьої 



68 

 

сторони», яка примушує до виконання правил і накладає санкції за їх 

порушення» (March and Olsen, 2006).  

Ткач А.А. визначає, що «інститути – це не просто правила (норми) 

поведінки індивідів, які регламентують їх поведінку. Вони визначають 

спонукальні мотиви людської поведінки в всіх сферах життя для досягнення 

власного і суспільного добробуту. Норми, правила і стандарти поведінки людей 

є результатом системи цінностей, що склалася в суспільстві і пов'язані, перш за 

все, з їх економічними інтересами правила – це моделі або зразки поведінки, які 

визначають, як слід себе поводити у тій або іншій ситуації» (2007). 

На наш погляд, в наведених тлумаченнях «інститутів» основна причина їх 

виникнення і розвитку, пов'язана з потребою подолання або зменшення 

невизначеності за допомогою формування правил, які структурують 

взаємовідносини між суб'єктами взаємодії. 

На сьогоднішній день в економічній літературі відсутній 

загальновизнаний підхід до поняття «інституціональне середовище». Більшість 

авторів розглядає інституціональне середовище як сукупність інститутів, деякі 

з них розглядають дане поняття як економічну категорію. Однак, незважаючи 

на активне з боку економістів оперування поняттям «інституціональне 

середовище», його визначення та їх тлумачення мають безліч трактувань.  

Окслі Дж. визначає інституціональне середовище як «набір політичних, 

економічних, соціальних і юридичних (законних) угод, які визначають основу 

для виробництва та обміну» (Oxley, 1999).  

Вільямсон О. трактує інституціональне  середовище як «звичаї, норми, 

політика, судова система, право власності і контрактні параметри, які змінюють 

конкурентні витрати управління» (Williamson, 1993). 

Виходячи з трактувань визначень, вважаємо, що інституціональне  

середовище – комплекс інститутів, що визначають основні напрямки розвитку 

суспільства в якості структури взаємопов'язаних правил і механізмів 

регулювання «відносин у суспільстві; формальних та неформальних норм 

поведінки суб’єктів економічних процесів та публічну систему правил: як в 
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дозволеній формі дії, так і в якості забороненої форми дії з потребою подолання 

або зменшення невизначеності» (Гакова, 2019a). 

Інституціональне середовище є регулятором підприємницької активності 

та має вплив на формування поведінкової діяльності персоналу в організації. 

Ковбасюк C.В. стверджує: «інституціоналізація веде також до жорсткого 

розподілу прав, обов'язків та функцій, результатом чого стає стійкий розподіл 

праці і відповідна професіоналізація індивідів» (2009). 

Тому інституціональне середовище виявляє мотиви впливу на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства в 

контексті факторів зовнішнього середовища непрямого впливу (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Вплив чинників інституційного середовища в контексті зовнішніх  

факторів на формування управління   поведінкою персоналу 

Примітка: розроблено автором  
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Узагальнюючи думки науковців, вплив інститутів може бути виражений 

через функції: обмежувальну (обмежує економічну поведінку економічних 

суб'єктів); інформаційну, яка полягає в тому, що завдяки сформованим 

інститутам індивіди можуть аналізувати і сприймати інформацію в певній 

відповідності; системну, яка реалізується внаслідок того, що інститути 

впливають на кінцеві результати. 

Підсумовуючи вищевикладене, автор вважає, що в контексті управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, 

«інституціональне середовище – це система правил та регулятор дій 

економічних суб'єктів, що задає певний набір стимулів, обмежень, фіксуючи 

загальні правила поведінки з потребою подолання або зменшення 

невизначеності, закріплення даних взаємодій та контроль за їх виконанням» 

(Гакова, 2019a). 

В Україні сучасне інституціональне середовище являє собою набір 

інститутів, становлення яких відбувалося в період зміни типів економічних 

систем, тому в "системі правил гри" багато невизначеності, що зумовило 

недостатню ефективність норм і правил господарської діяльності економічних 

суб’єктів, які необхідно переглядати й удосконалювати. 

Становлення і розвиток ринку готельно-ресторанних послуг в Україні 

виявило цілий комплекс проблем і протиріч, пов'язаних з труднощами переходу 

 підприємств до нових вимог здійснення господарської діяльності. 

Підприємства стикаються з викликами конкурентоспроможності, ефективності 

управління і прибутковості бізнесу, труднощами адаптації освоєння ринкових 

можливостей, управлінням якістю обслуговування, яке полягає в зміні вимог 

задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Тому інституціональний 

підхід необхідний для впливу на складні протиріччя і способи їх усунення за 

допомогою підвищення ефективності функціонування інститутів. 

«Джерелом інституціональних змін є світосприйняття людей, яке 

відбивається в зміні цінностей та переваг. Поділ правил поведінки за 

масштабом діяльності передбачає дослідження внутрішніх та зовнішніх 
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інститутів. Внутрішні інститути фірми спрямовані на координацію взаємодії 

всередині фірми, а зовнішні – на впорядкування відносин фірми в зовнішньому 

середовищі» (Носова, 2006).  

Розглянемо перелік зовнішніх інститутів, яким підпорядковувалася галузь 

туризму в Україні. Хронологія підпорядкування галузі туризму центральним 

органам  виконавчої влади в Україні представлена в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7  

Хронологія підпорядкування галузі туризму центральним 

органам виконавчої влади в Україні  

Період, рр. Центральний орган виконавчої влади з туризму в Україні 

1989 Головне управління Української РСР по туризму  

1989 -1993 Українська республіканська асоціація по іноземному туризму (асоціація 

«Укрінтур»)  

1992 - 1993 Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (головне 

управління з іноземного туризму в центральному апараті)  

1993-2000 Державний комітет України по туризму 

2000-2002 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України,  

Державний департамент туризму Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму України  
2001-2002 

2002-2005 Державна туристична адміністрація України  

2005-2010 Міністерство культури і туризму України  

Державна служба туризму і курортів Міністерства культури і туризму 

України  
2006 - 2010 

2010 - 2014 Міністерство інфраструктури України 

Державне агентство України з туризму та курортів  2011-2014 

27 січня 2016 - 22 

липня 2016 

Управління туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України  

2016 - по 

теперішній час 

Департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України  

Примітка: складено автором на основі (Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України «Про затвердження Положення про управління туризму та курортів», 2016; Наказ 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про затвердження Положення про 

департамент туризму та курортів», 2016; Указ Президента України «Положення про Державне 

агентство України з туризму та курортів», 2011; Указ Президента України «Питання оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади», 2011; Указ Президента України «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади», 2010; Указ Президента України «Про Міністерство 

культури і туризму України», 2005; Указ Президента України «Питання Державної туристичної 

адміністрації України», 2002; Постанова Уряду «Про утворення Державного департаменту туризму», 

2001; Указ Президента України «Про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

України», 2000; Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державного комітету по туризму», 

1993; Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне управління іноземним туризмом в 

Україні», 1992; Постанова Кабінету Міністрів Української РСР «Питання Української акціонерної 

компанії по іноземному туризму», 1991; Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про створення 

Української республіканської асоціації по іноземному туризму», 1989)  
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Виходячи з хронології підпорядкування представленої у табл. 1.7 

необхідно зазначити, що, структурне підпорядкування туристичної галузі 

постійно змінювалось, а протягом 1989-1993 pp. важелі централізованого 

державного регулювання туризму взагалі були відсутні. Це означає, що 

потенційні можливості туристичної галузі  не можуть бути реалізовані певною 

мірою, тому що постійна структурна зміна інституцій державного регулювання 

у вигляді, політичних, юридичних, економічних, соціальних механізмів не 

встигає поєднуватися з доцільністю ринкових викликів.  

За роки незалежності України, становлення інституціонального 

середовище для розвитку готельно-ресторанного господарства відбувалось 

досить спонтанно, постійні організаційні перебудови центральних 

управлінських структур привели до нездатності вийти в повній мірі на якісно 

нові позиції діяльності. Серед причин такого становища – відсутність чіткої 

системи інституцій, без якої неможливо проводити реформування.  

Доречність існування державних інституцій вимірюється рівнем 

управлінських рішень, які знаходяться в площині функціонування державних 

інститутів, та зумовлюється колом питань, які знаходяться поза межами 

можливостей підприємств. Можливо, саме з цієї причини, формування та 

взаємодія інституціонального впливу відбувається досить складно в готельно-

ресторанному господарстві як складової структури  туризму в Україні.  

Досліджуючи управління персоналу в контексті поведінкового аспекту, 

необхідно проаналізувати вимоги до поведінки персоналу згідно з державними 

стандартами.  

Згідно розділу XIII «Вимоги до персоналу та його підготовленості» ДСТУ 

4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»,  визначається таке:  

 для категорії готелів одна, дві, три зірки – «персонал повинен бути 

здатний створювати в готелі атмосферу гостинності, у стосунках з гостями 

виявляти доброзичливість»; 

 для категорії готелів чотири та п’ять  зірок – «персонал повинен бути 

добре підготовлений та люб'язний, готовий швидко та ефективно виконувати 

прохання гостей». 
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Підходячи критично до даних вимог щодо персоналу, незрозумілим є 

акцентування уваги на формулюванні, що персонал повинен бути добре 

підготовлений та люб'язний тільки категорії готелів чотири та п’ять  зірок. 

Вважаємо це визначення дискусійним. 

Це визначення потребує удосконалення, вважаємо, що дані норми вимог є 

розмитими і викликають багато питань. Тобто, виходячи з діючих вимог для 

категорії готелів чотири та п’ять зірок, де персонал повинен бути добре 

підготовлений та люб'язний, готовий швидко та ефективно виконати прохання 

гостей, постає питання: яка підготовка має буди для персоналу  категорії 

готелів одна, дві, три зірки, як виміряти для цієї категорії готелів створення 

атмосфери гостинності, виявлення доброзичливість та яким чином 

здійснюється контроль за цими нормами правил, як надалі це впливає на 

присвоєння категорії.  

На нашу думку, у розрізі категорій готелів та в контексті управління 

поведінкою персоналу, повинна чітко діяти структура елементів 

клієнтоорієнтованого інституту сервісу, який полягає в місії  інституту 

гостинності; зразках поведінки персоналу, установок, правил; способів 

комунікації, норм і приписів, стандартів обслуговування, нормативно-

правового забезпеченні діяльності та контрольних функції інституцій.  

Отже, осмислення ролі дієвості поведінки персоналу в готельно-

ресторанному господарстві – це особливо важливе питання для сьогодення в 

Україні, оскільки інерція псевдосоціалістичного мислення, знеособленості 

суспільства існують до цього часу. 

Важливо зазначити, що державні інституції  намагаються організувати 

роботу в цьому напрямі. В рамках «Державної програми розвитку спортивної та 

туристичної інфраструктури в 2011 – 2022 роках» акцентується увага на 

підвищенні сервісу, розширенні спектра послуг, якісного інформування (2011), 

але в програмі відсутні реальні важелі і механізми контролю за зразками 

поведінки, установками, правилами щодо управління персоналу. 
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У період ринкової трансформації економіки саме інституції відіграють 

визначальну роль і сприяють виходу будь-якої галузі з кризового становища. 

«Важливими аспектами інституціоналізації є традиції і контроль. Загальні 

моделі поведінки поступово створюються і формулюються, вони не можуть 

бути створені миттєво. Інститути завжди пов'язані і визначаються традиціями. 

Крім того, інститути вже завдяки самому факту їх існування контролюють 

людську поведінку, встановлюючи певну систему варіантів можливої 

поведінки індивіда, що є допустимою в даному суспільстві» (Ковбасюк, 2009).  

Проблема формування поведінки на підприємствах готельно-

ресторанного господарства є для нашої країни дуже гострою, тому що цей 

фактор не тільки запорука ділового успіху і репутації підприємства, а й 

результат загального враження про культуру гостинності нашої країни.  

Згідно з даними статистики, переважна більшість суб'єктів готельно-

ресторанного господарства за розмірами належить до мікро- і до малого 

підприємства в Україні (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 

Кількість  підприємств готельно-ресторанного господарства 

за їх розмірами у 2010‒2018 роках 

Кількість  підприємств з розподілом  

                   на великі, середні, малі та мікропідприємства   у 2010‒2017 роках  
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2010 9777 3 0,0 421 4,3 9353 95,7 7440 76,1 

2011 9880 2 0,0 437 4,4 9441 95,6 7454 75,4 

2012 9495 2 0,0 451 4,8 9042 95,2 7176 75,6 

2013 10096 1 0,0 430 4,3 9665 95,7 7916 78,4 

2014 7885 1 0,0 291 3,7 7593 96,3 6342 80,4 

2015 7700 1 0,0 246 3,2 7453 96,8 6272 81,5 

2016 6544 1 0,0 243 3,7 6300 96,3 5116 78,2 

2017 7285 2 0,0 261 3,6 7022 96,4 5806 79,7 

 2018 7535 2 0,0 261 3,5 7272 96,5 6014 82,7 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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Дані табл. 1.8 свідчать, що належність підприємств готельно-

ресторанного господарства за розмірами належить до мікро- і до малого 

підприємства: це означає, що вартість ефективних навчальних програм, 

тренінгів для підтримки та розвитку культури обслуговування підприємств 

готельно-ресторанного господарства, а також впровадження і обслуговування 

програм автоматизованого управлінського обліку, які мають величезне 

значення для конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного 

господарства, дуже коштовні. 

Тому в цьому разі державні інституції повинні виступати регулятором дій 

економічних суб'єктів, задаючи певний набір альтернативних дій. 

Однак, необхідно констатувати, що сьогодні на державному рівні де-

факто приділяється мало уваги малому підприємництву, до якого належать 

підприємства готельно – ресторанного господарства, що викликає проблеми та 

протиріччя, які пов'язані з труднощами функціонування підприємств в 

сучасних умовах та негайно потребує впливу інституціональних чинників 

здійснення господарської діяльності в контексті інституціонального 

середовища господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства, реалізації потенціалу управління поведінкою персоналу 

підприємств, в сучасних умовах.  

Підприємства готельно – ресторанного господарства стикаються і з 

іншими чинниками та низкою проблем і бар'єрів, що перешкоджають їх 

ефективній діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства. Дані 

бар'єри виділені в загальні групи та представлено на рис. 1.11.  

На сьогодні, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує: «формування та реалізує державну політику у 

сфері туризму та курортів», в свою чергу, регулювання процесами в  

готельному та ресторанному господарстві знаходиться в сфері впливу 

Департаменту туризму та курортів, яке підпорядковане Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, що формує та реалізує 
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державну політику в сфері економіки та торгівлі, на яке також покладені, 

зокрема, функції державної політики з питань розвитку підприємництва. 

 

Рис. 1.11. Бар'єри для реалізації потенціалу управління поведінкою персоналу 

готельно-ресторанним господарством 

Примітка: складено автором 

 

Згідно п.3 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, одним із основних завдань є забезпечення 

формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. 

Згідно п. 8, ст. 4 Закону України: «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в України» від  22.03.2012 № 4618-VI, 

основні напрями «державної політики у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні організація підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього 

підприємництва». Відповідно до чинного законодавства нашої країни державна 

підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва «включає фінансову, 

інформаційну, консультаційну підтримку» (Закон, 2012). 

Державна підтримка здійснюється, зокрема, Українським фондом 

підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними фондами, 
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регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва, які мають 

фінансування із державного та місцевих бюджетів на програми підтримки 

підприємництва. 

Аналізуючи програми підтримки  вітчизняних інститутів підприємництва, 

треба зазначити, що вони мають узагальнюючий характер, де заходами з 

реалізації підтримки є проведення форумів, семінарів, «круглих  столів», 

конференцій, часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами; надання 

кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної 

справи, але треба зазначити, що загалом відсутні комплексні довгострокові 

програми  розвитку на досягнення конкретного результату, у тому числі у сфері 

гостинності. 

Вітчизняні керівники готельно-ресторанних підприємств, в умовах 

сучасності, бувають не готові: не можуть правильно організувати справу, 

забезпечити результативність та вдосконалення професіоналізму персоналу. 

Тому сьогоднішнє становище діяльності підприємств готельно-

ресторанного господарства, в рамках управління поведінкою персоналу, 

характеризується нами, як входження в точку біфуркації, тому потребує зміни 

«правил гри». 

З огляду на це, нами запропоновано контур основних елементів щодо 

впливу інституціонального середовища на процес управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (рис. 1.12). 

Дана схема контуру інституціонального середовища, з одного боку 

відображає вплив інституцій на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства, з іншого боку, вплив споживачів, який 

відбивається в зміні цінностей і переваг.  

Даний контур завдає характеристики зовнішніх факторів, значущих для 

діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства щодо  

управління поведінкою в контексті сукупності цінностей, формальних і 

неформальних норм, які впливають на взаємодію між суб’єктами процесу і 

зумовлюють їх.  
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Рис. 1.12. Контур основних елементів щодо впливу інституціонального 

середовища на процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства 

Примітка: складено автором 

 

Контур інституціонального середовища щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства відображає межі 

впливу інституцій на законодавчому рівні відносно регулювання діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства полягає в розробці й 

прийнятті ефективної нормативно-правової бази, де містяться норми щодо 

управління поведінкою персоналу, тому. мають бути вдосконалені існуючі 

процедури ліцензування, сертифікації і стандартизації послуг готельно-

ресторанного господарства, оскільки вони є недостатньо прозорими й 

об’єктивними, і, як правило, носять декларативний характер. Вплив 

інституціонального середовища забезпечує функціонування інституту залежно 

від закономірностей розвитку відповідного виду діяльності. 
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«Сьогодення та майбутнє пов'язані з минулим безперервністю інститутів 

суспільства. Вибір, який ми робимо сьогодні або завтра, сформований 

минулим. А минуле може бути зрозуміле нами тільки як процес 

інституціонального розвитку» (North, 1990, с. 12). 

Існують різні підходи, «водорозділ» проходить між тими, хто під 

інститутами розуміє стійкі норми і правила, що визначають поведінку людей, і 

тими, хто вважає,що інститути – це організації (фірми, установи, держава, 

партії, профспілки), які повинні визначати норми, установки, правила. 

У контексті основних елементів контуру щодо впливу інституціонального 

середовища на процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства розглянуто наступні підходи щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарств:  

 історичний підхід: визначає історичні етапи розвитку і розглядає 

обумовлені потреби споживачів; 

 традиційний підхід: визначає правила, принципи, норми через 

комплекс формальних установок (закони, конституції, тощо) і комплекс 

неформальних правил, що регулюють діяльність людини в традиціях 

суспільства; 

 організаційний підхід: розглядає структуру (організацій, установ, 

тощо.) як пов'язану сукупністю підсистем або як організацію об'єднання людей 

для досягнення певних цілей; 

 поведінковий підхід: розглядає систему поведінкових моделей, 

процедур, норм, практик, ціннісно-нормативну або рольову взаємодію навколо 

певних цінностей, загальних цілей; системи певних колективних дій. 

В межах системи управління, державні інституції до об’єкту впливу 

виконують такі функції:  

 функція закріплення і відтворення суспільних відносин:  система 

правил і норм поведінки, що закріплюють, стандартизують поведінку і роблять 

поведінку передбачуваною; 
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 регулятивна функція: забезпечує регулювання взаємовідносин між 

членами суспільства шляхом вироблення шаблонів поведінки; 

 інтеграційна функція: включає в себе процеси згуртування, 

взаємозалежності і взаємовідповідальності, що відбуваються під впливом 

інституціоналізованих норм, правил, санкцій і систем ролей; 

 транслююча функція: полягає в передачі соціального досвіду, 

дозволяє соціалізуватися до цінностей, норм; 

 комунікативна функція: розповсюдження інформації та взаємодія між 

інститутами.  

При групуванні принципів інституціонального впливу в рамках контуру 

основних елементів пропонуються наступні принципи: 

 принцип цілісності: передбачає внутрішню єдність функцій, 

здійснюваних інституціональною системою, охоплення ними всіх аспектів 

життєдіяльності системи, необхідних для забезпечення її існування; 

 принцип зв'язності: означає комплексну взаємодію і 

взаємозумовленість інституціональних функцій;  

 принцип послідовності: передбачає безперервну, впорядковану, 

закономірну відповідно до функціональної необхідності, взаємозумовлену 

взаємодію  інституціональних функцій; 

 принцип безперервності: передбачає постійне вдосконалення системи 

управління з урахуванням цілей розвитку; 

 принцип оперативності передбачає зважене і негайне прийняття 

управлінських рішень в разі виявлення або попередження відхилень від 

намічених цілей; 

 принцип адаптивності: передбачає швидку адаптацію і адекватне 

пристосування інституціональної системи управління до змін у внутрішньому і 

зовнішньому  середовищі в контексті інституціонального впливу;  

 принцип мотивації: передбачає економічні і неекономічні форми 

мотивації та стимулювання; 
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 принцип комфортності: передбачає максимум зручностей для 

творчих процесів обґрунтування, вироблення, прийняття і реалізації рішень 

людиною; 

 принцип перспективності: передбачає постійне вдосконалення 

системи управління (Гакова, 2019d). 

Вплив інституціонального середовища на управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства для ефективного 

керівництва полягає в необхідності використання наступних інструментів, а 

саме: 

- необхідності прийняти на законодавчому рівні цільової програми 

управління якістю надання послуг підприємствами готельно-ресторанного 

господарства з конкретними термінами дії щодо досягнення результатів та 

етапами виконання, де пріоритетними напрямками будуть навчання, 

авторський нагляд, контроль та інші інструменти, орієнтовані на самооцінку 

рівня якості підприємства та вивченні ступеня задоволеності споживачів та 

персоналу підприємства. Сутність програми повинна полягати: від навчання та 

контролю до якості обслуговування; 

- необхідності використання державними інституціями чинної 

законодавчої бази Закону України: «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в України» від  22.03.2012 № 4618-VI 

(Закон, 2012) в рамках здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів підприємств готельно-ресторанного господарства;  

- необхідності здійснення цілеспрямованої підтримки наукових 

досліджень і освітніх програм, вдосконалення стандартів в контексті 

управлінням поведінки персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства; 

- необхідності здійснення цілеспрямованої підтримки зразкових 

підприємств готельно-ресторанного господарства, використання їхнього  

успішного досвіду та використання процесу обміну досвідом;  

- необхідності залучення участі споживачів, зразкових підприємств 
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готельно-ресторанного господарства до оцінки управління за допомогою 

створення різних форумів, забезпечення можливості двостороннього зв'язку в 

режимі он-лайн». 

Вимоги споживачів щодо якості обслуговування персоналу, в схемі 

контуру системи управління відображають «наступі індикатори 

результативності, а саме: 

 індикатор задоволеності клієнта: полягає в сукупності впорядкованих 

оцінок окремих характеристик послуг, які можуть бути як позитивними так і 

негативними; 

 індикатор споживчої лояльності: полягає у відношенні або почутті до 

підприємства, що спонукає віддавати свої гроші за товари або послуги саме 

цього підприємства та повторно відвідувати заклад й рекомендувати саме цей 

заклад друзям і знайомим; 

  репутаційна оцінка: сукупність різноманітних факторів і думок 

різних груп про переваги та недоліки підприємства» (Гакова, 2019a). 

Своєрідним «каркасом» контуру інституціонального середовища є прямі 

та зворотні зв'язки, які характеризують доцільність і раціональність державного 

впливу в цілому, на рівні підсистем та окремих компонентів: прямі зв'язки це 

переважно управляючі дії; зворотні зв'язки - це реакція об'єкта на управлінські 

імпульси суб'єкта у формі певних дій. 

Отже, сутнісні складові взаємозалежності і взаємовпливу інститутів 

формують інституціональне середовище, де і відбувається процес зародження, 

становлення та розвиток культури обслуговування в готельно-ресторанному 

господарстві. Тому реалії сьогодення вимагають пріоритетного впливу державної 

політики у питанні підтримки інститутів підприємництва готельно-ресторанного 

господарства і повинні враховувати переваги населення та удосконалювати 

інституціональний вплив за допомогою тріади взаємодії «суспільство-бізнес-

держава». 
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Висновки до розділу 1 

 

Узагальнення теоретичних основ управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства дозволяє зробити такі 

висновки:  

1. На основі аналізу основних наукових поглядів щодо визначення 

сутності та специфіки управління підприємствами готельно-ресторанного 

господарства сформульовано власне трактування дефініції «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.  

2. Узагальнивши дослідження вчених щодо діяльності підприємств 

готельно-ресторанного господарства з точки зору складової гостинності, з 

урахуванням специфіки управління, яка полягає в задоволенні потреб клієнта, 

сформовано систему загальних принципів управління та додано такі, як: 

принцип гостинності, який визначається церемонією приймання гостей, 

бажанням пригощати та перевершувати їх очікування та принцип ідентичності, 

який полягає в мотиві підприємства щодо установки неповторності та 

особливості від інших підприємств. 

3. Аналіз етапів еволюційного розвитку підприємств готельно-

ресторанного господарства доводить, що в процесі підприємницької діяльності, 

на етапі кожного періоду створювались блага для людини, де перевага 

віддавалася корисності та громадській вигоді, що змінювало спосіб мислення.  

4. Шляхом узагальнення сучасних визначень сутності понять 

«поведінка», «трудова поведінка», «організаційна поведінка», «управління 

персоналом», аналізу теорій, моделей, концептуальних положень щодо 

управління поведінкою персоналу запропоновано власне бачення поняття 
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«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. 

5. Становлення і розвиток ринку готельно-ресторанних послуг в Україні 

виявило цілий комплекс проблем і протиріч, пов'язаних з труднощами переходу 

 підприємств до нових вимог здійснення господарської діяльності. 

Підприємства стикаються з викликами конкурентоспроможності, ефективності 

управління, прибутковості бізнесу, управлінням якістю обслуговування, яке 

полягає в зміні вимог задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів. Тому 

інституціональний підхід необхідний для впливу на складні для протиріччя і 

способи їх усунення за допомогою підвищення ефективності функціонування 

інститутів. Визначені бар’єри для реалізації потенціалу управління поведінкою 

персоналу готельно-ресторанним господарством враховують фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що дають змогу оцінити та 

окреслити слабкі сторони в управлінні поведінкою персоналом, сформувати 

шляхи адаптації до змін зовнішнього середовища, запропонувати на 

інституціональному рівні інструменти, що дозволять реалізувати інтереси 

підприємства. 

6. Узагальнення наукових джерел доводить, що на процеси управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства з 

одного боку впливають державні інституції, в контексті правових, 

організаційних, виховних та соціально-економічних засад реалізації державної 

політики, а з другого боку впливають вимоги споживачів, з метою задоволення 

власних потреб, в світі сучасних цінностей і переваг тому визначено контур 

основних елементів щодо впливу інституціонального середовища на процес 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Саме чинник інституціонального середовища виступає 

регулятором дій економічних суб'єктів, закріплюючись у вигляді інститутів, 
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визначаючи економічні відносини та соціально-економічний розвиток в 

контексті основних складові елементів контуру: нормативно-правове 

забезпечення, підходів, функцій, принципів, інструментів та індикаторів 

результативності.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано в працях: (Гакова, 

2014; Гакова, 2015b; Гакова та Гобрик, 2016; Гакова, 2016a; Гакова, 2016b; 

Гакова, 2017b; Гакова, 2017c; Гакова, 2017d; Гакова, 2018b; Гакова, 2019a; 

Гакова, 2019d).   
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

 

2.1. Аналіз впливу факторів щодо процесів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

 

Процес розвитку готельно-ресторанного господарства залежить від 

впливу багатьох факторів, тому їх аналіз, моніторинг та комплексне вивчення 

дозволяє оцінити вплив певних чинників на управління поведінкою персоналу 

готельно-ресторанного господарства та здійснювати дієве управління ними.  

Питання моніторингу та аналізу факторів впливу на процеси управління 

підприємства висвітлено в працях вчених таких як Гросул В.А., Калєнік К.В. 

(2018), Перевозова І.В., Тимошенко Д.В., Кравчук Р.С. (2018), Череп А.В., 

Григорович Л.С. (2018), Андрющенко І.С., Череп А.В., Матушевська О.А., 

Каткова Н.В. (2017), Годящев М.О. (2017), Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 

(2017), Савін С.Ю. (2017), Швець Ю.О., Карамушко А.С. (2017), Климчук А.О. 

(2016), Лепетюха Н.В. (2016), Погорєлова Т.О.(2016), Томілов О.В. (2016), 

Кендюхов О.В, Романченко В.В. (2015), Череп А.В. (2015), Сафарова Р.В. 

(2014), Рукас-Пасічнюк В.Г., Нікітін Ю.О. (2013), Рульєв В.А., Гуткевич С.О., 

Мостенська Т.Л. (2013), Череп О.Г., Жиганова А. (2013), Берницька Д.І. (2012), 

Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. (2012), Абашина О.В. (2011), Череп А.В., 

Зубрицька Я.О. (2011), Мостенська Т.Л. (2010), Сватюк О.Р. (2007). 

Водночас, попри наявність вагомих наукових напрацювань, питання 

визначення переліку факторів впливу на процеси управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства потребують 

подальшого наукового доопрацювання з урахуванням сучасних тенденцій. 

«Управління поведінкою персоналу передбачає необхідність урахування 
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конкретних обставин, характеру їх впливу на процеси в організації з метою 

впливу на їх ефективність та результативність» (Гакова, 2017a). 

Термін «фактор» (від лат. factor - той, що робить, що виробляє) означає 

«умову, рушійну силу будь-якого процесу, явища; чинник» (Білодід, 1980). 

Фактори нерідко визначають як елементи, які породжують те чи інше явище.  

Відповідно до цього, фактори управління поведінкою персоналу в 

готельно-ресторанному господарстві – «це найбільш суттєві за  

своєю природою обставини та причини, які є джерелом впливу на  

формування індивіда, групи  та організації в цілому, що здатна визначити його 

характер і стати рушійною силою розвитку або привести до занепаду» (Гакова, 

2017a).  

Аналіз факторів впливу на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства проведено у розрізі: 

- моніторингу показників діяльності групи факторів зовнішнього 

середовища з метою визначення  рівня його дії на підприємства;  

- аналізу ступеня впливу групи факторів зовнішнього середовища прямої 

та непрямої дії;  

- аналізу впливу факторів внутрішнього середовища. 

«Зовнішні фактори, що впливають на управління поведінкою персоналу в 

готельно-ресторанному господарстві є однією з початкових стадій опису або 

пояснення реальності того, що відбувається. Прийняття до уваги  

цієї реальності породжує усвідомлення напряму впливу зовнішніх чинників» 

(Гакова, 2017a).   

На законодавчому рівні готельно-ресторанне господарство  

відноситься в нашій країні до галузі туризму згідно зі ст.6 Закону України «Про 

туризм» від 15.09.1995 №324/95-ВР зі змінами, державою проголошено 

«туризм одним з пріоритетних напрямів  розвитку економіки та культури».  

Розглядаючи розвиток готельно-ресторанного господарства, здійснено 

моніторинг економічних показників даної сфери діяльності за 2010-2018 рр. 
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Умови розвитку динаміки готельно-ресторанного господарства за даними 

статистики України представлено в табл. 2.1. 

За статистичними даними у розрізі економічних показників підприємств 

готельно-ресторанного господарства України табл. 2.1, складові у структурі 

суб’єктів господарювання готельно-ресторанного господарства за останні  

2016-2018 рр. свідчать, що в середньому: частка кількості підприємств до 

загальної кількості суб’єктів господарювання складає 12% на  

яких працює біля 50% найманих працівників, що складає навантаження витрат 

на персонал більше 70%, а питома вага обсягу реалізованої продукції  

товарів, послуг підприємств складає біля 60% в загальному обсягу  

реалізованої продукції товарів, послуг суб’єктів готельно-ресторанного 

господарства. Це обумовлює пріоритетність напрямку дослідження 

управлінських процесів підприємств в контексті факторів впливу на управління 

поведінкою персоналу.  

Моніторинг щодо загальної кількості суб’єктів господарювання показує 

відносну стабільність кількості суб’єктів та динаміку зростання в цілому, але в 

контексті кількості підприємств з 2014 р. спостерігається від’ємна динаміка, де, 

зокрема, однією із причин є наведення статистичних даних без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях.  

Після спаду кількості підприємств на 35% в 2014-2016 рр. в  

порівнянні з 2013 р., починається поступове зростання кількості підприємств з 

2017 р. 

В Україні заробітна плата працівників готельно-ресторанного 

господарства має диференційований характер, але, згідно зі статистичними 

показниками середньомісячної зарплати по Україні, у працівників готельно-

ресторанного господарства середня величина заробітної плати приблизно на 32-

33% нижча ніж по Україні (рис. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Моніторинг економічних показників готельно-ресторанного господарства за 2010-2018 рр. 

Складові економічних 

показників 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Динаміка 

кількості 

суб’єктів 

господарювання 

(од.) 

Всього 50033 42850 44085 52077 57553 58436 57696 57578 61761 

У тому числі: 

підприємства 
9 777 9 880 9 495 10 096 7 885 7 700 6584 7285 7535 

Питома вага 19,5 23,1 21,5 19,4 13,7 13,2 11,4 12,7 12,2 

Динаміка 

кількості 

зайнятих 

працівників на 

підприємствах  

(тис.ч.) 

Всього 249,4 242,2 264,3 267,5 213,2 195,2 207,9 224,2 269,7 

У тому числі: 

підприємства 
134,5 128,7 137 132,6 101,5 87,9 90,3 92,9 98,7 

Питома вага 
59,9 53,1 51,8 49,6 47,6 45,0 43,4 41,4 36,6 

Динаміка 

кількості 

найманих 

працівників на 

підприємствах  

(тис.ч.) 

Всього 206,5 207 226,9 222,8 161,3 142,1 155,2 172,4 214 

У тому числі: 

підприємства 
132 126,5 134,2 129,9 99,3 85,5 88,5 91,3 97,2 

Питома вага 

кількості 

підприємств 

63,9 61,1 59,1 58,3 61,6 60,2 57,0 53,0 45,4 

Динаміка середньомісячної 

заробітної плати (у розрахунку 

на одного штатного працівника, 

грн.) 

1424 1750 2020 2195 2261 2786 3505 4988 5875 

Витрати на 

персонал 

(млн.грн.) 

Всього * * * 6106,5 4728,1 4909,1 5569,7 8028,6 10517.1 

У тому числі: 

підприємства 
2666,5 3091,2 4135,9 4213,9 3372,1 3485,8 3880,5 5907,6 7454,5 

Питома вага * * * 69,0 71,3 71,0 69,7 73,6 71,1 
 

 

8
9
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

товарів, послуг 

(млн.грн.) 

Всього 

 
16578,9 18213,8 23906,5 30322,5 22684,6 29069,3 37613,4 48965,2 63591,5 

У тому числі: 

підприємства 
11613,4 12940,7 16519,2 16727,0 14346,3 18250,0 21898,1 29548,2 36700 

Питома вага 70,05 71,05 69,1 55,2 63,2 62,8 58,2 60,3 57,7 

Динаміка середньомісячної 

заробітної плати (у розрахунку 

на одного штатного працівника, 

грн.) 

1424 1750 2020 2195 2261 2786 3505 4988 5875 

Звільнення 

працівників за 

причинами  

(тис. ос.) 

Плинність 

кадрів 
61,3 62,6 72,6 77,0 61,3 42,0 42,8 50,3 49,4 

Скорочення 

штатів 
3,9 3,5 1,5 1,3 1,2 0,7 1,2 1,0 0,7 

Вартість основних засобів  

(млн. грн.) 
31023 25786 28988 32622 27276 27985 29772 28786 30964 

Рентабельність операційної 

діяльності підприємств 

(збитковість) (%)  

-1,8 -0,1 -1,1 -2,8 -25,8 -17,3 -0,8 7,8 8,6 

Чистий прибуток (збиток) 

(млн.грн.) 
–633,6 –692,4 -984,3 -1416,7 -6641,9 -6874,9 -1983,1 1773,5 2350,8 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України) 

Дані за 2014-2018 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 

*Розрахунки показників не здійснювалися 

 

 

9
0
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Рис. 2.1. Динаміка середньомісячної зарплати працівників підприємств 

готельно-ресторанного господарства 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Найнижчий показник заробітної плати працівників готельно-ресторанного 

господарства серед інших галузей економіки України впливає на  показник 

плинності кадрів підприємств, який в 2,5 рази перевищує середні показники 

плинності кадрів по Україні. 

Даний чинник стримує розвиток діяльності, тому що чим вище рівень 

плинності кадрів, тим менше рівень стабільності колективу підприємства, який 

веде до негативних наслідків у вигляді витрат на пошук і навчання нових 

співробітників, зниження ефективності роботи підприємства через часту втрати 

досвідченого, кваліфікованого персоналу, який забезпечує конкурентні 

переваги підприємства. 

Звільнення працівників готельно-ресторанного господарства за  

причинами плинності кадрів представлено на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Звільнення працівників готельно-ресторанного господарства за  

причинами плинності кадрів 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Плинність створює скрутну кадрову ситуацію, незадоволення своїм 

становищем суттєво впливає на лояльність і мотивацію працівників 

підприємства, крім того, постійні зміни в колективі, невирішеність соціальних 

проблем, нестійкість службового становища негативно впливає на взаємини 

між співробітниками, все це потребує від управлінців політики активного 

реагування. Причини звільнення, що викликані незадоволеністю умовами 

оплати праці, тісно пов'язані із чинниками плинності. 

Демографічні чинники мають прямий або опосередкований зв'язок з 

перспективами розвитку будь-якої економічної сфери, в т.ч. і  

підприємств готельно-ресторанного господарства. Динаміка середньої 

чисельності наявного населення України за період 2010-2018 рр. представлена 

на рис. 2.3. 

Зважаючи на динаміку середньої чисельності наявного населення 

України, представленої на рис. 2.3, за останні роки спостерігається скорочення 
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кількості населення, що негативно впливає на тенденції зайнятості, знижує 

трудовий, соціальний потенціал країни, галузі тощо. 

 

Рис. 2.3. Динаміка середньої чисельності наявного населення України 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

«Необхідно акцентувати увагу, що розвиток сучасного готельно-

ресторанного господарства відбувається залежно від загального соціально-

економічного розвитку своєї країни та в тісній кореляції із зовнішніми 

глобальними процесами, які протікають у світовому господарстві, що вимагає 

постійного моніторингу факторів, вплив яких може бути різний як за силою, 

так і за тривалістю та напрямком дії. Індикаторами розвитку країн в світі є 

відповідні рейтинги, які визначаються світовими організаціями» (Гакова, 

2017a). 

«Позиції глобальної конкурентоспроможності складаються з 12 додатків,  

які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, котрі  

перебувають «на різних рівнях економічного розвитку. Цими складовими є: 

якість інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність,  

здоров'я і початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність 

ринку товарів та послуг, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового 

ринку, технологічний рівень, розмір внутрішнього ринку, 
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конкурентоспроможність підприємств, інноваційний потенціал» (World 

Economic Forum, 2019). 

Моніторинг позиції України в рейтингу країн світу за індексом 

глобальної конкурентоспроможності представлено на рис. 2.4.  

 

Рис. 2.4. Моніторинг позиції України в рейтингу країн світу  за індексом 

глобальної конкурентоспроможності 

Примітка: складено за даними (World Economic Forum, 2019) 

 

«Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність держави 

створювати таке національне бізнес-середовище, в якому вітчизняні виробники 

розвивають свої конкурентні переваги, займають стійкі позиції на певних 

сегментах світового ринку, завдяки потужному економічному потенціалу, що 

забезпечує економічне зростання економіки на інноваційній основі» (ВЕФ, 

2019). 

Дані моніторингу свідчать про низькі позиції України. За індексом 

глобальної конкурентоспроможності, Україні найбільше заважає розвиватися 

низький рівень розвитку інституцій, який включає моніторинг за складовими: 

права власності, етики і корупції, зловживання впливом, безпеку, корпоративну 

етику та підзвітність. За рівнем рейтингу розвитку інституцій Україна 
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знаходиться на 130 місці в 2014-2015 рр. та 2015-2016 рр.; на 129 місці в 2016-

2017 рр. та 118 місці в 2017-2018 рр. 

Також слід відзначити, що Україна має слабкі позиції за показниками 

розвитку фінансового ринку в частині доступності фінансових послуг, простоти 

доступу до кредитів, міцності банків тощо, та знаходиться у рейтингу  

показників на 107 місці в 2014-2015 рр., на 121 місці в 2015-2016 рр., на 130 

місці в 2016-2017 рр. та 120 місці в 2017-2018 рр. При цьому, не дивлячись на 

високі показники в освіті щодо зарахування до закладів вищої освіти (11-16 

місце), в контексті якості шкіл менеджменту (87-93 місце) та підготовки 

персоналу за місцем роботи (74-94 місце) Україна має низький рейтинг.  

«Ризикований характер підприємництва готельно-ресторанного 

господарства, високий рівень залежності від мінливості зовнішнього  

середовища, жорстка конкуренція, нестабільність правової бази, недосконалість 

інституціонального середовища призводить до необхідності вирішення 

проблем забезпечення його стійкості в певний часовий інтервал, тому 

необхідно визначити фактори, стан яких позитивно або негативно впливає на 

розвиток готельно-ресторанного господарства та своєчасно більше уваги 

приділяти несприятливим умовам, терміново ставити завдання, які необхідно 

вирішувати» (Гакова, 2017a). 

Оцінювання факторів впливу, які впливають на процеси управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

здійснювала група з п’ятнадцяти експертів, а саме: керівники закладів 

підприємств готельно-ресторанного господарства, керівники служб по роботі з 

персоналом та інші фахівці у сфері діяльності готельно-ресторанної справи. 

Задіяні експерти мають високий рівень компетенції: у всіх експертів вища 

фахова освіта, досвід роботи в готельно-ресторанному господарстві більше семі 

років та досвід наставництва.  

Ступень узгодженості думок експертів обчислюється за допомогою 

коефіцієнту варіації (V) на базі середнього квадратичного відхилення за 

формулою 2.1:  
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%100*V





,
 

(2.1) 

де  -   середньоквадратичне відхилення; 

  - середнє арифметичне значення показника фактору; 

Розмах варіації (R) розраховується за формулою 2.2: 

 

minmaxR  
, 

(2.2) 

  

де max  - максимальне значення показника фактору; 

min  - мінімальне значення показника фактору; 

  - середнє арифметичне значення фактору обчислюється за 

формулою 2.3: 

n

n

i



  1

,
 

(2.3) 

де n -число оцінок.  

Середнє лінійне відхилення (о ) розраховується  за формулою 2.4: 

 
n

n

i

2

1








.
 

(2.4) 

Ваговий коефіцієнт важливості критерію (а ) розраховується за формулою 

2.5: 

аi=Вiср/∑Вiср, (2.5) 

 

де аi - ваговий коефіцієнт i – показника;  
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Вi –значення i -показника.  

Визначення впливу факторів зовнішнього середовища прямого та 

непрямого впливу є одним з пріоритетних напрямків кадрової політики в 

контексті управління поведінкою персоналу готельно-ресторанного 

господарства. Усвідомлюючи невизначеність зовнішнього середовища, його 

складність та рухливість, необхідно швидко реагувати на процеси для 

ефективного функціонування підприємства.  

Моніторинг показників зовнішніх процесів потребує ретельного аналізу, 

«тому важливість проведення аналізу зовнішнього середовища  

обумовлюється необхідністю врахування характеру позитивного  

або негативного впливу факторів опосередкованої та прямої дії» 

(Гакова, 2017a).  

«Найбільш поширеними групами факторів зовнішнього середовища 

непрямого впливу є: політичні, економічні, технологічні та соціальні, які 

відображає PEST аналіз. Найбільш поширеною варіацією PEST аналізу є 

PESTEL аналіз, в який входять ще два показника: фактори екологічного і 

фактори правового характеру. Треба зазначити, що аналіз зовнішнього 

середовища - це всього лише інструмент, за допомогою якого підприємство 

може оцінити можливості та загрози для бізнесу. І як будь-який інструмент, він 

легко піддається зміні та набуває нові варіації» (Гакова, 2017a), наприклад, в 

деяких джерелах зустрічаються групи чинників міжнародного, культурного та 

іншого характеру. 

Спираючись на думку експертів, додатково застосовано для оцінювання 

PESTEL-аналізу, чинник інституціонального середовища, як фактор впливу  

зовнішнього середовища, сенс якого полягає в тому, щоб не обмежуватися 

аналізом економічних категорій і процесів в чистому вигляді, а включити в 

PESTEL-аналіз роботу інститутів як певну форму регулятору дій суб’єктів 

економічної діяльності та їх взаємодії.  

«Інституціональне середовище виступає регулятором дій суб’єктів 

економічної діяльності, стимулів, обмежень, правил поведінки, визначає 



98 

 

основний напрямок розвитку сфери діяльності, а також ті орієнтири, на основі 

яких відбувається формування та подальший розвиток» (Гакова, 2017a). 

Тому фактор інституціонального впливу є суттєвим, додаючи його до 

традиційної абревіатури PESTEL, на основі експертних оцінок аналізуємо 

абревіатуру факторів зовнішнього середовища непрямого впливу PESTEL+І 

(інституціональний). Послідовність процесу аналізу визначення впливу 

факторів на управління поведінкою персоналу представлено (рис. 2.5). 

Визначення суми вагових коефіцієнтів факторів та сумарної зваженої оцінки з 

урахуванням узгодженості думок експертів представлено (Додаток А, табл. А.1- 

А.2). 

 

Рис. 2.5. Послідовність визначення впливу факторів зовнішнього середовища на 

управління поведінкою персоналу  підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

Примітка: складено автором (Гакова, 2017a) 

 

Результати PESTELІ- аналізу щодо управління поведінкою підприємств 

готельно-ресторанного господарства представлено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Результати PESTELІ- аналізу щодо управління поведінкою підприємств 

готельно-ресторанного господарства 

Фактори 

Середня 

експертна 

оцінка 

Вага 

коефі- 

цієнту 

Вплив 

(+/-) 

Рівень впливу 

(зважене 

середнє) 

1 2 3 4 5 

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу (ФЗСНВ) 

1. Політичні фактори  0,06  -0,149 

1.1. Пріоритетність та підтримка розвитку  галузі 1,87 0,01 + 0,019 

1.2. Державне законодавче регулювання діяльності 

підприємств  
3,20 0,02 - -0,064 

1.3. Рівень бюрократичної тяганини  3,60 0,02 - -0,072 

1.4. Політичний клімат 3,20 0,01 - -0,032 

2. Економічні фактори   0,11  -0,113 

2.1. Економічна ситуація в країни 3,00 0,03 - -0,090 

2.2. Оподаткування 4,20 0,02 - -0,084 

2.3. Рівень середньої заробітної платні по галузі 1,87 0,02 + 0,037 

2.4.Рівень платоспроможності населення 1,87 0,03 + 0,056 

2.5. Кредитна політика 3,20 0,01 - -0,032 

3. Соціокультурні фактори  0,09  +0,072 

3.1. Демографічний фактор 4,80 0,03 - -0,144 

3.2. Ставлення населення до дозвілля  3,80 0,02 + 0,076 

3.3. Рівень культури, освіта 3,80 0,03 + 0,114 

3.4. Споживчі настрої населення 2,60 0,01 + 0,026 

4. Технологічні фактори  0,06  +0,176 

4.1.Рівень впровадження  технологій  2,80 0,02 + 0,056 

4.2. Рівень розвитку технологій приготування 

ресторанних страв 
3,00 0,03 + 0,090 

4.3. Рівень  розвитку інноваційних форм обслуговування 3,00 0,01 + 0,030 

5. Екологічні фактори  0,06  +0,038 

5.1. Екологічна безпека 2,80 0,02 - -0,056 

5.2. Облагороджування  підприємством навколишнього 

середовища 
2,80 0,03 + -0,084 

5.3. Екологічне регулювання з боку державних органів 1,00 0,01 + 0,010 

6. Правові  фактори  0,06  +0,022 

6.1. Правове регулювання трудової діяльності 3,80 0,03 + 0,114 

6.2. Якість судових та виконавчих органів 3,20 0,02 - -0,064 

6.3. Підтримка правових ініціатив підприємців 2,80 0,01 - -0,028 

7. Інституціональні фактори  0,05  +0,030 

7.1. Вплив формальних інститутів 1,07 0,01 - -0,011 

7.2. Вплив неформальних інститутів 1,00 0,03 + 0,030 

7.3. Інституціональна політика держави 1,07 0,01 + 0,011 

Разом  0,49  +0,076 

Примітка: складено на основі 15 експертних оцінок (Додаток А, табл. А.1-А.2) 
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Фактори зовнішнього середовища прямого впливу щодо управління  

поведінкою підприємств готельно-ресторанного господарства представлено в 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Результати аналізу факторів зовнішнього середовища прямого впливу щодо 

управління  поведінкою підприємств готельно-ресторанного господарства 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок (Додаток А, табл. А.1- 

А.2) 

 

На основі проведеного аналізу факторів зовнішнього середовища щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства з урахуванням специфіки підприємств готельно-ресторанного 

господарства, основні фактори зовнішнього середовища вказують на те, що 

діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства характеризується 

вкрай нестійкою зовнішньою ситуацією, що викликає високі ризики для 

ведення бізнесу, породжує нові проблеми, які потребують нових управлінських 

рішень (табл. 2.2, табл. 2.3). 

Фактори 

Середня 

експерт. 

оцінка 

Вага 

коефіцієн-

ту 

Вплив 

(+/-) 

Рівень впливу 

(зважене 

середнє) 

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу (ФЗСПВ) 

8.1.Кадрова політика конкурентів (програми 

лояльності, мотивація тощо)  
4,80 0,05 - -0,240 

8.2 Кадрові війни (переманювання співробітників, 

антиреклама) 
4,80 0,05 - -0,240 

8.3. Фактори привабливості конкурентів  (сервіс, 

цінова політика та ін.)  
3,80 0,05 - -0,190 

8.4.Вплив та реагування державних та регіональних 

органів управління 
2,80 0,04 +/- +0,112/-0,112 

8.5.Рівень  підприємницької культури 3,40 0,05 + +0,170 

8.6. Надійність постачальників 3,20 0,05 + +0,160 

8.7. Споживачі (клієнти) 4,80 0,05 + +0,240 

8.8. Освітні програми (міжнародні, державні, 

регіональні) 
4,20 0,05 + +0,210 

8.9. Взаємовідносини з місцевим населенням 3,20 0,05 +/- +0,160/-0,160 

8.10. Інфраструктура 4,00 0,04 +/- +0,160/-0,160 

8.11. Контактні аудиторії (громадськість, рухи 

тощо)  
3,00 0,03 +/- +0,090/-0,090 

      Разом (ФЗСПВ)  0,51  +0,632/-0,412 

      Всього  ( ФЗСНВ+ ФЗСПВ)  1  +0,708/-0,336 
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Врахування сили впливу кожного фактору дозволить сформувати 

керівництву дієву конкурентну стратегію щодо впливу факторів зовнішнього 

середовища, прогнозувати тенденції їх розвитку, використовувати можливості, 

які надаються ними, для досягнення своїх стратегічних цілей щодо управління 

поведінкою персоналу поведінки. 

Під час організації процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства необхідно також визначити 

специфіку впливу факторів внутрішнього середовища.  

Соціальний феномен специфіки впливу чинників внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою в організації складається на рівні 

суб'єктів поведінки: індивіда, групи, організації (рис. 2.6). 

  

 

   

Рис. 2.6. Основні чинники впливу на поведінку персоналу 

Примітка: складено автором 

 

«Поведінку працівника доцільно розглядати в контексті комунікацій між 

керуючою і керованою системами. Оскільки саме підприємство є системою, то 

варто зазначити, що система складається із підсистем, тому керуючу ланку 

краще назвати керуючою підсистемою, а виконавчу – керованою» (Череп, 

2015). 

Тому для вирішення конкретних завдань з урахуванням факторів впливу 

необхідно визначити послідовність системи управління для обґрунтування і 

втілення рішень в послідовному підпорядкуванні безлічі підсистем (рис. 2.7). 

ВХІД: 

Процеси управління 

поведінкою    

персоналу 

 

 

 

ВИХІД: залученість, 

клієнтоорієнтованість, 

HR-репутація, економічні 

показники 

Фактори зовнішнього 
середовища 
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Рис. 2.7. Схема дослідження системи управління поведінкою персоналу 

підприємства  

Примітка: складено автором  

 

Для встановлення оцінки впливу факторів внутрішнього середовища 

щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, нами розроблена методика оцінки впливу факторів  

внутрішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства, як представлена на рис. 2.8 (Гакова, 

2018b).  
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1. Планування 

2. Організація 

3. Мотивація 

4. Контроль 

ВХІД 

 

 

І 
 

КЕРОВАНА ПІДСИСТЕМА 

Блок поведінкових подій 
1.Функціональні поведінкові події; 

2.Дисфункціональні поведінкові події; 

 

ІІ 

ІІІ 

1. Фактори внутрішнього впливу на рівні 
індивіду, які мають позитивне значення ; 

2. Фактори внутрішнього впливу на рівні 

індивіду, які мають негативне значення ; 
3. Фактори внутрішнього впливу на рівні 

групи, які мають позитивне значення; 

4. Фактори внутрішнього впливу на рівні 
групи, які мають негативне значення 

5. Фактори внутрішнього впливу на рівні 

організації 
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ВИХІД 

РЕЗУЛЬТАТ 

 
 

ІV 

 рівень задоволеності споживачів; 

 рівень лояльності споживачів; 

 рівень внутрішньої лояльності персоналу; 

 HR-репутація, імідж; 

 зростання економічних показників; 

 збільшенні конкурентоспроможності; 

 стійкий розвиток підприємства 
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Рис. 2.8. Методика оцінки впливу факторів внутрішнього середовища щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства  

Примітка: складено автором  
 

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. 
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Сьогоднішні актуальні чотири моделі організаційної поведінки: 

 авторитарна модель організаційної поведінки; 

  опікуюча модель організаційної поведінки;  

 підтримуюча модель організаційної поведінки 

 колективна модель організаційної поведінки (Newstrom and Davis, 

2002). 

Дослідники зазначають, що в межах однієї організації в різних 

підрозділах, відділах, філіях моделі організаційної поведінки можуть 

відрізнятися. 

Моделі поведінки в організації не є статичними і змінюються відповідно 

до потреб часу, тому вважаємо, що в рамках однієї моделі, незважаючи на 

домінуючу складову типових для неї факторів, можуть бути присутні елементи 

інших моделей, які впливають на ідентифікацію домінуючою моделі.  

Це поєднання нами трактується як прояв «химерної» моделі поведінки, яке 

обумовлюється як властивість поєднувати антагоністичні або невластиві за  

своєю суттю складові різних поведінкових моделей в контексті домінуючої 

моделі, внаслідок чого модифікація поведінкових реакцій виражається в 

невизначених або непередбачуваних поведінкових подіях, які впливають на 

середовище суб'єктів взаємодії. 

За допомогою даної методики була досліджена поведінка персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства, а саме 3-зіркових готелів, 

розташованих в місцях ділової активності міст, при цьому розглядається 

поведінка персоналу, стаж роботи якого від одного року і більше.  

Виходячи з типової структури 3-зіркових готелів, нами досліджується 

поведінка персоналу наступних служб: адміністраторів рецепції: служба 

прийому, розміщення, бронювання; покоївок: служба покоївок; офіціантів: 

служба харчового комплексу; працівників харчового комплексу: служба 

харчового комплексу. 

На першому етапі оцінювання визначено та згруповано підприємства в 

умовні чотири кластери  в залежності від моделей організаційної поведінки 

персоналу 3 зіркових готелів  за концепцією авторів з урахуванням авторської 
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гіпотези прояву «химерної» моделі поведінки. Моделі організаційної поведінки 

підприємств визначені за типами : авторитарної, опікуючою, підтримуючою, 

колективної. Диференціювання досліджуваних підприємств здійснювалось на 

підставі опитувальних методів персоналу 3-зіркових готелів.  

Опитувальник щодо визначення моделей організаційної поведінки  

призначений для оцінки шести ключових вимірів організаційної поведінки, де 

кожне з питань передбачає чотири варіанти відповідей за якими необхідно 

розподілити бали 100-бальної оцінки між чотирма службами персоналу що 

досліджуються за чотирма альтернативами моделями організаційної поведінки 

в тому ваговому співвідношенні, яке найбільшою мірою відповідає показникам 

організації в якій працює співробітник (Додаток Б, табл. Б.1).  

Після обробки даних, зроблено висновок про належність підприємства до 

тієї чи іншої моделі організаційної поведінки (табл. 2.4).  

В результаті першого етапу оцінювання було сформовано підприємства в 

умовні чотири кластери в залежності від моделей організаційної поведінки 

персоналу 3 зіркових готелів та визначено наступне: 

підприємства авторитарної моделі поведінки кластера А - «Фрегат» 

та «Дніпровські зорі» мають у своєму складі компоненти властиві опікуючої 

моделі організаційної поведінки для персоналу служби покоївок; офіціантів, 

працівників харчового комплексу служби харчового комплексу по позиціям: 

  «Орієнтація працівників» - персонал переважно орієнтований виключно 

на економічну винагороду, яка безпосередньо пов'язана з ефективною роботою 

підприємства в цілому, а не на типову позицію для авторитарної моделі: 

беззаперечне підпорядкування керівництву; 

  «Задоволення потреб працівників» - потреби працівників переважно 

визначаються матеріальним заохоченням, що дає відчуття безпеки, а не 

типовою для авторитарної моделі позицією: задоволення, перш за все, своїх 

основних потреб і основних потреб своєї сім'ї;
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Таблиця 2.4  

Диференціювання досліджуваних підприємств за моделями організаційної поведінки  

Модель 

організаційної 

поведінки 

підприємства 

Назва підприємства 

готельно-

ресторанного 

господарства 

Складові моделі організаційної поведінки 

Базис  моделі 
Орієнтація 

керівництва 

Орієнтація 

працівників 

Психологічний 

результат для 

працівників 

Задоволення 

потреб 

працівників 

Участь 

працівників 

у трудовому 

процесі 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кластер А 

Авторитарна 

модель 

«Либідь» 

Орієнтований 

на владу над 

підлеглими 

Підпорядкування 

повноваженням 

керівництва 

Підпорядкування Залежність від 

керівництва 

Основні 

потреби 

Мінімальна 

«Фрегат» 

Орієнтований 

на владу над 

підлеглими 

Підпорядкування 

повноваженням 

керівництва 

Безпека та пільги Залежність від 

керівництва 

Соціальна-

економічна  

безпека 

Мінімальна 

«Дніпровські зорі» 

Орієнтований 

на владу над 

підлеглими 

Підпорядкування 

повноваженням 

керівництва 

Безпека та пільги Залежність від 

керівництва 

Соціальна-

економічна  

безпека 

Мінімальна 

«Братислава», м. 

Кривий Ріг 

Орієнтований 

на владу над 

підлеглими 

Підпорядкування 

повноваженням 

керівництва 

Підпорядкування Залежність від 

керівництва 

Основні 

потреби 

Мінімальна 

Кластер В 

Опікуюча 

модель 

«Дніпропетровськ» 

Економічні 

ресурси 

Гроші Безпека та пільги Залежність від 

організації 

Соціальна-

економічна  

безпека 

Пасивна 

«Центральний» 

Економічні 

ресурси 

Гроші Підпорядкування Залежність від 

керівництва  

Соціальна-

економічна  

безпека 

Мінімальна 

«Оптіма Делюкс 

Кривий Ріг» 

Економічні 

ресурси 

Гроші Безпека та пільги Залежність від 

організації 

Соціальна-

економічна  

безпека 

Пасивна 

 «Ювілейний» 

Економічні 

ресурси 

Гроші Безпека та пільги, 

виконання 

робочих завдань 

Залежність від 

організації 

Статус та 

визнання 

Пасивна 

 1
0
6
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кластер С 

Підтримуюча 

модель 

 «Братислава», м. 
Київ 

Керівництво Підтримка 
Виконання 

робочих 
завдань  

Участь у 
керівництві 

Статус та 
визнання 

Стимули, які 
спонукають 

 «Олексанрівський» Керівництво Підтримка 
Безпека та 

пільги 
Залежність від 

організації 
Статус та 
визнання 

Пасивна 

«Рейкарц Аврора» Керівництво Підтримка 
Виконання 

робочих 
завдань  

Участь у 
керівництві 

Статус та 
визнання 

Стимули, які 
спонукають 

«Раціотель Кривий 
Ріг» 

Керівництво Підтримка 
Виконання 

робочих 
завдань  

Участь у 
керівництві 

Статус та 
визнання 

Стимули, які 
спонукають 

Кластер D 

Колегіальна 

модель 

«Дружба» Партнерство 
Робота у 
команді 

Відповідальна 
поведінка 

Самодисципліна Самореалізація 
Помірний 
ентузіазм 

«Воскресенський»  Партнерство 
Робота у 
команді 

Відповідальна 
поведінка 

Самодисципліна Самореалізація 
Помірний 
ентузіазм 

«Театральний» Партнерство 
Робота у 
команді 

Відповідальна 
поведінка 

Самодисципліна Самореалізація 
Помірний 
ентузіазм 

«Рейкарц 
Кропивницький» 

Партнерство 
Робота у 
команді 

Відповідальна 
поведінка 

Самодисципліна Самореалізація 
Помірний 
ентузіазм 

Примітка: складено автором на основі (Додаток Б, табл. Б.1) 

- підприємства з ознаками «химерної» моделі поведінки  

 

1
0
7
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підприємство опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В 

«Центральний» має у своєму складі с компоненти властиві авторитарної моделі 

організаційної поведінки для всіх досліджуваних служб підприємства по 

наступним позиціям: 

 «Орієнтація працівників» - персонал орієнтований на беззаперечне 

підпорядкування керівнику, а не на типову для опікуючої моделі позицію 

економічної винагороди, яка пов'язана з результатами роботи підприємства;  

 «Психологічний результат для працівників» полягає в беззаперечному 

виконанні розпоряджень, а не в притаманній для опікуючої моделі системі 

економічної винагороди персоналу в залежності від результатів роботи 

підприємства; 

 «Участь працівників у трудовому процесі» є мінімальною, для 

опікуючої моделі характерне пасивне співробітництво; 

підприємство опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В 

«Ювілейний» має у своєму складі компоненти властиві підтримуючій моделі 

організаційної поведінки для персоналу служби покоївок; офіціантів, 

працівників харчового комплексу служби харчового комплексу по позиціям: 

 «Орієнтація працівників» складається не тільки з економічної вигоди, 

але з можливості вносити вклад в виконання робочих завдань, приймати на себе 

відповідальність, що є типовим для підтримуючої моделі; 

 «Задоволення потреб працівників» полягає не тільки в матеріальному 

заохоченні, але й в статусі і визнанні своєї сумлінної праці, що є притаманним 

для підтримуючої моделі; 

підприємство підтримуючої моделі організаційної поведінки кластера 

С «Олексанрівський» має у своєму складі компоненти властиві опікуючої 

моделі організаційної поведінки для персоналу служби покоївок; офіціантів, 

працівників харчового комплексу служби харчового комплексу по наступним 

позиціям, а саме: 

 «Орієнтація працівників» полягає переважно в економічній вигоді, що 

є типовим для опікуючої моделі; 
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 «Психологічний результат для працівників» залежить від особистої 

системи економічної винагороди персоналу; 

 «Участь працівників у трудовому процесі» полягає в матеріальній 

мотивації, для підтримуючої моделі характерні не тільки матеріальні стимули, 

що спонукають до роботи. 

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що підприємства 

кластера А: Готель «Фрегат», Готель «Дніпровські зорі»; підприємства кластера 

В: Готель «Центральний», Готель «Ювілейний» та підприємства кластера С: 

Готель «Олексанрівський» поєднують складові різних поведінкових моделей 

організаційної поведінки, та мають ознаки «химерної» моделі поведінки, 

властиві ознаки якої об'єднувати антагоністичні або невластиві за своєю суттю 

складові різних поведінкових моделей в контексті домінуючої моделі. 

Нами виділені основні ознаки «химерної» моделі поведінки, а саме: 

 суперечливість політики управління поведінкою персоналу в 

структурній моделі організаційної поведінки; 

 сформований образ невизначеності взаємодії в організації; 

 розмита відповідальність за результат праці; 

 ;невизначеність задоволеності працею; 

 сутність заявлених характеристик моделі не відповідає фактичній 

діяльності. 

Другий етап визначає перелік впливу факторів на рівні індивіда, групи 

шляхом присвоєння їм певної ваги, їх деталізацію на основі експертної думки. 

За експертною оцінкою визначено перелік впливу факторів  внутрішнього 

середовища та їх питома вага (Додаток В, табл. В.1-В.2). 

«Деталізацію як прийом широко використовують для аналізу чинників, 

факторів і результатів господарської діяльності в часі та місці (просторі). За 

допомогою цього прийому виявляють позитивний і негативний вплив окремих 

чинників, результати якого, як правило, взаємно протилежні. У поєднанні з 
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іншими методами аналізу деталізація дає змогу всебічно оцінити явище та 

виявити фактори впливу на нього» (Череп та Григорович, 2018). 

В межах дослідження контактних аудиторій визначені фактори 

внутрішнього впливу та їх ваговий коефіцієнт з їх деталізацією (позитивні, 

негативні) на рівні індивіда та групи (Додаток В, табл. В.1-В.2), які 

представлені в табл. 2.5.  

В межах дослідження контактних аудиторій ідентифіковані фактори 

внутрішнього впливу на рівні організації, а саме: цілі організації; корпоративна 

культура організації; методи впливу, існуючий стиль поведінки і спосіб дії 

власників та менеджменту; кадрова політика; організаційний розвиток; 

технології; HR-репутація; специфічні особливості, якими володіє організація 

для подальшого ранжування експертами. 

Таблиця 2.5 

Фактори внутрішнього впливу на управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства на рівні індивіда, групи 

Позитивні та негативні фактори внутрішнього впливу на рівні індивіда 

Позитивні фактори внутрішнього впливу Негативні фактори внутрішнього впливу 

Динаміка розвитку особистості 

(професіогенез)  

Відсутність динаміки розвитку особистості 

(професіогенез) 

Залученість Відсутність почуття  причетності 

Компетенції Невикористання компетенцій персоналу 

Своєчасне вирішення конфліктів Невирішені або затяжні конфлікти 

Морально-психологічний клімат 
Несприятливий морально-психологічний клімат 

Мотивація Відсутність мотивації 

Очікування Порушення домовленостей, в т.ч. усних  

Соціальні установки  Невизначеність 

Стиль керівництва Незрозумілий стиль керівництва 

Ціннісні орієнтації Розмиті ціннісні орієнтації  

Позитивні та негативні фактори внутрішнього впливу на рівні групи 

Позитивні фактори внутрішнього впливу Негативні фактори внутрішнього впливу 

Структура, склад групи Недосконала структура, склад групи 

Згуртованість Низька згуртованість 

Комунікації Низький рівень комунікацій 

Ціннісні орієнтації Розмиті ціннісні орієнтації 

Статус Низький статус 

Групова динаміка Відсутність групової динаміки 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок  
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На третьому етапі дослідження оцінюємо, узагальнюємо та  

визначаємо рівень впливу факторів внутрішнього середовища на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства за 5-

ти бальною шкалою. 

Отже, проведення моніторингу та аналізу факторів впливу щодо процесів 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства дозволяє керівникам запобігти негативному впливу чинників 

зовнішнього середовища  та  прогнозувати орієнтири управлінських процесів. 

Запропонована автором методика оцінки щодо визначення факторів 

внутрішнього середовища ґрунтується на врахуванні специфіки 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства, дозволяє 

визначити цілі оцінки, моделі організаційної поведінки персоналу, оцінити 

вплив факторів, що дасть змогу підвищити результативність роботи персоналу, 

збільшити задоволення клієнтів, що, в свою чергу, дасть змогу підвищити 

економічний потенціал підприємства.  

 

 

2.2. Оцінка впливу факторів на процеси управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства на рівні 

індивіда та групи 

 

Ефективність управління поведінкою персоналу вимагає формування 

системи оцінювання для вирішення питань, які відіграють істотну роль при 

реалізації таких комплексних функцій, як планування, організація, просування, 

ротація персоналу, мотивація, стимулювання, контроль та ін. Це 

найважливіший інструмент підвищення якості роботи, і отже, ефективності 

функціонування організацій.  

Питання оцінки персоналу підприємств і методів їх проведення 

розглянуто у працях таких дослідників, як Базалійська Н.П. (2017), 

Хуторський П.О., Степура В.А. (2017), Занора В.О. (2016), Семенов В.Ф., 

Нечева Н.В., Кудіна Ю.В. (2016), Харун О.А. (2016; 2017), Іванов С.М., 
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Максишко Н.К. (2015), Гризовська Л.О. (2014), Жигало І.І. (2014), 

Крамаренко А.В. (2014), Космина Ю.М. (2013), Швець І.Б., Коваленко Т.В. 

(2013), Антонюк А.А., Шмиголь Н.М (2012a; 2012b), Жам О.Ю. (2012), 

Грабовецький Б.Є. (2010), Череп А.В., Сьомченко В.В. (2010), Хміль Ф.І. 

(2006).  

Незважаючи на наявність здобутків вчених, певні питання, що 

стосуються специфіки оцінювання процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства, залишаються недостатньо 

розглянутими та потребують подальшого науково доопрацювання з 

урахуванням сучасних тенденцій. 

На підприємствах готельно-ресторанного господарства велике значення 

мають стандарти обслуговування, які визначають основні вимоги до процесу 

обслуговування клієнтів закладу, даний процес нерозривно пов'язаний з 

управлінням найважливішими економічними показниками діяльності 

підприємства, та суттєво впливає на економічний стан підприємства.  

Оцінка роботи персоналу через фактори впливу внутрішнього 

середовища на рівні індивіда та групи є найважливішим інструментом 

управління, який показує рівень впливу факторів (негативних, позитивних, 

функціональних, дисфункціональних), дозволяє своєчасно реагувати та 

приймати управлінські рішення.  

Під «оцінкою персоналу» нами розуміється відповідність персоналу 

характеристикам, вимогам посади з точки зору виконання робочих завдань для 

подальшого прийняття управлінських рішень щодо досягнення цілей 

підприємства. 

Система оцінки завжди формується під впливом потреб підприємства і 

для вирішення його практичних завдань. 

Методи оцінки персоналу є найголовнішою складовою процесу оцінки 

персоналу. У системах оцінювання застосовуються різноманітні методи, а в 

їхніх межах –  техніки оцінювання.  
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«Під методом оцінювання мається на увазі сукупність певних теоретико-

методологічних підходів щодо оцінювання якостей особистості, поведінки й 

результативності праці персоналу» (Хміль, 2006). 

«Слід зауважити, що на сьогодні достатньо складно розробити 

збалансовану систему оцінювання персоналу щодо її об’єктивності, простоти, 

зручності і зрозумілості, тому що єдиної класифікації методів оцінки не існує» 

(Гакова, 2017b). 

Етапи системи оцінювання поведінки персоналу розглядаються за 

наступними підходами: 

 установчий рівень: передбачає вимірювання факторів впливу 

внутрішнього середовища щодо готовності людини до конкретної дії, що 

передує її поведінці в організації;  

 вимірювальний рівень: передбачає вимірювання факторів впливу 

внутрішнього середовища на управління поведінкою персоналу;  

   розвиваючий рівень: передбачає вимірювання факторів впливу 

внутрішнього середовища щодо розвитку персоналу; Змістовність рівнів 

оцінювання представлено (рис. 2.9).  

  

Рис. 2.9. Рівні оцінювання поведінки персоналу 

Примітка: складено автором за основі (Слиньков, 2007; Хміль, 2006)  
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Важливу роль в розумінні сучасного керівництва відіграють міжнародні 

стандарти систем управління якістю нового покоління, які синхронізовані 

Україною та дозволяють уніфікувати систему оцінки. Система управління якістю 

(СУЯ) має виняткову універсальність та може бути застосовна на будь-якому 

підприємстві.  

Сімейство стандартів ISO 9000 - допомога для організацій всіх типів і 

розмірів у впровадженні та використанні ефективних систем менеджменту якості. 

В серію стандартів входять: 

 ISO 9000. «Основні положення та словник термінів» (ДСТУ ISO 

9000:2015).  

В стандарті розглядаються принципи, основні положення, терміни.  

 ISO 9001. «Вимоги» (ДСТУ ISO 9000:2015).  

В стандарті встановлюються вимоги для систем менеджменту якості. 

 ISO 9004. «Системи управління якістю настанови щодо поліпшення 

діяльності» (ДСТУ ISO 9004:2012).  

В стандарті розглядаються потреби та очікування всіх відповідних 

зацікавлених сторін і даються рекомендації по систематичному і безперервному 

поліпшенню загальних показників діяльності організації 

 ISO 19011. «Керівництво з аудиту систем менеджменту якості» (ДСТУ 

ISO 19011:2012).  

В стандарті описується керівництво щодо проведенню аудитів системи 

менеджменту якості. 

Згідно міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9000 

«Основні положення та словник термінів», де розглядаються принципи, 

основні положення, терміни систем управління якістю нового покоління, 

зазначено, що проведення аудиту - це засіб оцінювання результативності 

системи управління якістю, щоб ідентифікувати ризики та визначити 

дотримання вимог».  

У цьому аспекті, для проведення аудиту щодо оцінювання поведінки 

персоналу та враховуючи специфіку підприємств готельно-ресторанного 
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господарства, нами удосконалено етапи алгоритму модифікації поведінкового 

аудиту в контексті авторської методики оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства на рівні індивіда, групи, організації.  

Організація процесу управління поведінкою персоналу ґрунтується на 

даних функціонального аналізу поведінки: ABC-аналізу,  

(англійська абревіатура назви методу, яка утворена з перших  

букв слів: antecedent (передумова), behavior (поведінка) і consequence (наслідки) 

(Luthans and Kreitner, 1985), тобто АВС - аналіз полягає, як  

у виявленні передумов (А) - факторів впливу; поведінкових подій (В) - 

функціональних, дисфункціональних поведінкових подій, отримання   

наслідків (С) – задоволеність та лояльність клієнтів, економічні показники 

підприємства.  

На основі табл. 2.6 були ідентифіковані фактори впливу внутрішнього 

середовища (індивід, група) з деталізацією на позитивні та негативні, визначена 

оцінка ступеня впливу факторів методом середньозважених показників, в 

основу яких покладено інтегральний показник на  

підставі опитування досліджуваного персоналу (Додаток Г, табл. Г1-Г.2; 

Додаток Д, табл. Д1-Д2). 

Даний метод є досить ефективним засобом для визначення процесів з 

важко вимірюваними діями і допомагає дати кількісну оцінку для 

систематизації якісних факторів, що впливають на процес прийняття рішення, з 

оцінкою їх ваги.  

На першому етапі аудиту: ідентифіковані фактори впливу внутрішнього 

середовища (індивід, група) з деталізацією на позитивні та негативні, визначена 

оцінка ступеня впливу факторів методом середньозважених показників в основі 

якої покладено інтегральний показник, використана деталізація як своєрідна 

оціночна вісь (позитивний - негативний), що являє собою одиницю сприйняття 

індивіда або групи, в якій поєднані об'єктивні відомості та їх суб'єктивна 

інтерпретація (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Етапи проведення аудиту поведінки персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства 

Етап 
Зміст 

А 

 

antecedent 

(передумова) 

Ідентифікація 

та 

оцінка 

факторів 

впливу 

внутрішнього 

середовища 

Організація опитувальних методів та проведення 

спостережень з метою виявлення впливу факторів 

внутрішнього середовища на поведінку персоналу на рівні 

індивіду, групи, організації.  

Оцінка факторів впливу на рівні індивідів та груп 

(позитивних, негативних), організації на основі оціночної 

методики(підрозділ рис.2.8). 

Оцінку вагових коефіцієнтів показників здійснювала група 

з п’ятнадцяти експертів, оцінку впливу показників 

здійснювали респонденти за 5-ти бальною шкалою в 

основу яких покладено інтегральний показник. В 

дослідженні враховується узгодженості думок експертів.  

В 

behavior 

(поведінка) 

Ідентифікація 

та 

оцінка 

поведінкових 

подій 

Виявлення однотипних поведінкових подій на підставі 

частоти їх повторення та кількісної оцінки і з подальшою 

фіксацією (функціональних, дисфункціональних). 

Оцінку вагових коефіцієнтів показників здійснювала група 

з п’ятнадцяти експертів, оцінку впливу показників 

здійснювали респонденти за 5-ти бальною шкалою в 

основу яких покладено інтегральний показник. В 

дослідженні враховується узгодженості думок експертів . 

С 

consequence 

(наслідки) 

Впровадження Розробка і впровадження заходів, які на мають посилити 

функціональні поведінкові події та послабити 

дисфункціональні поведінкові події. 

Очікуваний 

результат та 

перевірка 

результатів 

впровадження 

Поліпшення взаємодії з клієнтом (задоволеність, 

лояльність), позитивна динаміки основних економічних 

показників. Постійний  моніторинг оцінки результатів 

впровадження. 

 

Примітка: удосконалено автором на основі (Luthans and Kreitner, 1985) 

 

Контент формулювання чинників для опитування персоналу щодо оцінки 

впливу факторів на рівні індивіда, розглядались за семантичним визначенням, а 

саме:  

 професіогенез – це процес розвитку особистості як професіонала, це 

зміна  кількісних і якісних властивостей; 

 залученість - це показник взаємовідносин «організація - працівник», 

при якому працівник готовий виконувати дії, що виходять за рамки свого 
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функціоналу, докладати додаткових зусиль, рекомендувати свою компанію як 

роботодавця, працювати в компанії якомога довше; 

 компетенція - це те, на що претендує людина, це коло питань, в яких 

вона добре обізнана, має знання і досвід; 

 конфлікти - зіткнення протилежних інтересів і поглядів,напруження і 

крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, 

боротьби, що супроводжуються складними колізіями; 

 морально-психологічний клімат - стан колективу, який виявляється у 

стилі й манері поведінки, взаємовідносинах працівників та виконанні ними 

своїх професійних обов’язків; 

 мотивація - як основна функція управління пов'язана з процесом 

спонукання себе та інших людей до діяльності через формування мотивів 

поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації; 

 очікування -  це оцінка даної особистістю ймовірності певного події; 

 соціальні установки - готовність суб'єкта до певної соціальної 

поведінки; схильність сприймати, оцінювати, усвідомлювати та  діяти щодо 

соціального об'єкта (явища) певним чином; 

 стиль керівництва - сукупність засобів впливу керівника  

на підлеглих, яка обумовлена специфікою завдань, поставлених перед 

підприємством; 

 ціннісні орієнтації - відображення в свідомості людини цінностей, 

визнаних їм як стратегічних життєвих цілей і загальних світоглядних 

орієнтирів.  

Фактори, які мають негативний вплив на рівні індивіда,  

оцінено як антипод до позитивних факторів впливу, тобто як діаметрально 

протилежні. 

Підсумки результатів оцінювання досліджуваних підприємств  

в межах контактних аудиторій щодо показників позитивних та негативних 

факторів впливу на рівні індивіда представлені в (табл. 2.7, Додаток Г, 

табл. Г.1-Г.2). 
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Таблиця 2.7 

Результати оцінки позитивних та негативних факторів впливу досліджуваних 

підприємств на рівні індивіда  

Назва підприємства Оцінка 
позитив- 

них 
факторі 

впливу на 
рівні 

індивіда 
(бали) 

Рівень 
впливу 

позитив- 
них 

факторів 
впливу 

Оцінка 
негативних 

факторів 
впливу на 

рівні індивіда 
(бали) 

Рівень 
впливу 

негатив- 
них 

факторів 
впливу 

Відхилення 
(гр.2- гр.4) 

Підприємства авторитарної моделі організаційної поведінки кластера А 
Готель «Либідь» 3,00 середній 2,60 низький 0,40 
Готель «Фрегат» 2,74 низький 3,02 середній -0,28 
Готель «Дніпровські 
зорі» 

2,73 низький 3,06 середній -0,3 

Готель «Братислава», 
м. Кривий Ріг 

2,95 середній 2,55 низький 0,4 

Середній результат по 
кластеру А 

2,86 середній 2,81 середній 0,05 

Підприємства опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В 
Готель 
«Дніпропетровськ» 

3,21 середній 2,56 низький 0,65 

Готель «Центральний» 2,85 середній 2,87 середній -0,02 
Готель «Оптіма Делюкс 
Кривий Ріг» 

3,00 середній 2,54 низький 0,46 

Готель «Ювілейний» 3,00 середній 2,90 середній 0,10 
Середній результат по 
кластеру В 

3,02 середній 2,72 низький 0,30 

Підприємства підтримуючої моделі організаційної поведінки кластера С 
Готель «Братислава» 3,67 середній 2,46 низький 1,21 
Готель 
«Олександрівський» 

3,20 середній 2,95 середній 0,25 

Готель «Рейкарц 
Аврора» 

3,75 середній 2,37 низький 1,38 

Готель «Раціотель 
Кривий Ріг» 

3,75 середній 2,43 низький 1,32 

Середній результат по 
кластеру С 

3,59 середній 2,55 низький 1,04 

Підприємства колегіальної моделі організаційної поведінки кластера D 
Готель «Дружба» 3,78 високий 2,15 низький 1,63 
Готель 
«Воскресенський» 

3,99 високий 2,10 низький 1,89 

Готель «Театральний» 4,10 високий 2,05 низький 2,05 
Готель «Рейкарц 
Кропивницький» 

4,00 високий 2,06 низький 1,94 

Середній результат по 
кластеру D 

3,97 високий 2,09 низький 1,88 

Примітка: складено автором на основі експертної оцінки, опитувальних методів 

персоналу та клієнтів підприємств  

-  підприємства з ознаками «химерної» моделі поведінки  
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Результати оцінювання досліджуваних підприємств в межах контактних 

аудиторій щодо показників позитивних та негативних факторів впливу на рівні 

індивіда свідчать про наступне: середній результат підприємств авторитарної 

моделі організаційної поведінки кластеру А має оцінку позитивних факторів 

впливу, що становить 2,86 бали та оцінку негативних факторів впливу, що 

становить 2,81 бали, що є середнім рівнем впливу.  

Результати оцінювання показників позитивних та негативних факторів 

впливу на рівні індивіда у розрізі підприємств кластера А, представлених в 

табл. 2.7, демонструють, що підприємства Готель «Либідь» та Готель 

«Братислава», м. Кривий Ріг мають середній рівень впливу позитивних 

факторів та низький рівень впливу негативних факторів.  

На підприємствах Готель «Фрегат» та Готель «Дніпровські зорі», які 

мають елементи прояву «химерної» моделі поведінки, спостерігається низький 

рівень оцінки позитивних факторів впливу, середній показник негативних 

факторів впливу та відбувається превалювання негативних факторів впливу над 

позитивними факторами впливу.  

Результати оцінювання підприємств опікуючої моделі організаційної 

поведінки кластера В: в межах контактних аудиторій щодо показників 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні індивіда, представлених в 

таблиці, мають середній вплив позитивних факторів впливу, що становить 3,02 

бали та результат негативних факторів впливу, що становить 2,72 бали. 

У розрізі підприємств кластера В, представлених в таблиці, показники 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні індивіда розподілилися 

наступним чином: підприємства Готель «Дніпропетровськ» та Готель «Оптіма 

Делюкс Кривий Ріг» мають середній вплив позитивних факторів та низький 

вплив негативних факторів.  

На підприємствах Готель «Центральний» та Готель «Ювілейний», що 

мають елементи прояву «химерної» моделі поведінки, спостерігається середній 

показник позитивних та негативних факторів впливу, причому підприємство  
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Готель «Центральний» має превалювання негативних факторів впливу над 

позитивними факторами впливу. 

Результати оцінювання підприємств підтримуючої моделі організаційної 

поведінки кластера С в межах контактних аудиторій щодо показників 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні індивіда, представлених в 

таблиці 12, мають середній вплив позитивних факторів впливу, що складає  

3,59 бала, та низький показник негативних факторів –2,55 бали. 

У розрізі підприємств кластера С, представлених в табл. 2.7, показники 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні індивіда розподілилися 

наступним чином: підприємства Готель «Братислава», Готель «Рейкарц 

Аврора», Готель «Раціотель Кривий Ріг» мають середній вплив позитивних 

факторів та низький вплив негативних факторів. Підприємство 

«Олександрівський», що містить елементи прояву «химерної» моделі 

поведінки, має середній показник як позитивних так негативних факторів 

впливу.  

Середній результат оцінювання підприємств колегіальної моделі 

організаційної поведінки кластера D в межах контактних аудиторій щодо 

показників позитивних та негативних факторів впливу на рівні індивіда, 

представлених в табл. 2.7, мають високий  вплив позитивних факторів впливу, 

що становить 3,97 бала  та негативних факторів впливу, що становить 2,09 бала.  

У розрізі підприємств кластера D, всі підприємства мають превалювання 

позитивних факторів впливу над негативними. 

Важливим елементом у дослідженні поведінки персоналу в організації є 

процеси взаємодії в групі (групах), які діють в організації, складаючи 

внутрішню підсистему організації, тому важливо враховувати, що не тільки сам 

по собі індивід, певним чином діє в групі (групах), а й сама група впливає на 

індивіда змінюючи його поведінку для реалізації власних цілей. 

Контент формулювання чинників для опитування персоналу щодо оцінки 

впливу факторів на рівні групи розглядався за семантичним визначенням, а 

саме: 
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 структура - це спосіб упорядкування елементів і процесів в системі, що 

визначає формальні взаємини людей в організації, визначає обов'язки, 

відповідальність і повноваження різних підрозділів і посад; 

  під складом групи розуміють рівень подібності особистостей, поглядів, 

підходів, які проявляються при вирішенні проблем; 

 згуртованість - це міра тяжіння членів групи один до одного і до групи; 

 комунікації - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, 

поглядами, тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою 

вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання 

інформації; 

 ціннісні орієнтації - відображення цінностей як стратегічних цілей і 

загальних світоглядних орієнтирів; 

 статус - чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи 

або групи у взаємостосунках з іншими групами; 

 групова динаміка - сукупність процесів, що відбуваються  

в малій групі і характеризують її з точки зору руху, розвитку та 

функціонування; 

 групові норми - набір правил, вироблених і прийнятих групою.  

Фактори, які мають негативний вплив на рівні групи, оцінені як антипод 

до позитивних факторів впливу, тобто як діаметрально протилежні. 

Підсумки результатів оцінювання досліджуваних підприємств в межах 

контактних аудиторій щодо показників позитивних та негативних  

факторів впливу на рівні групи представлено в табл. 2.8 (Додаток Д, табл. Д.1-

Д.2). 

Результати оцінювання досліджуваних підприємств в межах контактних 

аудиторій щодо показників позитивних та негативних факторів впливу на рівні 

групи свідчать про наступне: середній результат підприємств авторитарної 

моделі організаційної поведінки кластера А має оцінку позитивних факторів 

впливу, що становить 2,89 бали та оцінку негативних факторів впливу, що 

становить 2,84 бали, що є середнім рівнем впливу.   
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Таблиця 2.8 

Результати оцінки позитивних та негативних факторів впливу досліджуваних 

підприємств на рівні групи  

Назва підприємства Оцінка 

позитивних 

факторів 

впливу на 

рівні групи 

(бали) 

Рівень 

впливу 

позитивних 

факторів 

впливу 

Оцінка 

негативних 

факторів 

впливу на 

рівні групи 

(бали) 

Рівень 

впливу 

негативних 

факторів 

впливу 

Відхилення 

(гр.2- гр.4) 

Підприємства авторитарної моделі організаційної поведінки кластера А 
Готель «Либідь» 3,10 середній 2,60 низький 0,50 
Готель «Фрегат» 2,60 низький 3,10 середній -0,50 
Готель «Дніпровські 
зорі» 

2,68 низький 3,11 середній -0,43 

Готель «Братислава», 
м. Кривий Ріг 

3,20 середній 2,55 низький 0,65 

Середній результат 
по кластеру А 

2,89 середній 2,84 середній 0,05 

Підприємства опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В 
Готель 
«Дніпропетровськ» 

3,75 середній 2,35 низький 1,40 

«Готель 
Центральний» 

2,78 середній 2,95 середній -0,17 

«Оптіма Делюкс 
Кривий Ріг» 

3,65 середній 2,30 низький 1,35 

Готель «Ювілейний» 2,94 середній 3,00 середній -0,06 
Середній результат 
по кластеру В 

3,28 середній 2,65 низький 0,63 

Підприємства підтримуючої моделі організаційної поведінки кластера С 
 Готель «Братислава» 3,80 високий 2,35 низький 1,45 
Готель 
«Олександрівський»  

3,07 середній 2,97 середній 0,13 

Готель «Рейкарц 
Аврора» 

3,88 високий 2,11 низький 1,77 

«Готель Раціотель 
Кривий Ріг» 

4,00 високий 2,04 низький 1,96 

Середній результат 
по кластеру С 

3,69 середній 2,37 низький 1,32 

Підприємства колегіальної моделі організаційної поведінки кластера D 
Готель «Дружба» 4,00 високий 1,99 низький 2,01 
Готель 
«Воскресенський»  

4,18 високий 1,95 низький 2,23 

«Готель Театральний» 4,25 високий 1,87 низький 2,38 
Готель «Рейкарц 
Кропивницький» 

4,10 високий 1,93 низький 2,17 

Середній результат 
по кластеру D 

4,13 високий 1,93 низький 2,20 

Примітка: складено автором на основі експертної оцінки, опитувальних методів 

персоналу  

-  підприємства з ознаками «химерної» моделі поведінки  
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Результати оцінювання показників позитивних та негативних  

факторів впливу на рівні групи у розрізі підприємств  

кластеру А, представлених в табл. 2.8, доводять, що підприємства Готель 

«Либідь» та Готель «Братислава», м. Кривий Ріг мають середній  

рівень впливу позитивних факторів та низький рівень впливу негативних 

факторів.  

На підприємствах Готель «Фрегат» та Готель «Дніпровські зорі», які 

мають елементи прояву «химерної» моделі поведінки спостерігається низький 

рівень оцінки позитивних факторів впливу, середній показник негативних 

факторів впливу та відбувається превалювання негативних факторів впливу над 

позитивними факторами впливу. 

Середній результат оцінювання контактних аудиторій підприємств 

опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В щодо показників 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні групи, представлених в 

табл. 2.8, складає :середній рівень впливу позитивних факторів, що становить 

3,02 бали та низький рівень впливу негативних факторів, що становить 2,72 

бали. 

У розрізі підприємств кластера В, представлених в табл. 2.8, показники 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні групи розподілилися 

наступним чином: готелі «Дніпропетровськ» та «Оптіма Делюкс Кривий Ріг» 

мають середній вплив позитивних факторів та низький вплив негативних 

факторів.  

На підприємствах Готель «Центральний» та Готель «Ювілейний», що 

мають елементи прояву «химерної» моделі поведінки, спостерігається середній 

показник позитивних та негативних факторів впливу, при чому Готель  

«Центральний» має превалювання негативних факторів впливу над 

позитивними факторами впливу. 

Середній результат оцінювання контактних аудиторій підприємств 

опікуючої моделі організаційної поведінки кластера С щодо показників 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні групи, представлених в 
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табл. 2.8 та складає: середній рівень впливу позитивних факторів, що становить 

3,69 бали та низький рівень впливу негативних факторів, що становить 2,37 

бали  

У розрізі підприємств кластера С, представлених в табл. 2.8, показники 

позитивних та негативних факторів впливу на рівні групи розподілилися 

наступним чином: готелі  «Братислава», «Рейкарц Аврора», «Раціотель Кривий 

Ріг» мають середній вплив позитивних факторів та низький вплив негативних 

факторів.  

Готель «Олександрівський», що містить елементи прояву «химерної» 

моделі поведінки, має середній показник як позитивних так негативних 

факторів впливу.  

Середній результат оцінювання підприємств колегіальної моделі 

організаційної поведінки кластера D в межах контактних аудиторій щодо 

показників позитивних та негативних факторів впливу на рівні групи, 

представлених в табл. 2.8, має високий  вплив позитивних  

факторів впливу, що становить 4,13 бали та негативних факторів впливу, що 

становить 1,93 бали. 

Оцінка факторів впливу внутрішнього середовища на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства на 

рівні індивіду та групи дозволяє розуміти систему реакцій персоналу: його 

соціальні дії, що зумовлені займаною позицією щодо розумінням власних 

функцій; дії, що здійснюються індивідом або групою у певній послідовності, та 

мають характеристики, які достатньо різняться. Все це дає змогу на 

управлінському рівні передбачити та регулювати поведінку персоналу в 

організації. Отже, підсумовуючи вищевикладене, порівняльний аналіз впливу 

факторів внутрішнього середовища на рівні індивіда, групи підприємств 

кластеру А представлено на рис. 2.10. 

Аналізуючи вплив факторів внутрішнього середовища на рівні індивіда, 

групи підприємств кластера А необхідно визначити таку тенденцію: 

підприємства «Либідь» та «Братислава», м. Кривий Ріг мають незначне 
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збільшення впливу позитивних факторів на рівні групи. Підприємства «Фрегат» 

та «Дніпровські зорі», мають від’ємну динаміку, тобто показник позитивних 

факторів впливу на рівні групи в порівнянні з показником впливу на рівні 

індивіда зменшується, показник негативних факторів впливу негативних 

факторів впливу в порівнянні з показником впливу на рівні індивіда 

збільшується (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього 

середовища на рівні індивіда, групи підприємств кластера А 

Примітка: складено автором на основі (табл. 2.7-табл. 2.8) 

 

Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього середовища на рівні 

індивіду, групи підприємств кластера В представлено на рис. 2.11. 

Вплив факторів внутрішнього середовища на рівні індивіда, групи 

підприємств кластера В характеризує наступна тенденція: підприємства 

«Дніпропетровськ» та «Оптіма Делюкс Кривий Ріг» мають динаміку 

збільшення оцінки показників позитивних факторів впливу на рівні групи в 

порівнянні з показниками впливу на рівні індивіду та зменшення оцінки 

негативних факторів впливу на рівні групи в порівнянні з показниками оцінки 
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впливу на рівні індивіду (рис. 2.11). На підприємствах «Центральний» та 

«Ювілейний спостерігається від’ємна динаміка, тобто зниження оцінки 

позитивних факторів впливу на рівні групи в порівнянні з показниками впливу 

на рівні індивіду та збільшення оцінки негативних факторів впливу на рівні 

групи в порівнянні з показниками впливу на рівні індивіду.  

 

Рис. 2.11. Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього 

середовища на рівні індивіда, групи підприємств кластера В 

Примітка: складено автором на основі (табл. 2.7-табл. 2.8) 

 

Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього  

середовища на рівні індивіду, групи підприємств кластера С представлено на 

рис. 2.12. 

Результат порівняльного аналізу впливу факторів внутрішнього 

середовища на рівні індивіду, групи підприємств кластера С (рис. 2.12): 

«Братислава», м. Київ, «Рейкарц Аврора», «Раціотель Кривий Ріг» має 

позитивну динаміку - збільшення оцінки показників позитивних факторів 

впливу на рівні групи в порівнянні з показниками впливу на рівні індивіда та 
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зменшення оцінки негативних факторів впливу на рівні групи в порівнянні з 

показниками оцінки впливу на рівні індивіда. 

 

Рис. 2.12. Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього середовища на 

рівні індивіду, групи підприємств кластера С 

Примітка: складено автором на основі (табл. 2.7-табл. 2.8) 

 

Підприємство «Олександрівський» має від’ємну динаміку: зниження 

оцінки позитивних факторів впливу на рівні групи в порівнянні з показниками 

впливу на рівні індивіда та збільшення оцінки негативних факторів впливу на 

рівні групи в порівнянні з показниками впливу на рівні індивіда. 

Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього середовища на рівні 

індивіда, групи підприємств кластера D  представлено на рис. 2.13.  

Результат порівняльного аналізу впливу факторів внутрішнього 

середовища на рівні індивіда, групи підприємств кластеру D   

представлено на рис. 2.13 і демонструє позитивну динаміку: збільшення оцінки 

показників позитивних факторів впливу на рівні групи в порівнянні з 

показниками впливу на рівні індивіда та зменшення оцінки негативних 
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факторів впливу на рівні групи в порівнянні з показниками оцінки впливу на 

рівні індивіда. 

 

Рис. 2.13. Порівняльний аналіз впливу факторів внутрішнього 

середовища на рівні індивіду, групи підприємств кластеру D 

Примітка: складено автором на основі (табл. 2.7-табл. 2.8) 

 

Підсумовуючи результати оцінки впливу факторів на рівні  

індивіда та групи, необхідно зазначити істотно нижчі результати та від’ємні 

тенденції в порівнянні з підприємствами свого кластера спостерігаються на 

підприємствах, які мають ознаки «химерної» моделі поведінки. 

 Кластер А:Готель «Фрегат» та Готель «Дніпровські зорі». 

 Кластер В: Готель «Центральний» та Готель «Ювілейний». 

 Кластер С: Готель «Олександрівський».  

Від’ємні тенденції на даних підприємствах визначають зменшенням 

показника позитивного впливу фактора від індивіда до групи та навпаки 

збільшення негативного впливу фактора від індивіда до групи. Дана від’ємна 
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динаміка полягає в зменшенні потенціалу, в результаті  

сприйняття та функціонування індивідів на рівні групи. Тобто підприємства, які 

мають ознаки «химерної» моделі поведінки мають негативну синергію: ефект, 

який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія 

суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої 

суми. 

Решта готелів кластеру А: «Либідь» має рівнозначні показники впливу 

факторів на рівні індивіда та групу, «Братислава», м. Кривий Ріг має 

позитивний синергетичний ефект. 

Інші готелі кластеру В: «Дніпропетровськ» та «Оптіма Делюкс Кривий 

Ріг»; кластеру С: «Братислава», м. Київ, «Рейкарц Аврора», «Раціотель Кривий 

Ріг» та всі підприємства кластеру D мають дію синергії, в контексті набору 

елементів, при якому потенціал на рівні групи більше суми елементів на рівні 

індивіда. 

Отже, «необхідно вибудовувати систему управління таким чином, щоб 

кожних співробітник підприємства усвідомлював свою значущість і відчував 

себе невід’ємною ланкою в ланцюжку створення і надання послуги кінцевому 

споживачеві» (Гакова та Ткачук, 2016). Своєчасна діагностика та оцінка 

факторів внутрішнього середовища на рівні індивіду та групи є інструментом, 

який спрямований на підтримку і підвищення продуктивності роботи персоналу 

за допомогою якого можливо істотно впливати на результативність 

функціонування поведінки персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства.  
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2.3. Оцінка впливу факторів на рівні організації в контексті 

поведінкових подій персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

 

Сьогоднішній стан розвитку підприємств готельно-ресторанного 

господарства в контексті управління поведінкою персоналу вимагає 

випереджальних заходів щодо використання пріоритетності факторів впливу на 

рівні організації в контексті ключових поведінкових подій.  

На сучасному етапі факторам впливу щодо управління персоналом та їх 

результатам на діяльність підприємства приділяли увагу науковці такі, як: 

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. (2018), Андросова О.Ф. (2017; 2018), Гавриш О.А. 

та ін. (2017), Гуржій Н.М., Фенюшина С.І. (2017), Бородієнко О.В. (2015), 

Васюта В.Б., Вісіч В.В. (2015), Отенко І.П., Чепелюк М.І. (2015), Синицька О.І. 

(2015), Борщ В.І. (2014), Волков Д.В. (2014) Моргулець О.Б. (2014), 

Аніщенко В.О. (2013), Канцір О.С. (2013), Череп А.В., Вовк Я.Г. (2013), 

Череп А.В., Шитікова Л.В. (2013), Бехтер Л.А. (2012), Волощук Г.О., 

Новойтенко І.В. (2012), Демкович О.С. (2012), Максишко Н.К., 

Перепелица В.А. (2004), Шейн Е.(2002).  

Проте у сучасних умовах нестабільної економіки ці питання потребують 

подальшого дослідження з урахуванням специфіки підприємств готельно-

ресторанного господарства.  

Використання факторів внутрішнього середовища підприємства для 

формування і реалізації цілей, потребує в найзагальнішому сенсі розуміння 

«впорядкованої сукупності факторів впливу на управління  

поведінкою персоналу на рівні організації, що сприятиме  

можливості розвитку підприємства та забезпечить стале функціонування 

підприємства в умовах нестабільного і невизначеного зовнішнього оточення» 

(Гакова та Гусєва, 2018).   
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Відтак, «отримання об’єктивної інформації стосовно впливу та 

пріоритетності впливу факторів внутрішнього середовища на рівні організації 

щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства є необхідною даністю для забезпечення зростання ефективності 

та посилення конкурентоспроможності» (Гакова та Гусєва, 2018). 

Спираючись на особливості зв’язку факторів внутрішнього середовища 

на рівні організації та поведінки в організації, було проведене опитування 

експертної думки шляхом ранжування впливу факторів  

внутрішнього середовища на рівні організації щодо управління  

поведінкою персоналу працівників підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Під ранжуванням розуміється процедура впорядкування факторів об’єктів 

за зростанням або спаданням за суттєвістю. 

«Експертну оцінку здійснювали п'ятнадцять експертів, які ранжували 8 

факторів впливу  внутрішнього середовища підприємства за принципом: 8 – 

найбільш суттєві чинники, 1 – найменш суттєві чинники, а саме: 

 цілі організації; 

 корпоративна культура організації; 

 методи впливу, існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників та 

менеджменту; 

 кадрова політика; 

 організаційний розвиток; 

 технології; 

 HR-репутація; 

 специфічні особливості, якими володіє організація» (Гакова та Гусєва, 

2018).  

В табл. 2.9, наведено результати матриці ранжування  фахівців. Треба 

визначити, що за результатами ранжування експертів: ранги не повторювались, 

тобто в матриці ранжування немає співпадаючих рангів (так званих 

«зв’язаних»). 
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Таблиця 2.9 

Результати експертного ранжування впливу факторів  внутрішнього 

середовища на рівні організації щодо управління поведінкою персоналу  

N п/п 

Перелік факторів внутрішнього середовища на рівні організації 
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Е
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1 2,00 8,00 6,00 5,00 7,00 3,00 4,00 1,00 

2 2,00 8,00 6,00 7,00 5,00 4,00 3,00 1,00 

3 1,00 8,00 6,00 7,00 5,00 4,00 3,00 2,00 

4 2,00 6,00 5,00 7,00 8,00 4,00 3,00 1,00 

5 1,00 6,00 5,00 7,00 8,00 4,00 3,00 2,00 

6 2,00 7,00 8,00 5,00 6,00 4,00 1,00 3,00 

7 1,00 6,00 5,00 8,00 7,00 4,00 2,00 3,00 

8 1,00 8,00 6,00 4,00 7,00 2,00 3,00 5,00 

9 1,00 8,00 6,00 7,00 5,00 2,00 3,00 4,00 

10 1,00 8,00 5,00 6,00 7,00 4,00 2,00 3,00 

11 3,00 7,00 6,00 8,00 5,00 2,00 1,00 4,00 

12 1,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 2,00 3,00 

13 2,00 6,00 7,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00 

14 2,00 8,00 7,00 5,00 6,00 3,00 4,00 1,00 

15 1,00 7,00 6,00 8,00 5,00 3,00 4,00 2,00 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок 

 

Нами, на підставі результатів експертної думки працівників підприємств 

готельно-ресторанного господарства: за показниками пріоритетності впливу 

факторів внутрішнього середовища на рівні організації щодо управління 

поведінкою персоналу, встановлено вагові коефіцієнти методом експертних 

оцінок (табл. 2.9).  

Для оцінки міри узгодженості думок експертів  

нами розраховано коефіцієнт конкордації (W), що розраховується за формулою 

2.1: 
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, 

(2.1) 

 

де S – варіація відносно середнього рангу; 

Smax – максимальне значення варіації. 

Максимальне значення варіації обчислюється за формулою 2.2: 

 

(2.2) 

 

де m – число ранжируваних рядів (число експертів); 

n – число об’єктів ранжування (кількість показників). 

Виходячи із представлених формул для розрахунку коефіцієнту 

конкордації необхідно визначити значення суми рангів та сумарного рангу, 

розрахунок яких представлено в табл. 2.10.  

Таблиця 2.10 

 Розрахунок показників суми рангів та сумарного рангу  

 Фактори внутрішнього середовища на рівні організації 
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Сума 

рангів 
23 109 91 94 94 52 41 36 540 

Сумарний 

ранг 
8 1 4 2 2 5 6 7 - 

Примітка: розраховано автором на основі 15 експертних оцінок 

 

Згідно даних табл. 2.9-2.10 максимальне значення варіації становить: 

.  

Коефіцієнт варіації відносно середнього рангу розраховується за 
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формулою 2.3: 

, 

(2.3) 

  

де а – показник середньої суми рангів.  

Показник середнього суми рангів (а) розраховується наступним чином 

(формула 2.4): 

. 

(2.4) 

 

Обчислимо показник середньої суми рангів для таблиці експертних 

оцінок: .  

Результати розрахунків коефіцієнту варіації відносно середнього рангу 

представлено в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Розрахунок коефіцієнту варіації відносно середнього рангу 

 Фактори внутрішнього середовища на рівні організації 
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Відхилення 

суми рангів 

від а, 

 

-44,5 41,5 23,5 26,5 26,5 -15,5 -26,5 -31,5 - 

Квадрати 

відхилень, 

 

1980,25 1722,25 552,25 702,25 702,25 240,25 702,25 992,25 7594 

Примітка: розраховано автором 

 

Дані табл. 2.11 свідчать, що коефіцієнт варіації відносно середнього рангу 
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(S) становить 7594. 

Згідно розрахунку коефіцієнт конкордації складає: . 

«Коефіцієнт конкордації приймає значення від 0 до 1. Чим більше значення 

коефіцієнта конкордації, тим вище ступінь узгодженості думок експертів. 

Обчислене значення коефіцієнту конкордації становить 0,8, а отже  

цього більш ніж достатньо для прийняття гіпотези Н0 про  

погодженість думок експертів. На основі результати  

експертної оцінки розрахуємо значення вагових коефіцієнтів для  

факторів впливу внутрішнього середовища на рівні організації» (Гакова та 

Гусєва, 2018). 

Вагові коефіцієнти (l) обчислюються за формулою 2.5: 

 

 

(2.5) 

 

де dij - оцінка, надана i-м експертом j-му показнику ( ; ;); 

 – сума рангів для j–го показника; 

Sповн – повна сума рангів.  

За результатами розрахунків повна сума рангів становить Sповн = 540. 

Отже, за результатами метода експертної оцінки, значення вагових 

коефіцієнтів факторів внутрішнього середовища для персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства на рівні організації представлено в 

табл. 2.12. 

Дані табл. 2.12 дозволяють сформувати пріоритетність факторів за 

впливом ( : 

 

.  
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Таблиця 2.12 

Значення вагових коефіцієнтів факторів внутрішнього середовища для 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства на рівні організації 

Вагові 

коефіцієнти, l 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

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

Примітка: розраховано автором  

 

Результати проведених розрахунків дозволяють стверджувати про 

пріоритетність фактору корпоративної культури (рис. 2.14).   
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Фактори внутрішнього впливу на рівні організації 

 

Рис. 2.14. Пріоритетність факторів внутрішнього впливу на рівні організації 

Примітка: узагальнено автором на основі (табл. 2.12) 

 

Виходячи з результатів проведених розрахунків (рис. 2.14) пріоритетність 

факторів внутрішнього впливу на рівні організації очолює чинник 

корпоративної культури.  

Сутність поняття «корпоративної культури» в наукових дослідженнях 

Андросова О.Ф. (2017; 2019), Федоришина І., (2015), Христенко О.В. (2015), 
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Ковтун О.С. (2013),  Слабко Я.Я. (2013), Савчук Л.М., Савчук О.О. (2012), 

Винничук Р.О. (2011), Коваленко Г.О. (2011), Слабко Я.Я. (2009) 

Шкільняк М.М. (2004), але основні акценти визначають: норми  моралі та 

норми поведінки , становлення та зміцнення виробничої та трудової 

дисципліни; етичні стандарти; ділові практики та переконаннях співробітників 

у принципах ведення бізнесу, норми комунікаційної взаємодії, що 

декларуються та практикуються керівництвом на всіх рівнях управління; 

морально-психологічному кліматі в колективі тощо. 

У наукові літературі велике розмаїття визначення поняттю «корпоративна 

культура», але на нашу думку найбільш актуальним трактуванням поняття 

«корпоративна культура» є «сукупність прийнятих на даному підприємстві 

норм i правил поведінки по відношенню до клiєнтiв i партнерів, а також 

культура мiжособових стосунків на підприємстві. Це - втілення «духу 

компанії», коли всі співробітники – від керівників до виконавців - чітко 

усвідомлюють завдання компанії i прикладають максимум зусиль для їх 

реалізації» (Аніщенко, 2013).  

Корпоративна культура в готельно-ресторанному господарстві володіє 

значно більш вираженим компонентом внутрішньої саморегуляції, тобто  

співробітник, щиро приймаючи і розділяючи  цінності, переконання, норми, 

сам регулює свою поведінку (Гакова, 2015a). 

Впродовж першого етапу поведінкового аудиту (підрозділ 2.2, табл. 2.6), 

враховуючи складові корпоративної культури на основі наукових джерел, 

дослідження фактору корпоративної культури як пріоритетного чинника 

внутрішнього впливу на рівні організації  в контексті ключових поведінкових 

подій проводилося за 3 напрямами, а саме: 

 оцінка якісних характеристик персоналу; 

 характеристика взаємодії на рівні груп у колективі; 

 оцінка рівня управління у системі: керівник – колектив. 

Оцінка показників за даними напрямками представлена в Додатку Е, 

табл. Е.1-Е.3.  
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Оцінка даних напрямків реалізовувалась за допомогою методики «360 

градусів». 

Череп А.В. та Вовк Я.Г. стосовно сутності методики «360 градусів» 

визначають, що «суть методики «360 градусів» полягає в тому, що оцінку 

співробітника проводить все його робоче оточення: керівники, підлеглі, колеги 

та клієнти. Результат оцінки - рейтинг властивостей співробітника (оцінюється 

міра відповідності займаній посаді за списком компетенцій), також завдяки 

блоку самооцінки, даний метод може бути використаний в якості джерела 

зворотного зв'язку. інформація збирається за допомогою опитування його 

оточення: начальника, колег, підлеглих. Якщо до оцінки приєднуються інші 

зацікавлені особи (споживачі, клієнти, постачальники, партнери), то «метод 

360» трансформується в «Методику 540 градусів». Оцінювачі виставляють бали 

за компетенціями в спеціальних анкетах, анкетування може проводитися 

анонімно із зазначенням категорії оцінювача (колега, керівник, клієнт) або 

персонально. Потім обчислюється середнє арифметичне значення по кожній 

компетенції і вибудовується графік компетенцій. У результаті оцінювання за 

методом «360 градусів» можуть бути зроблені висновки для саморозвитку 

співробітника, для розвитку компетенцій, поліпшення відносин з колегами, а 

також прийняті рішення про необхідність навчання, підвищення кваліфікації 

співробітника, підвищення/пониження на посаді, занесення в список кадрового 

резерву та ін.» (2013). 

Нами оцінка напрямів за допомогою методики «360 градусів» 

здійснювалась як за інформацією співробітників, керівництва, колег, підлеглих, 

так і, в окремих випадках,  клієнтів закладу. 

Перший напрям: «Оцінка якісних характеристик персоналу»  згруповано 

в 3 секції, оцінювання здійснюється за характеристиками : 

 ділових та професійних якостей;  

 особистісних якостей; 

 взаємодії членів колективу.  

Секція «Характеристика ділових та професійних якостей» оцінюється за 
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такими показниками: професійні знання, досвід, навички; здатність 

організовувати і планувати власну працю; дисциплінованість; широта поглядів, 

ерудиція; допомога оточенню, їхнє навчання; глибоке знання своєї і суміжних 

сфер діяльності; навички ділового спілкування; прагнення до постійного 

самовдосконалення; ініціативність, прагнення до інновацій; комунікабельність; 

вміння приймати обґрунтовані рішення.  

Секція «Характеристика особистісних якостей» включає такі показники 

для оцінювання: рівень внутрішньої культури; почуття обов’язку, 

відповідальності; чесність і справедливість; чуйність, дбайливість; швидка 

реакція; впевненість у собі; кмітливість; уважність; активність, енергійність; 

доброзичливе ставлення. 

Секція «Характеристика взаємодії членів колективу» має в своїй 

структурі такі показники: колективізм; організованість; інформованість і 

комунікабельність; згуртованість та відповідальність. 

Другий напрямок: «Характеристика взаємодії на рівні груп у колективі» 

досліджується в контексті 3 секцій а саме: 

 характеристика взаємодії на рівні груп харчового комплексу та залу 

обслуговування: кухарі - офіціанти; 

 характеристика взаємодії на рівні груп служби прийому, розміщення, 

бронювання та служби покоївок: адміністратори рецепції - покоївки; 

 характеристика взаємодії на рівні керівництва груп та регулювання 

взаємодії в групах в контексті горизонтальних зв’язків. 

Секції «Характеристика взаємодії на рівні груп харчового комплексу та 

залу обслуговування: кухарі – офіціанти» та «Характеристика взаємодії на рівні 

груп служби прийому, розміщення, бронювання та служби покоївок: 

адміністратори рецепції – покоївки» розглядаються в контексті наступних 

показників: дотримання термінів виконання замовлень; якості виконання 

замовлень; дотримання встановленого порядку, правил, домовленостей; рівня 

ділового спілкування; комунікацій; збалансованості можливостей працівників.  

Секція «Характеристика взаємодії на рівні керівництва груп та 
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регулювання взаємодії в групах в контексті горизонтальних зв’язків» 

досліджується за наступними параметрами: моніторинг стану взаємодії в 

групах; зворотний зв'язок; координація регламентних норм взаємодії, 

вирішення конфліктів; вміння згуртувати. 

Третій напрямок «Характеристика рівня управління у системі: керівник - 

колектив» досліджується за показниками: дотримання керівником 

домовленостей; здатність чітко організувати роботу підлеглих; поєднання в 

роботі індивідуальних і колективних інтересів; правова поведінка, дотримання 

норм законодавства; дотримання моральних та ціннісних норм; чіткість 

розподілу прав та обов'язків; сприяння розвитку персоналу; організація 

стимулювання, мотивації поведінкових подій; здатність виховувати ділові 

якості у співробітників; об'єктивність оцінки праці персоналу; організація 

зворотного зв'язку; особлива дисципліна керівника; вміння керівника приймати 

рішення у складних ситуаціях; здатність реалізації обґрунтованих 

управлінських рішень.  

На другому етапі аудиту, виявлені ключові форми поведінки на підставі 

частоти їх повторення та кількісної вимірності з подальшою фіксацією на 

функціональні та дисфункціональні, які мають істотний вплив на діяльність 

підприємств готельно-ресторанного господарства та забезпечують важливий 

внесок в його результативність.  

Визначення оцінки функціональних та дисфункціональних поведінкових 

подій представлено в Додатку Ж, табл. Ж.1-Ж.2. 

Поведінка в організації може мати як суспільно-зумовлені форми, 

знаходячи характеристики у свідомій колективній та творчій діяльності, що 

вимагає підтримки, підкріплення, заохочення, так і ті форми поведінки, які не 

сприяють ефективній діяльності організації та вимагають впливу на 

працівників для їх запобігання. 

В аналізі аудиту поведінкових подій нами виділяються ключові аспекти, 

які вимірюються та оцінюються в контексті впливу на результативність 

діяльності з точки зору: 
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 практичності, тобто, нами розглядаються форми поведінки, які 

безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю персоналу і мають очевидний 

вплив на її результати; 

 вимірності, тобто розглядаються форми поведінки, які 

безпосередньо можливо фіксувати для спостереження; 

 продуктивності, тобто нами розглядаються форми поведінки, які 

характеризують кількісні показники за одиницю часу або витрати часу на 

одиницю кількісних показників.  

Форми прояву поведінкових подій фіксувалися за допомогою таких 

методів: 

 методу шкали спостереження за поведінкою, який полягає в тому, 

що у вирішальній ситуації фіксується кількість випадків, коли співробітник 

поводився тим чи іншим специфічним чином; 

 рейтингової шкали поведінкових установок, що полягає в тому, що 

кожна шкала оцінки результатів пов'язана з конкретною поведінковою 

установкою, описаною в розрізі рівня виконання. Зіставляючи результати 

співробітника зі шкалою по кожному аспекту, можна більш точно їх оцінити; 

 методу вирішальних ситуацій, який використовується для описів 

«правильної» і «неправильної» поведінки працівників у типових ситуаціях та 

«вирішальних ситуаціях» для оцінювання ділових якостей співробітника.  

Дані методи допомагають виявити й описати функціональні та 

дисфункціональні форми поведінки персоналу. 

Оцінка поведінкових подій здійснювалася на підставі комплексної 

діагностики, заснованої на використанні системи сукупних показників, що 

характеризуються декількома блоками аспектів поведінкових подій в контексті 

встановлення функціональної залежності комплексного показника від 

одиничних показників. Для здійснення комплексної діагностики 

використовувався метод суми середньозважених арифметичних групових 

показників ключових поведінкових подій в основу яких покладено 

інтегральний показник. 
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У межах дослідження контактних аудиторій була проведено оцінка 

впливу функціональних та дисфункціональних поведінкових подій. 

Оцінка функціональних поведінкових подій здійснювався за напрямками:  

 дисциплінарний аспект; 

 емоційний аспект та конфліктність на підприємстві; 

 логістичний аспект; 

 управлінський аспект; 

 аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом;  

 комунікаційний аспект (керівництво ↔ персонал); 

 аспекти, що характеризують лояльність персоналу до підприємства.  

Дисфункціональні поведінкові події оцінені як діаметрально протилежні 

до функціональних поведінкових подій за аналогічними напрямами. 

Поведінкові події виступають суттєвим регулятором та мають вагомий 

вплив на якість відносин підприємства із суб`єктами взаємодії, зокрема 

клієнтами закладу. Дослідження якості відносин з клієнтами було проведено за 

допомогою двох основних показників: задоволеності клієнта та лояльності 

клієнта до підприємства. Аналіз задоволеності клієнтів дає можливість 

визначити сильні та слабкі сторони в побудові взаємовідносин, аналіз 

лояльності допомагає визначити повторну ймовірність відвідування закладу, 

ймовірність повторної покупки. 

Оцінка взаємодії з клієнтами підприємства за індексом задоволеності 

оцінювалось за допомогою наступних характеристик:  

 задоволеність клієнта послугою: дотримання дисциплінарного 

регламенту; рівень випередження щодо запитів клієнта; своєчасність послуги; 

реагування «на симптоми», а не на причини недоліків;  

 емоційна задоволеність: гнучкість при усуненні непередбачуваних 

проблем; рівень доброзичливої атмосфери; емпатії як здатності зосередиться на 

емоційному стані клієнта;  

 задоволеність стандартами взаємодії: дотримання професійних 

стандартів; участь персоналу у вирішенні проблем клієнта; організація 

контролю за якістю обслуговування клієнтів, реагування на скарги;  
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 задоволеність різних груп клієнтів: логістичний аспект; 

інформаційний аспект;  

 задоволеність взаємодією в порівнянні з ідентичними 

підприємствами: у контексті обслуговування; у контексті взаємодії з 

клієнтами: емоції, комунікації тощо; у контексті якості взаємодії підрозділів 

підприємства. 

Оцінки взаємодії з клієнтами підприємства за індексом задоволеності з 

урахуванням узгодженості думок експертів та сумарної зваженої оцінки 

представлено в Додатку И, табл. И.1. 

Оцінка рівня лояльності клієнтів досліджуваних підприємств 

реалізовувалась на основі елементів аналізу за рекомендованою шкалою 

параметрів: R (Recency:новизна/давність); F (Frequency: частота повторних 

відвідувань); M (Motives: мотив) та визначенням цільової аудиторії підприємств 

за демографічною ознакою (Додаток К, табл. К.1-К.6, рис. К.1).  

Шкала оцінки рівня лояльності покупців на основі елементів RFM-аналізу 

визначалась в бальній оцінці (Додаток К, табл. К.1) за параметрами: Recency 

(новизна/давність) - момент, коли клієнт  останній  раз купував щось на протязі 

року; F (Frequency: частота повторних відвідувань) - кількість клієнтських 

відвідувань  на протязі року; Motives (мотив ) - мотивація цікавість до 

товарів, послуг, програм лояльності  цього підприємства, рекомендація його 

своєму оточенню тощо. 

Оцінка рівня лояльності клієнтів формується в результаті узагальнення 

відчуттів, емоцій, думок відносно послуги або товару, що вимірюється 

показниками обсягу повторних відвідувань, тривалістю відносин, бажанням 

рекомендувати заклад, його послуги та товари своїм знайомим, демонструвати 

ступінь нечутливості до товарів та послуг конкурентів.  

Аналіз факторів внутрішнього середовища як чинник  

передумови (А) в контексті ключових поведінкових (В) та їх впливу щодо 

взаємовідносин з клієнтами досліджуваних підприємств (С) узагальнено в 

табл. 2.13.  
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Таблиця 2.13 

Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

 
 

Показники 
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Підприємства авторитарної моделі організаційної поведінки кластера 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 кластера 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 кластера 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 кластера 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 
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Підсумовуючи результати впливу факторів на рівні індивіда, групи, 

організації як чинник передумови ключових поведінкових подій (табл. 2.13) 

необхідно зазначити наступне: всі досліджувані підприємства мають суттєвий 

рівень оцінки якісних характеристик персоналу від 3,51 бали до 3,97 бали, але 

незважаючи на достатньо вагомий рівень якісних характеристик персоналу в 

підсумку мають різний діапазон оцінки взаємодії з клієнтом за індексом  

задоволеності та рівнем лояльності клієнтів, що впливає на економічні 

показники підприємства.  

Згідно АВС – аналізу: передумов (А) , поведінкових подій (В), отримання  

наслідків (С) у розрізі кластерів результати дослідження демонструють 

наступне: підприємства авторитарної моделі організаційної поведінки 

кластера А: Готель «Либідь» та Готель «Братислава», м. Кривий Ріг мають 

середній рівень функціональної (позитивної) оцінки досліджуваних показників 

в діапазоні визначення від 2,76-3,75 бала.  

У результаті проведеного дослідження спостерігалось незначне 

коливання позитивної динаміка показників в діапазоні середньої оцінки 

функціональної (позитивної) дії від оцінки факторів на рівні індивіду, групи, 

організації до визначення функціональних поведінкових подій та поступове 

зниження або зберігання незмінної позиції дисфункціональних (негативних) 

показників та відповідно мають показники задоволеності та лояльності 

клієнтів: Готель «Либідь» (3,10 та 2,95 бала), Готель «Братислава», м. Кривий 

Ріг (3,20 та 2,80 бала). На підприємствах Готель «Фрегат» та Готель 

«Дніпровські зорі», які мають прояви «химерної» моделі поведінки, 

спостерігалась зворотна тенденція: тобто від оцінки функціональної 

(позитивної) дії на рівні індивіду до визначення показників функціональних 

поведінкових подій відбувається поступове зменшення функціональної 

(позитивних) показників та збільшення дисфункціональних (негативних) 

показників від дії на рівні індивіду до визначення показників 

дисфункціональних поведінкових подій. Відповідно показники задоволеності 
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та лояльності клієнтів підприємства Готель «Фрегат»  склали (2,40 та 2,10 бала) 

підприємства Готель «Дніпровські зорі» (2,56 та 2,40 бала). 

Підприємства опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В: 

Готель «Дніпропетровськ» та Готель «Оптіма Делюкс Кривий Ріг» мають 

позитивну динаміку функціональних (позитивних) показників та поступове 

зниження дисфункціональних (негативних) показників, відповідно показники 

задоволеності та лояльності клієнтів даних підприємств складають (3,70 та 3,50 

бала) та (3,60 та 3,50 бала), підприємства Готель «Центральний» та Готель 

«Ювілейний» які мають прояви «химерної» моделі поведінки  

мають зниження функціональних (позитивних) показників від факторів на рівні 

індивіду до функціональних поведінкових подій, та збільшення 

дисфункціональних (негативних) показників. Відповідно показники 

задоволеності та лояльності клієнтів підприємства Готель «Центральний» 

склали (2,72 та 2,60 бала) підприємства  Готель «Ювілейний» (2,90 та 2,75 

бала). 

У контексті аналітичних розрахунків  у підприємств підтримуючої 

моделі організаційної поведінки кластера С: Готель «Братислава» м. Київ, 

Готель «Рейкарц Аврора», Готель «Раціотель Кривий Ріг» спостерігається 

позитивна динаміка функціональних (позитивних) показників та від’ємна 

динаміка дисфункціональних (негативних), показники задоволеності та 

лояльності клієнтів даних підприємств складають: Готель «Братислава» м. Київ 

(3,84 та 3,80 бала), Готель «Рейкарц Аврора» (3,83 та 3,80 бала), Готель 

«Раціотель Кривий Ріг» (4,00 та 3,90 бала).  

Підприємство кластеру С Готель «Олександрівський», що має прояви 

«химерної» моделі поведінки в контексті аналітичних розрахунків має 

поступове зниження  функціональних (позитивних) показників та поступове 

збільшення дисфункціональних (негативних) показників. В контексті 

аналітичних розрахунків підприємств підтримуючої моделі організаційної 

поведінки кластеру С: підприємство «Олександрівський», що має прояви 

«химерної» моделі поведінки, демонструє  найменші показники задоволеності 
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та лояльності клієнтів серед підприємств кластеру, що складають (3,00 та 2,90 

бала). 

Всі підприємства колегіальної моделі організаційної поведінки кластера 

D мають високий рівень функціональної (позитивної) оцінки досліджуваних 

показників в діапазоні визначення від 3,75 – 5,0 балів, та позитивну динаміку 

функціональних (позитивних) показників та від’ємну динаміку 

дисфункціональних (негативних), згідно з чим всі підприємства кластеру D 

мають високий рівень задоволеності та лояльності клієнтів, а саме: Готель 

«Дружба» (4,00 та 3,90 бала), Готель «Воскресенський» (4,10 та 4,00 бала), 

Готель «Театральний» (4,20 та 4,15 бала), Готель «Рейкарц Кропивницький» 

(4,08 та 3,90 бала). 

Підсумовуючи дані аналізу факторів внутрішнього середовища в 

контексті ключових поведінкових подій та їх впливу на  

взаємовідносини з клієнтами підприємства (табл. 2.13) необхідно зазначити, що 

від’ємну динаміку та істотно нижчі результати показників в порівнянні з 

підприємствами свого кластера, окрім оцінки якісних характеристик персоналу, 

мають підприємства з проявами «химерної» моделі поведінки у розрізі 

кластерів: 

 Кластер А: Готель «Фрегат»  та Готель «Дніпровські зорі». 

 Кластер В: Готель «Центральний» та Готель «Ювілейний». 

 Кластер С: Готель «Олександрівський».  

Тому дані тенденції вимагають від керівництва перегляду, реконструкції 

або зміни моделі управління поведінкою персоналу через посилення уваги з 

боку керівництва до ефективності використання оцінки якісних характеристик 

персоналу як важливого елементу управління поведінкою персоналу та його 

трудового потенціалу, проведення ретельного аналізу функціональних, 

дисфункціональних поведінкових подій та їх передумов, що буде сприяти 

поліпшенню взаємовідносин з клієнтами підприємств: рівню задоволеності та 

рівню лояльності, які є основними каталізаторами для динаміка економічних 
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показників підприємства, його іміджу та HR-репутації, 

конкурентоспроможності тощо. 

Зіставлення найбільш важливих показників вимірювання якості відносин 

з клієнтами: рівня задоволеності та лояльності представлено на рис. 2.15.  

 

Рис. 2.15. Співставлення рівня задоволеності та лояльності клієнтів 

Примітка: складено автором  

 

Отримані дані рис. 2.15 свідчать, що найнижчий рівень задоволеності та 

лояльності клієнтів у розрізі кластерів мають підприємства: 

- авторитарної моделі організаційної поведінки кластера А: Готель 

«Фрегат» (2,40 та 2,10 бала);  «Дніпровські зорі» (2,56 та 2,40 бала); 

- опікуючої моделі організаційної поведінки кластера В: «Центральний» 

(2,72 та 2,50 бала), «Ювілейний» (2,90 та 2,75 бала);  

- підтримуючої моделі організаційної поведінки кластера С має 

підприємство «Олександрівський» (3,00 та 2,90 бала). 
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У контексті аналітичних розрахунків підприємств, отримані дані свідчать, 

що найнижчий рівень задоволеності та лояльності клієнтів мають підприємства, 

які мають  ознаки «химерної» моделі поведінки: 

 кластер А: Готель «Фрегат» та Готель «Дніпровські зорі»; 

 кластер В: Готель «Центральний» та Готель «Ювілейний»; 

 кластер С: Готель «Олександрівський».  

Усі підприємства кластера D мають високий рівень  задоволеності та 

лояльності клієнтів.  

Отже, задоволеність клієнтів не прямо впливає на їх лояльність, але 

незадоволеність гарантує нелояльність. Забезпечує лояльність тільки 

максимальна задоволеність, тому доцільно підприємству завжди стежити за 

кореляцією цих двох показників, які прямо впливають на економічні показники 

підприємства, імідж, HR-репутацію підприємства, конкурентоспроможність, 

розвиток підприємства тощо. 

  

 

Висновки до розділу 2 

 

В результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства за 

2010-2018 рр. показав, що за останні 2016-2018 рр. питома вага найманих 

працівників підприємств складає 50% від загальної кількості працівників, що 

зайняті в готельно-ресторанному господарстві; заробітна плата працівників 

готельно-ресторанного господарства на 32-33% нижча, ніж середня величина 

заробітної плати по Україні; показники плинності в 2,5 рази перевищують 

середні показники плинності кадрів по Україні, що є стримуючим фактором 

розвитку діяльності підприємств, який веде до негативних наслідків у вигляді 

витрат на пошук і навчання нових співробітників, зниження ефективності 



150 

 

роботи підприємства через часту втрату досвідченого, кваліфікованого 

персоналу, який забезпечує конкурентні переваги підприємства.  

2. Враховуючи позитивний і негативний вплив чинників зовнішнього 

середовища проведено PESTELІ - аналіз за 5-ти бальною шкалою та узагальнено 

експертну оцінку впливу зовнішніх чинників, що складає: за оптимістичним 

результатом: +0,708 бали; за песимістичним результатом: -0,336 бали. Результати 

проведеного аналізу вказують на те, що діяльність підприємств готельно-

ресторанного господарства характеризується нестійкою зовнішньою ситуацією. 

3. Розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства, яка визначає послідовність процесу в контексті 

моделі організаційної поведінки підприємства та відношення  

персоналу до внутрішніх факторів впливу на рівні індивіда,  

групи, організації, дає змогу встановити необхідні  

характеристики для виявлення і передбачення функціональних і 

дисфункціональних поведінкових подій та прогнозувати рівень задоволеності 

клієнтів поведінкою персоналу.   

4. За результатами оцінки впливу факторів на процеси управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства на 

рівні індивіда та групи встановлено, що підприємства: кластеру  А: Готель 

«Фрегат»  та  Готель «Дніпровські зорі»; кластеру В: Готель «Центральний» та 

Готель «Ювілейний»; кластеру С: Готель «Олександрівський» мають прояви 

«химерної» моделі поведінки та нижчі показники в контексті кластеру і 

від’ємний синергетичний ефект. 

5. За результатами оцінка впливу факторів на рівні організації в контексті 

поведінкових подій персоналу підприємств  

готельно-ресторанного господарства встановлено, що підприємства: кластеру  

А: Готель «Фрегат»  та  Готель «Дніпровські зорі»; кластеру В: Готель 

«Центральний» та Готель «Ювілейний»; кластеру С: Готель 
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«Олександрівський» мають прояви «химерної» моделі поведінки та нижчі 

показники в контексті свого кластеру.  

6. Проведено дослідження якості відносин з клієнтами за допомогою двох 

основних показників: задоволеності та лояльності клієнтів до підприємства. 

Визначено в результаті вимірювання та співставлення даних показників, що 

якість відносин з клієнтами підприємств кластера А («Фрегат»  та «Дніпровські 

зорі»), кластера В («Центральний» та «Ювілейний»), кластера С 

(«Олександрівський») мають нижчі показники задоволеності і лояльності 

клієнтів в межах свого кластеру та відносяться до моделі, що має прояви 

«химерної» поведінки.  

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях: 

(Гакова, 2015a; Гакова та Ткачук, 2016; Гакова, 2017a; Гакова, 2017b; Гакова, 

2018b; Гакова та Гусєва, 2018).   
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

 

3.1. Система реалізації процесу управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

  

Зміни в споживчих перевагах українського суспільства, становлення 

нових ринків вимагають перетворень у діяльності підприємств готельно-

ресторанного господарства, тому сьогодення потребує від керівників нового 

формату поглядів щодо процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств в контексті сучасних підходів комплексної системи управління 

персоналом задля підтримки високих стандартів обслуговування персоналу, 

надання високоякісних послуг клієнтам та забезпечення стійких позицій 

підприємства в конкурентному середовищі. 

Дослідження систем управління персоналом розглянуто в працях 

науковців: Климчук А.О., Михайлов А.М. (2018), Мінчак Н.Д. (2018), 

Кравчук Н.М., Ільїна О.А. (2017), Мішустіна Т.С., Пробко І.Б. (2017), 

Морозов О.Ф., Гончар В.О. (2017), Потій В.З., Куліш Г.П. (2017), 

Бучинська Т.В. (2016), Кравець І.М., Рушанян С.С. (2016), Гетьман О.О., 

Чабан Л.І. (2015), Каличева Н.Є., Стецюк М.І. (2015), Степанцова Ю.М., 

Лещук С.С. (2015), Соловйов І.О., Федорова Т.В. (2013), Корсаков Д.О. (2012), 

Лозинський І.Є., Єлісєєва Л.О. (2012), Сівашенко Т.В (2012), Степанова Л.В. 

(2012), Грищенко В.Ф., Чернова М.С. (2011), Семів Л.К. (2011),  

Синельник В.В. (2008). Однак, за результатами проведених досліджень праць 

науковців необхідно зазначити, що представлені дослідження переважно 

розглядають системи управління персоналом, розроблені для  

конкретного суб’єкта господарювання, що є недостатнім для системи 
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управління поведінкою персоналу в готельно-ресторанному господарстві і 

багато в чому уповільнює не тільки теоретичний розвиток управлінської науки 

в даній сфері, але є однією з причин зниження практичної ефективності 

організацій.  

Тому для вдосконалення процесів управління необхідно впровадити в 

модель комплексної системи управління персоналом систему управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

(рис. 3.1). 

На думку автора, система управління поведінкою персоналу – це 

сукупність функцій та методів цілеспрямованого впливу на управління 

поведінкою персоналу, що забезпечує здатність підприємств планувати, 

організовувати, мотивувати, контролювати та неухильно поліпшувати 

системно-організаційний процес для максимально ефективного функціонування 

персоналу на підприємстві. 

Система управління поведінкою персоналу як певна конструкція, повинна 

відбудовуватися з урахуванням організаційно-економічних,  

соціально-психологічних, технічних, педагогічних та інших аспектів у їхній 

сукупності, використання даних факторів буде сприяти забезпеченню позицій 

підприємства на ринку в довгостроковій перспективі та забезпечувати 

довгострокові відносини з клієнтами з урахуванням змін у зовнішньому 

середовищі. 

 Рекомендована модель системи реалізації процесу  

управління поведінкою персоналу підприємств  

готельно-ресторанного господарства складається з чотирьох підсистем 

(рис. 3.2):  

 підсистема планування управління поведінкою персоналу; 

 підсистема організації взаємодії  персоналу; 

 підсистема мотивації управління поведінкою персоналу; 

 підсистеми контролю управління поведінкою персоналу.  

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Удосконалення моделі комплексної системи управління персоналом 

Примітка: удосконалено на основі (Мішустіна та Пробко, 2017; Морозов та Гончар, 2017; Лозинський та Єлісєєва, 2012; Сівашенко, 2012) 
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Підсистема планування 

управління поведінкою 

персоналу 

 

Керуюча система 

Підсистема мотивації 

управління поведінкою 
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Процеси взаємодії персоналу 
                   1. Взаємодії рівня управління «керівник - колектив». 2. Взаємодії на рівні груп у колективі. 
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Рис. 3.2. Модель системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

Примітка: розроблено автором 

Організація процесів 

управління поведінковими 
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Підсистема планування управління поведінкою персоналу охоплює 

стратегічний аналіз підприємства, який складається  із: аналізу зовнішнього  

та внутрішнього середовища підприємства; аналізу поведінкових подій 

підприємства; визначення позиції підприємства; стратегічного, тактичного, 

оперативного планування щодо управління поведінкою персоналу. 

При проведенні стратегічного аналізу, нами запропонована схема 

відповідного процесу (рис. 3.3). 

На першому етапі стратегічного аналізу необхідно оцінити  

міру впливу факторів зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу на 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства.  

Даний етап рекомендується виконувати за допомогою PESTELІ - аналізу 

(підрозділ 2.1), враховуючи інтенсивність взаємовпливу факторів на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства: 

ступінь впливу та можливість прогнозування, після цього за аналогією 

необхідно провести аналіз факторів зовнішнього середовища прямого впливу, 

тобто факторів безпосереднього оточення для здійснення подальшого 

планування щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства з урахуванням отриманої оцінки впливу зовнішніх 

факторів. 

Оцінка факторів зовнішнього середовища щодо управління поведінкою 

персоналу передбачає визначення його позиції з урахуванням ступенюя впливу 

і напрямку впливу факторів зовнішнього середовища прямого та непрямого 

виливу (табл. 3.1). 

Оцінка факторів внутрішнього середовища базується на рівні суб’єктів 

поведінки: індивіда; групи; організації; її рекомендовано проводити на підставі 

експертної думки за такими напрямами на рівні індивіда (підрозділ 2.1): 

професіогенез; залученість; компетенція; конфлікти (вирішення); морально-

психологічний клімат; мотивація; очікування; соціальні установки; стиль 

керівництва; ціннісні орієнтації.  
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Рис. 3.3. Етапи стратегічного аналізу управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства  

Примітка: розроблено автором 

1. Дисциплінарний аспект. 

2. Емоційний аспект та конфліктність. 

3. Логістичний аспект. 

4. Управлінський аспект. 

5.Аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом. 

6. Комунікаційний аспект (керівництво ↔ персонал). 

7. Аспекти характеристик ставлення персоналу до 

роботи. 

 

 

. 

 

Аналіз  факторів зовнішнього середовища 

непрямого впливу (макросередовище) 

Аналіз факторів зовнішнього 

середовища  прямого впливу 

(фактори безпосереднього 

оточення) 
PESTELI- аналіз (P- політичні фактори, E - 

економічні фактори,   S - соціокультурні фактори,  

T - технологічні фактори, E -. екологічні  фактори, 

L - правові  фактори, I – інституціональні фактори.) 

 індивіда; 

 групи; 

 організації; 

Співвідношення впливу позитивних та негативних факторів внутрішнього середовища  

Форми поведінкових подій 

Аналіз факторів внутрішнього середовища на рівні 

Співвідношення 

функціональної та 

дисфункціональної         

оцінки поведінкових 

подій підприємства  

Аналіз кадрової політики 

конкурентів; фактори привабливості 

конкурентів, споживачі та інше  

І  етап.           Аналіз факторів зовнішнього середовища  підприємства 

 ІІІ етап. Визначення позиції підприємства  щодо управління 

поведінковими подіями 

 

ІІ етап.                      Аналіз  поведінкових подій  підприємства 
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За допомогою теорії особистісних конструктів, що являє собою стійкий 

спосіб методичного осмислення дійсності в термінах контрасту, оцінку 

факторів внутрішнього середовища, які негативно впливають на рівні індивіда, 

рекомендовано проводити за антитезою до факторів внутрішнього середовища, 

що мають позитивний вплив на рівні індивіда (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Методика оцінки факторів зовнішнього середовища  щодо управління 

поведінкою персоналу  

Показники Умовні позначення Примітки  

SEF=SMA+SMI 

SEF – результат аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на 

управління поведінкою персоналу ; 

SMA – визначення впливу факторів зовнішнього середовища на рівні 

макросередовища ; 

SMI – визначення впливу факторів зовнішнього середовища на рівні 

факторів безпосереднього оточення; 

 Напрямок 

впливу 

факторів  на 

підприємство 

(від -1 до+1); 

MAS 


b

a

aMA
1

 

MIS 


d

c

cMI
1

 

MAa – оцінка a-і групи факторів зовнішнього середовища на рівні 

макросередовища; 

MIc – оцінка c-і факторів зовнішнього середовища на рівні факторів 

безпосереднього оточення; 

b, – кількість груп зовнішніх факторів стратегічного впливу 

макросередовища; 

d-  кількість факторів безпосереднього оточення  ; 

  





n

i

iaMA
1

  

 



n

i

ib
1

 





m

j

jсMI
1

  

ηi, - оцінка рівня впливу i-го фактору макросередовища ; 

b - оцінка  х- групи факторів зовнішнього середовища на рівні 

макросередовища; 

i x - оцінка рівня впливу i-го фактору х-групи факторів зовнішнього 

середовища на рівні макросередовища; 

ηj, - оцінка рівня впливу j-го фактору безпосереднього оточення ;  

  

iiii y   

εi – середня експерт. 

оцінка ступеня впливу i-го фактору (від 1 до 5 балів); 

ζi – вага коефіцієнта i-го фактору (сума коефіцієнтів повинна 

дорівнювати 1) 

y i – можливість прогнозування i-ї події, вплив (-,+); 

Аналогічно 

розраховується 

оцінка для 

впливу j-го 

фактору  

Примітка: складено автором 

 

Запропонована методика оцінки факторів внутрішнього середовища  

щодо управління поведінкою персоналу на рівні індивіда передбачає 

визначення оцінки ступеня впливу факторів, що мають позитивний вплив на 

рівні індивіда; негативний вплив на рівні індивіда; співвідношення взаємної 

залежності (табл. 3.2). Аналіз факторів внутрішнього середовища, що мають 

позитивний вплив на рівні групи, проводиться за такими напрямами (підрозділ 

2.1): структура, склад групи; згуртованість; комунікації; ціннісні орієнтації; 
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статус; групова динаміка; групові норми та негативний вплив –та оцінюються 

за аналогічною методикою (табл. 3.3).  

Таблиця 3.2 

Методика оцінки факторів  внутрішнього впливу на рівні індивіда  щодо 

управління поведінкою персоналу  

Математичний вигляд Умовні позначення Примітки  

 





n

і

iiF
1



 

F  - інтегральний показник внутрішніх факторів  

позитивного впливу  на рівні індивіда; 

i - вага коефіцієнта i-го фактору (сума коефіцієнтів 

повинна дорівнювати 1) 

i  - середня оцінка показника i-го фактору 

n- загальне число факторів 

Якщо 1,0<Fpi<2,75, то 

низький; 

якщо 2,76< Fpi <3,75, 

то середній; 

якщо 3,76< Fpi <5,0, то 

високий 

 

 





n

і

iiFn
1



 

 

 

Fn  - інтегральний показник внутрішніх факторів  

негативного впливу  на рівні індивіда; 

i - вага коефіцієнта i-го фактору (сума коефіцієнтів 

повинна дорівнювати 1) 

i  - середня оцінка показника i-го фактору 

підприємства 

n- загальне число факторів 

Якщо 1,0<Fni<2,75, то 

низький; 

якщо 2,76< Fni <3,75, 

то середній; 

якщо 3,76< Fni <5,0, то 

високий 

1

1
1r





Fn

F
F   

1rF - показник  співвідношення позитивного та 

негативного фактору 1 

 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця 3.3 

 Методика оцінки факторів  внутрішнього впливу на рівні групи  щодо 

управління поведінкою персоналу  

Математичний вигляд Умовні позначення Примітки  

 





n

і

iigF
1



 

gF - інтегральний показник внутрішніх факторів  

позитивного впливу підприємства на рівні групи; 

i - вага коефіцієнта i-го фактору (сума коефіцієнтів 

повинна дорівнювати 1) 

i  - середня оцінка показника i-го фактору 

n- загальне число факторів 

Якщо 1,0<Fpg<2,75, то 

низький; 

якщо 2,76< Fpg <3,75, 

то середній; 

якщо 3,76< Fpg <5,0, 

то високий 

 

 





n

і

iiFng
1



 

 

 

Fng - інтегральний показник внутрішніх факторів  

негативного впливу підприємства на рівні групи; 

i - вага коефіцієнта i-го фактору (сума коефіцієнтів 

повинна дорівнювати 1) 

i  - середня оцінка показника i-го фактору 

підприємства 

n- загальне число факторів 

Якщо 1,0<Fpg<2,75, то 

низький; 

якщо 2,76< Fpg <3,75, 

то середній; 

якщо 3,76< Fpg <5,0, 

то високий 

1

1
1r 



Fn

F
F   

1rF - рівень  співвідношення позитивного та 

негативного фактору 1. 

 

Примітка: складено автором  
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Запропонована методика оцінки факторів внутрішнього середовища  

щодо управління поведінкою персоналу  на рівні групи передбачає визначення 

оцінки ступеня впливу факторів, що мають позитивний вплив на рівні індивіда; 

негативний вплив на рівні індивіда; співвідношення взаємної залежності 

(табл. 3.3). Аналіз факторів внутрішнього  

середовища на рівні організації  визначається за допомогою експертного 

методу (підрозділ 2.3) за напрямками: цілі організації;  корпоративна культура 

організації; методи впливу, існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників та 

менеджменту; кадрова політика; організаційний розвиток; технології; HR-

репутація. 

На другому етапі стратегічного аналізу управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства в контексті  

модифікації організаційної поведінки (МОП) запропонованими  

одиницями спостереження виступають форми поведінки, що виражені 

різними проявами поведінки, частотою відповідних подій, які пов'язані з 

виконанням робочих завдань та іменуються поведінковими подіями (Лютенс та 

Крайтнер, 1985).  

Аналіз поведінкових форм на підприємстві розглядається нами в 

контексті поведінкових блоків, що складаються з різних аспектів з подальшим 

їх зіставленням у розрізі функціональних та дисфункціональних поведінкових 

подій підприємства (рис. 3.4). Запропонована нами методика дає можливість 

розраховувати оцінку функціональних та дисфункціональних поведінкових 

подій підприємства та встановити рівень співвідношення позитивних та 

негативних поведінкових подій для подальшого визначення позиції 

підприємства (табл. 3.4). 

Для оцінки впливу кожної з груп факторів обчислюється  

коефіцієнт важливості критерію та розраховується оцінка ступеня  

узгодженості експертів за допомогою коефіцієнта варіації (підрозділ 2.1, 

формула 2.1):  
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Таблиця 3.4 

Методика оцінки функціональних та дисфункціональних поведінкових подій 

підприємства 

Математичний вигляд Умовні позначення Примітки 

j  = Кfp1 β1+Кfp2β2+...+Кfpnβn, 

 

 

 

де: 
j - інтегральний показник 

j-го блоку функціональних 

поведінкових подій підприємства; 

Кfp1,Кfp2, Кfpn – коефіцієнт показника 

аспекту подій j-го блоку поведінкових 

подій; 

 βI,  β2 , βn - ваговий коефіцієнт 

важливості показників; 
 

*Оцінка впливу (від 1 до 5 балів) 
 

 
0  <  β < 1, 

∑ β =1 
















1j

j

S  

 

 

S  - оцінка функціональних 

поведінкових подій підприємства; 

  - кількість блоків 

функціональних поведінкових подій 

підприємства; 
 

Якщо 

1,0< КППp <2,75, то 

низький; 

якщо 

2,76<КППp <3,75, то 

середній; 

якщо 

3,76<КППp<5,0   то високий 

 

j  = Кfn1 β1+Кfn2β2+...+Кfnβm, 

 

 

 

де: 
j - інтегральний показник 

j-го блоку дисфункціональних 

поведінкових подій підприємства; 

Кfn1,Кfn2, Кfnn – коефіцієнт показника 

аспекту подій j-го блоку поведінкових 

подій; 

 βI,  β2 , βm - ваговий коефіцієнт 

важливості показників; 
 

*Оцінка впливу (від 1 до 5 балів)  
 

 
0  <  β < 1, 

∑ β =1 












1j

j

S  

 

 

S  - оцінка дисфункціональних 

поведінкових подій підприємства; 

  - кількість блоків 

дисфункціональних поведінкових 

подій підприємства; 
 

Якщо 

1,0< КППp <2,75, то 

низький; 

якщо 

2,76<КППp <3,75, то 

середній; 

якщо 

3,76<КППp<5,0   то високий 

 




S
S

Fs   

Fs - рівень  співвідношення 

функціональних та 

дисфункціональних поведінкових 

подій 

 

 

Примітка: складено автором 
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Рис. 3.4. Ідентифікація ключових поведінкових подій 

Примітка: розроблено автором (Гакова, 2019c)  

 1.Дисциплінарний  аспект 

 Своєчасна присутність на роботі; 
 Конструктивні пропозиції в рамках 

дисциплінарного регламенту; 

 Вправність; 

 Взаємозамінність, взаємовиручка; 

 Виконання завдань; 

 Відсутність на робочому місці тільки з  
поважної причини; 

 Підтримка колег при  необхідності в процесі 

трудової взаємодії. 

2. Емоційний аспект та конфліктність 

 Асертивна поведінка;  

 Позитивне емоційне резонування; 
 Співволодіюча поведінка;  

 Мотивована поведінка; 

 Стенічні емоції (підвищують життєдіяльність 
людини, посилюють активність). 

3. Логістичний аспект 

 Інформаційна підтримка клієнта; 
 Дотримання терміну постачання; 

 Швидкість оформлення документів; 

 Доставка точно у строк. 

4.Управлінський аспект 

 Вплив на підлеглих авторитетом, власним 

прикладом, вчинками; 
 Пошук виходу з нестандартних ситуацій; 

 Претензії до працівника наодинці; 

 Не обмеження самостійності,  ініціативи; 
 Похвала підлеглого. 

5.  Аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом 

 Дотримання стандартів зовнішнього вигляду ; 
 Дотримання стандартів естетики 

обслуговування;  

 Системна взаємодія з клієнтом (гостем, 
відвідувачем);  

 Дотримання стандартів етики 

обслуговування;  
 Дотримання стандартів командної взаємодії; 

 Швидке реагування на скарги клієнтів; 

 Підтримка лояльності клієнтів; 
 Конструктивна поведінка у складних 

ситуаціях. 

6.  Комунікаційний аспект щодо персоналу 

 Системне спілкування зі співробітниками; 

 Розуміння керівника, що «не всі все і так 

розуміють», проведення тренінгів тощо; 
 Стійка комунікація зі співробітниками про 

плани та зміни в планах; 

 Узгодженість поставлених завдань і цілей; 
 Чітке пояснення необхідності поставленого 

завдання.  

7. Аспекти характеристик відносин персоналу до 

роботи 

 Енергійність; 

 Ентузіазм; 

 Інтерес до роботи; 

 Задоволення від співпраці; 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПОВЕДІНКОВИХ ПОДІЙ 

Аспекти блоку функціональних 

поведінкових подій 

Аспекти блоку дисфункціональних 

поведінкових подій 

1.Дисциплінарний  аспект 

 Запізнення; 

 Прогули; 

 Нерозторопність; 
 Скарги персоналу; 

 Невиконання завдань; 

 Відсутність на робочому місці без поважної 
причини; 

 Відволікання колег без особливої 

необхідності (порожні розмови, які не 
стосуються справи, балаканина). 

2. Емоційний аспект та конфліктність 

 Поведінка, яка супроводжується 
негативними емоціями;  

 Опортуністична поведінка;  
 Відкриті конфлікти; 

 Латентні конфлікти; 

 Маніпулятивна поведінка; 
 Девіантна поведінка. 

3. Логістичний аспект 

 Низька інформаційна підтримка клієнта; 
 Недотримання термінів обслуговування; 

 Низька швидкість оформлення документів; 

 Доставка  не точно у строк. 

4.Управлінський аспект 

 Вплив на підлеглих нищівною критикою 

 Пошук винних 
 Претензії до працівника у присутності 

інших 

 Обмеження самостійності 
 Приниження участі працівника в 

трудовому процесі 

5. Аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом 

 Недотримання стандартів зовнішнього 

вигляду ; 

 Недотримання стандартів естетики 
обслуговування;  

 Відсутність взаємодії з клієнтом (гостем, 

відвідувачем);  

 Недотримання стандартів етики 

обслуговування;  

6.  Комунікаційний аспект щодо персоналу 

 Брак спілкування зі співробітниками, в т. ч. 

через завантаженість керівника; 

 Оманливе відчуття керівника, що «всі все і 
так розуміють»; 

 Відсутність стійкої комунікації зі 

співробітниками про плани та зміни в 
планах; 

 Неузгодженість поставлених завдань і 

цілей; 
 Відсутність чіткого завдання. 

 7. Аспекти характеристик відносин 

персоналу до роботи 

 Небажання йти на роботу;  

 Спілкуватися з колегами; 

 Байдужість до зауважень; 
 Небажання спілкуватися з клієнтами в 

рамках встановлених стандартів; 
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На третьому етапі для визначення позиції підприємства щодо управління 

поведінковими подіями, нами розроблена карта стратегічної позиції 

підприємства (рис. 3.5). 

Сутність визначення позиції підприємства щодо управління поведінкою 

персоналу оцінюється рівнем співвідношення функціональних та 

дисфункціональних поведінкових подій ( Fs ).  

                

 

0,5 1 1,5 1,8 2 3 4 5

Результативна поведінка

Поведінковий

тупик

Нестійка 

рівновага

Помірна  поведінкова 

результативність

Поведінкова  

байдужість

 

Рис. 3.5. Карта позиції підприємства щодо форм прояву поведінки, пов’язаних з 

роботою підприємства 

Примітка: розроблено автором (Додаток Л, табл. Л.1) 

 

Виходячи з даних представлених на рис. 3.5 стратегічна позиція 

підприємства щодо управління поведінкою персоналу оцінюється рівнем 

співвідношення функціональних та дисфункціональних поведінкових подій за 

наступними зонами поділу, а саме, якщо:  

 Fs < 1,0 – це позиція «поведінкового тупику», тобто дисфункціональні 

поведінкові події перевищують функціональні поведінкові події, це означає, що 
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подальші дії стають безглуздими, втрачають доцільність і вимагають 

кардинального переосмислення;  

 1,0< Fs < 1,5 – це позиція «поведінкової байдужості», тобто байдуже 

ставлення, незворушність по відношенню до будь-яких людей,  дій, подій, що 

відбуваються в процесі роботи, дана позиція вимагає розробки та втілення 

відповідної поведінкової стратегії; 

 1,5< Fs < 1,8 – це позиція «нестійкої рівноваги», тобто процес, який 

характеризується, що при порушенні рівноваги між управлінськими діями і 

факторами зовнішнього і внутрішнього середовища початкова рівновага 

порушується, не отримуючи своєї завершеної форми стійкості, тому необхідна 

стратегія підсилювання функціональної поведінки в контексті зростання, 

розвитку, удосконалення (за умови, якщо порівнюється рівень функціональних 

поведінкових подій не нижче середнього);  

 1,8< Fs < 2,0 – це позиція «помірної поведінкової результативності», 

тобто позиція, яка потребує коригування для зміцнення конкурентних переваг 

(за умови, якщо порівнюється високий рівень функціональних поведінкових 

подій);  

 Fs  >2,0 – це позиція «результативної поведінки», тобто позиція  

стратегічної переваги, яку треба втримувати та удосконалювати (за умови, 

якщо порівнюється високий рівень функціональних поведінкових подій). 

Характеристика карти позиції щодо управління поведінковими подіями 

підприємства представлена (Додаток Л, табл. Л.1). 

Підсистема стратегічного, тактичного і оперативного щодо планування 

управління поведінкою персоналу – це цілеспрямована діяльність підприємства 

з системою цілей, принципів, форм, методів і критеріїв та оцінки роботи з 

персоналом, що забезпечує відповідні поведінкові події персоналу щодо  

конкретного виду трудової діяльності, які впливають на її результати. 

Відповідна цілеспрямована діяльність здійснюється як в інтересах 
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підприємства, так і в інтересах його персоналу, і є інтегрованою в загальний 

процес планування підприємства. 

Стратегічне планування - це довгострокове планування на період від 

трьох і більше років, яке певною мірою залежить від зовнішніх факторів. 

Тому своєчасне розпізнавання головних тенденцій ринку, запобігання 

небезпечним чинникам та їх якісна оцінка є основним  завданнями 

стратегічного планування. 

Тактичне планування – це середньострокове планування терміном  від 

одного до трьох років, яке має орієнтуватися  на стратегічний вектор розвитку 

підприємства. 

Здійснення  тактичного планування  щодо управління  поведінкою 

персоналу має бути спрямоване на досягнення соціально-економічної 

відповідності між цілями підприємства і цілями персоналу підприємства. 

Для визначення заходів тактичного планування необхідно оцінити вектор 

взаємодії суб`єктів процесу через поведінкові події, які оцінюються рівнем 

співвідношення позитивних та негативних поведінкових подій, та визначити 

місце підприємства на карті стратегічної позиції підприємства щодо управління  

поведінкою персоналу (рис. 3.5). 

У тактичному плануванні  в порівнянні зі стратегічним плануванням 

значно детальніше фіксуються подробиці заходів для подальшого вибору 

опорної стратегії. 

Оперативне планування – це короткострокове планування строком до 

одного року, орієнтоване на досягнення окремих оперативних цілей.  

Оперативний план містить точно позначені цілі, конкретні завдання, 

заходи, які детально розробляються на базі ретельної інформації щодо 

конкретних поведінкових подій (рис. 3.4, Додаток Ж, табл. Ж.1-Ж.2) та 

взаємодії суб`єктів процесу, які можливо в короткий термін оцінити та піддати 

доступному для огляду контролю. 

Підсистема організації взаємодії поведінковими відносинами персоналу 

охоплює такі напрямки: організацію процесу управління поведінковими 
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подіями; оцінку якісних характеристик взаємодії у колективі; організацію 

взаємодії рівня управління «керівник ↔ колектив»; організацію  взаємодії на 

рівні груп у колективі – та полягає в аналізі та оцінці кожного напрямку, 

формуванні основних аналітичних показників, подальшій їх консолідації у 

синтетичні показники за групами та формуванні інтегрального показника, яке 

здійснюється шляхом урахування даних, отриманих від суми розрахунків 

коефіцієнта вагомості та показника результативності. 

Організація процесу управління поведінковими подіями – це процес 

визначення та організації функціонування ключових поведінкових подій, 

важливих з точки зору їх впливу на результати роботи, де важливими 

критеріями є практичність і вимірність, тобто фіксовані форми поведінкових 

подій повинні бути доступні для спостереження і кількісної оцінки. На етапі 

організації процесу управління поведінковими подіями вони повинні бути не 

тільки визначені поведінкові події, але й диференційовані на функціональні, 

тобто ті, що позитивно впливають на виконання завдань підприємства, та 

дисфункціональні, які  негативно впливають на виконання виробничих завдань. 

Розмежування поведінкових подій на етапі організації взаємодії 

персоналу дозволяють розробляти та організовувати конкретні заходи щодо 

зміцнення і підвищення функціональних поведінкових подій та запроваджувати 

заходи щодо запобігання, ослаблення та обмеження дисфункціональних 

поведінкових подій.  

Організація процесу управління поведінковими подіями та 

взаємовідносини персоналу ґрунтуються на даних функціонального аналізу 

поведінки: ABC-аналізу (англійська абревіатура назви методу, яка утворена з 

перших букв слів: antecedent (передумова), behavior (поведінка) і consequence 

(наслідки) (Лютенс та Крайтнер, 1985), тобто АВС - аналіз полягає, як у 

виявленні передумов (А) поведінкової події  (В), так і отриманні наслідків (С).  

Тому організація процесу управління поведінковими подіями повинна 

будуватися з урахуванням передумов, тобто факторів впливу на рівні індивіда, 

групи, організації та розумінням дії наслідків, які впливають на позицію 
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підприємства відносно співвідношення дії поведінкових подій (Додаток Л,  

табл. Л1).  

Співвідношення дії поведінкових подій для визначення позиції 

підприємства рекомендовано розраховувати за запропонованою нами 

формулою успіху поведінки підприємств готельно-ресторанного господарства 

(формула 3.1): 

 




S
SFs 

, (3.1) 

 

де Fs  – коефіцієнт успіху, який визначає рівень співвідношення 

функціональних та дисфункціональних поведінкових подій; 

S  – оцінка функціональних поведінкових подій підприємства; 

S  – оцінка дисфункціональних поведінкових подій підприємства.  

В основі розрахунково-формульної моделі успішної поведінки персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства покладена ідея формули 

успіху щодо співвідношення зовнішньої інтеграції до внутрішньої дезінтеграції, 

де: інтеграція – це використання можливостей, які сприяють розвитку; 

дезінтеграція – це втрата внутрішньої енергії підприємства, так звана 

«політика» підозр, тобто все те, що забирає енергію на внутрішні проблеми 

(Адізес, 2013).  

Оцінку якісних характеристик персоналу пропонується робити за 

напрямками: характеристики ділових та професійних якостей; характеристики 

особистих якостей; якості взаємодії членів колективу (Додаток Е, табл. Е1-Е.3). 

Блок характеристик ділових та професійних якостей пропонується 

розглядати за показниками: професійні знання, досвід, навички; здатність 

організовувати і планувати власну працю; дисциплінованість; широта поглядів, 

ерудиція; допомога оточенню, його навчання; глибоке знання своєї і суміжних 

сфер діяльності; навички ділового спілкування; прагнення до постійного 

самовдосконалення; ініціативність, прагнення до інновацій; комунікабельність; 

вміння приймати обґрунтовані рішення. 
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Блок характеристик особистих якостей рекомендується оцінювати за 

наступними показниками: рівень внутрішньої культури; почуття боргу, 

відповідальності; чесність і справедливість; чуйність та дбайливість; швидка 

реакція; впевненість у собі; кмітливість; уважність; активність та енергійність; 

доброзичливе ставлення до людей.  

Блок характеристик якості взаємодії членів колективу передбачає 

оцінювання за показниками: колективізм; організованість; інформованість  і 

комунікабельність; згуртованість та відповідальність. 

Аналіз взаємодії рівня управління «керівник ↔ колектив» доцільно 

оцінювати у розрізі таких напрямів: дотримання керівником домовленостей; 

здатність чітко організувати роботу підлеглих; поєднання в роботі 

індивідуальних і колективних інтересів; правова поведінка, дотримання норм 

законодавства; дотримання ціннісних  норм; чіткість розподілу прав та 

обов'язків; сприяння  розвитку персоналу; організація стимулювання, мотивації 

поведінкових подій; здатність виховувати ділові якості у співробітників; 

об'єктивність оцінки праці персоналу; організація зворотного зв'язку, особлива 

дисципліна керівника; вміння керівника приймати рішення у складних 

ситуаціях; здатність до реалізації обґрунтованих управлінських рішень. 

Організація взаємодії на рівні груп у колективі в готельно-ресторанному 

господарстві є одним з основних чинників якісного обслуговування гостей, 

тому для дослідження роботи персоналу на рівні кухні (кухарі) і залу 

(офіціанти)  та на рівні рецепції (рецепціоністи) і служби покоївок (покоївки) 

нами пропонуються такі показники взаємодії: дотримання термінів виконання 

замовлень; якість виконання замовлень; дотримання встановленого порядку, 

правил, домовленостей; рівень ділового спілкування; комунікації; 

збалансованість можливостей працівників. 

Організацію управління в контексті взаємодії в групах доцільно 

здійснювати за показниками: моніторинг стану взаємодії в групах; зворотний 

зв'язок; встановлення регламентних норм взаємодії; вирішення конфліктів; 

вміння згуртувати. 
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Підсистема мотивації управління поведінкою персоналу об'єднує 

сегменти внутрішніх факторів мотивації, зовнішніх факторів мотивації та 

сегмент усунення демотивуючих факторів. 

До сегменту внутрішніх факторів мотивації належать наявність морально-

етичних принципів; переваг, інтересів, схильностей; власних можливостей; 

ділових  та професійних якостей. Складові сегменту зовнішніх факторів 

мотивації складаються із структурно-організаційних факторів; прямої 

мотивації; матеріальної мотивації; нематеріальної мотивації та статусної 

мотивації. 

Структурно-організаційні фактори включають ергономіку робочого 

місця, умови роботи, організаційну структуру щодо взаємодії членів колективу. 

Дані фактори мотивують персонал до комфортних умов праці. 

До прямої мотивації відносяться: нормативна і примусова.  

Під нормативною мотивацією розуміється безпосередній вплив на 

особистість працівника з метою зміни його системи цінностей для формування 

бажаної поведінки. Методами  і засобами нормативної мотивації є переконання, 

навіювання, агітація, демонстрація прикладу тощо.  

У разі успішно проведеної нормативної мотивації відбувається 

інтеріоризація, тобто формування розумових дій і внутрішнього плану 

свідомості через засвоєння індивідуумом зовнішніх дій і соціальних форм 

спілкування, коли цілі управління стають власними цілями індивіда. 

Примусова мотивація – це мотивація, сутність якої полягає в тому, що у 

разі невиконання вимог суб'єкта управління виникає загроза погіршення 

задоволення певних потреб працівників. 

Даний вид мотивації реалізується за допомогою наказів, розпоряджень, 

приписів, інструкцій, вимог, негативних санкцій. 

Примусова мотивація є максимально оперативною і не вимагає втрати 

будь-яких реальних життєвих благ, але дане мотивування не повинно 

викликати у персоналу відчуття загрози з боку суб'єкта управління, 
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прогресуючі страхи, що може негативно позначитися на конструктивній 

активності працівників. 

Під матеріальною мотивацією персоналу розуміється  методика впливу, 

що безпосередньо зачіпає розміри фактичної грошової або іншої матеріальної 

винагороди персоналу. 

Нематеріальна мотивація – усвідомлена необхідність керівництва 

висловлювати вдячність співробітникам не тільки в грошовому еквіваленті, але 

і в комплексі соціальних заходів, розроблених для: підвищення лояльності 

співробітників, поліпшення умов праці, підтримки здорової атмосфери, 

підвищення продуктивності праці, підняття корпоративного духу команди. 

Статусна мотивація. Це складовий фактор зовнішньої мотивації в 

контексті впливу організації на статусні мотиви працівників, приведення їх у 

дію передусім на основі внутрішньою рушійної сили поведінки, пов’язаної з 

прагненням працівників до кар’єрного та особистісного зростання, виконування 

складнішої, відповідальнішої роботи, отримання додаткових повноважень, 

прагненням бути визнаним фахівцем своєї справи, неофіційним лідером.  

Під демотивацією ми розуміємо фактор, який негативно впливає на 

здатність та бажання персоналу ефективно працювати, що позбавляє його віри 

в успіх та власні сили і впевненості в собі. Сегмент усунення демотивуючих 

факторів полягає як в посиленні мотивації внутрішніх та зовнішніх факторів, 

так і в нейтралізації демотивуючих  факторів. 

До демотивуючих факторів належать такі чинники як: організаційний 

хаос, грубість з боку керівництва, відсутність розуміння в колективі, 

відсутність порозуміння з керівництвом, нестача повноважень тощо. 

Ризики, які підприємство несе через дію демотивуючих чинників, дуже 

високі, і, як показують дослідження, персонал, який відчуває на собі вплив 

демотивуючих факторів, навмисно знижує свої зусилля, що негативно впливає 

на продуктивність і результативність праці. 

Демотивація персоналу є наслідком нерозуміння керівником справжніх 

мотивів персоналу, тому зміна підходів та усунення демотивуючих причин та 
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факторів буде сприяти усуненню небажаної поведінки, посиленню 

функціональних поведінкових дій персоналу, що позитивно позначиться на 

економічних показниках праці персоналу. 

З огляду на це, вважаємо доречним, для проведення змін щодо усунення 

демотивуючих факторів, застосовування концепції «Appreciative Inquire», 

авторства (Cooperrider and Whitney, 2001), де робиться акцент на зміцненні 

сильних сторін персоналу настільки, щоб слабкі сторони перестали відігравати 

будь-яку роль на відміну від традиційних концепцій. Основна філософія 

концепції позитивного підходу до змін «Appreciative Inquire», полягає в 

розвитку людського потенціалу з основним фокусом уваги на позитивному ядрі 

організації як найбільшому ресурсі в області управління змінами. 

Підсистема контролю управління поведінкою персоналу передбачає 

контроль процесів управління бізнес-оцінки внутрішньої і зовнішньої 

лояльності; контроль організації взаємодії з клієнтом та аналіз динаміки 

основних економічних показників; оцінювання ефективності стратегічного 

управління поведінкою персоналу; визначення позиції підприємства щодо 

управління поведінкою для формування стратегічних заходів. 

Контроль процесів управління бізнес-оцінки внутрішньої і зовнішньої 

лояльності оцінює менеджер або професійний аудитор для того, щоб 

представити обґрунтований висновок кількісно-якісної вартості об'єкта 

оцінки – поведінки персоналу на певний період, який корелюється з динамікою 

економічних та репутаційних показників підприємства та оцінюється  за такими 

показниками: аналіз програми лояльності щодо персоналу; бенчмаркінг; 

моніторинг та аналіз відгуків клієнтів; аналіз кількісних методів (обсяг 

продажів, середній чек тощо); моніторинг та аналіз в контексті повторних 

продажів та підвищених одноразових продажів; контроль за методом «таємний 

покупець»; аналіз щодо відвідування клієнтів; аналіз щодо роботи з 

клієнтською базою; аналіз стійкості колективу(Додаток М, табл. М.1). 

Контроль організації взаємодії з клієнтом визначається за такими 

характеристиками: задоволеність клієнта послугою; емоційна задоволеність; 



172 

 

задоволеність стандартами взаємодії; задоволеність різних груп клієнтів після 

взаємодії; задоволеність взаємодією в порівнянні з ідентичними 

підприємствами (Додаток И, табл. И.1).  

Аналіз динаміки економічних показників визначається за середнім 

обсягом реалізації за певний період; середньою сумою чека за певний період; 

середньою сумою продажу на одного клієнта; середньою кількістю чеків за 

певний період; кількістю клієнтів за певний період; показниками повторних 

відвідувань тощо. 

Ефективність стратегічного управління поведінкою персоналу оцінюється 

за такими параметрами: оцінка  нормативних документів підприємства; оцінка 

реальної поведінки; оцінка системно-цільового підходу в управлінні 

поведінкою персоналу; оцінка системної перспективи щодо впливу 

поведінкових стратегій на рівні індивіда, групи, організації (Додаток Н, 

табл. Н.1). 

Формування стратегічної позиції підприємства щодо управління 

поведінкою персоналу для формування стратегічних заходів рекомендовано 

оцінювати на основі функціональних поведінкових подій підприємства 

(Додаток Ж, табл. Ж.1) та оцінки ефективності стратегічного управління 

поведінкою персоналу (Додаток Н, табл. Н.1).  

Методика визначення позиції підприємства щодо управління поведінкою 

персоналу для формування стратегічних заходів показана на рис. 3.6, де в 

якості умовних позначень: Bhr - показник оцінки функціональних поведінкових 

подій підприємства; Str  - показник оцінки ефективності стратегічного 

управління поведінкою персоналу. 

Алгоритм методики визначення позиції підприємства щодо управління 

поведінкою персоналу для формування стратегічних кадрових рішень 

представлений у вигляді матриці (рис. 3.6) та має наступні дев’ять зон впливу:  

 1-квадрат «успішності»: 3,76 Bhr    5,00;  3,76 Str  5,00; 

 2-квадрат «функціональної уваги»: 2,76 Bhr   3,75; 3,76 Str  5,00; 
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 3-квадрат «функціональної невизначеності»: 1,00 Bhr  2,75; 

3,76 Str  5,00; 

 4-квадрат «можливих шансів»: 3,76Bhr    5,00;  2,76 Str  3,75; 

 5-квадрат «консервативної статики»: 2,76 Bhr    3,75;  2,76 Str  

3,75;  

 6-квадрат «пошуку шансів» : 1,00 Bhr    2,75;  2,76 Str  3,75; 

 7- квадрат «стратегічної невизначеності»: 3,76Bhr  5,00; 1,00 

 Str  2,75; 

 8-квадрат «стратегічної дезорієнтованості »: 2,76 Bhr   3,75; 

1,00 Str  2,75; 

 9-квадрат «питання виживання»: 1,00 Bhr    2,75;  1,00 Str  

2,75.  

 

Рис. 3.6. Матриця визначення позиції підприємства щодо управління 

поведінкою персоналу для формування стратегічних заходів 

Примітка: розроблено автором  
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Отже, комплексна модель системи управління поведінкою персоналу 

дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства в управлінні поведінкою 

персоналу, своєчасно проводити діагностику планування, координацію та 

контроль поведінкових подій, що дає можливість своєчасно регулювати 

поведінку персоналу на підприємстві, сприяє створенню стратегічних векторів 

розвитку та забезпечує відповідні конкурентні переваги підприємства (Гакова, 

2018c). 

 

 

3.2. Організаційно-методичне забезпечення процесів управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

 

У системі управління персоналом підприємств готельно-ресторанного 

господарства саме поведінка персоналу відіграє важливу роль та є індикатором 

лояльного ставлення працівників до підприємства, в результаті чого творча 

активність персоналу, його прагнення до самовдосконалення  сприяє 

задоволеності та лояльності клієнтів готельно-ресторанного господарства, 

забезпечує конкурентоспроможність підприємства, захищає та примножує його 

репутацію. 

Від якості взаємодії персоналу в процесі роботи залежить ступінь 

задоволення потреб клієнтів, тому підтримка високих стандартів поведінки 

потребує системного організаційно-методичного забезпечення процесів 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Під організаційно-методичним забезпеченням процесів управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

розуміється комплексна впорядкована система регламентованої взаємодії 

персоналу на рівні індивіда, групи, організації для отримання певного 

результату, що забезпечується певним методичним оснащенням у вигляді 

положень, технологій, інструкцій, методик тощо для регулювання поведінки 
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персоналу . 

Це означає: якщо взаємодія персоналу в колективі буде основана на 

високих стандартах поведінкової культури, на повазі до особистості, групи, 

організації, то на подібних принципах будуватимуться і відносини з 

партнерами, контрагентами підприємства. 

Для управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства автор виділяє такі три рівні поведінки для управлінського впливу 

(рис. 3.7): формальний; сутнісний; прихований.  

 

Рис. 3.7. Рівні поведінки для управлінського впливу 

Примітка: розроблено автором  на основі (Шейн, 2002) 

 

Тому для управлінського впливу на поведінку персоналу підприємства на 

рівні індивіда, групи, організації необхідна система регламентованої взаємодії 

діяльності та організаційно-методичне забезпечення. 

Автор виокремлює три рівні організаційно-методичного забезпечення: 

формальний (на рівні організації), сутнісний (на рівні індивіда, групи), 

прихований (рівень запобігання). 

Формальний рівень передбачає нормативну функцію на рівні впливу 

організації, яка відкрито проголошується та декларується в нормативних 

документах підприємства, передбачаючи, що весь персонал сприймає і виконує 

без досвідного підтвердження дані норми щодо вимог поведінки. 

          Поведінковий «айсберг» 
— цілі; 
— технології; 
— структура; 

— кадрова полі 
Формальний   рівень  
            (видимий) 

— методи впливу; 
— культура організації; 
— організаційний  

розвиток; 
— HR- репутація; 

       Індивід: 
— переконання; 
— сприйняття; 
— ставлення; 

  Сутнісний  рівень     
          (незримий) 

            Група 

— ціннісні орієнтації; 

— неформальні відносини; 

— групові норми 

Прихований  рівень 

                     Непередбачені реакції породжує: 

 нестача надійної інформації, відсутність комунікацій; 
 упередженість та емоційність людських відносин; 
 висунення виконавцям вимог, які не можуть бути виконані; 
 відсутність зворотного  зв’язку; 
 невизначеність людських відносин; 
 вірування, погляди тощо. 
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Перший рівень: формальний – це рівень, який «лежить на поверхні» в 

контексті показників факторів впливу на рівні впливу організації щодо 

організаційно-методичного забезпечення (в контексті управління поведінкою), 

а саме: 

Місія – основна мета, призначення, бачення, філософія організації, сенс її 

існування, основоположне поняття для стратегічного управління; всі інші цілі 

слугують для здійснення цієї місії, тому в управлінській діяльності необхідно 

використовувати набір  цінностей, втілених в ідеологію або філософію 

підприємства щодо управління поведінкою персоналу, яка виходить з місії 

підприємства. 

В організаційно-методичному забезпеченні місія відображається в 

статуті підприємства , основних положеннях, кодексах та публічних ресурсах 

підприємства. 

Структура –  ієрархічність, взаємозв'язок і взаємодія підрозділів системи 

в контексті управління поведінкою. 

В організаційно-методичному забезпеченні структура є способом 

наочного представлення в логічно-схематичному вигляді положення про 

взаємодії у групах, положення щодо суміжної взаємодії . 

Кадрова політика – генеральний напрям кадрової роботи щодо  

формування поведінкових подій, поведінкової взаємодії в контексті місії 

підприємства; визначення принципів підбору, розстановки і розвитку 

персоналу, вдосконалення форм і методів роботи з персоналом, організаційного 

механізму, спрямованого на збереження, зміцнення кадрового потенціалу, на 

створення кваліфікованого і високопродуктивного згуртованого колективу, 

здатного своєчасно реагувати на постійно мінливі вимоги ринку, що націлено 

на стратегію сприяння задоволеності та лояльності гостей (клієнтів) готельно-

ресторанного господарства. 

В організаційно-методичному забезпеченні кадрова політика 

відображається в положенні про стратегію кадрової політики; колективному 

договорі; положенні про персонал; положенні про стандарти якості поведінки 
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персоналу в організації; положенні про підрозділи; програмі адаптації 

персоналу; програмі системи розвитку, планування ділової кар'єри персоналу; 

положенні про систему стимулювання і мотивації персоналу; положенні про  

трудову дисципліну (за характером впливу, сферою впливу  об'єктами 

дисциплінарних відносин); положенні про систему вирішення конфліктів в 

колективі; методиці обстеження і оцінки поведінкових подій; періодичній 

звітності з обстеження й оцінки поведінкових подій; звітності з обстеження 

та аналізу системи управління в контексті поведінки персоналу; періодичної 

звітності з клієнтингу тощо. 

Методи впливу – це способи впливу на колективи та окремих 

працівників в процесі функціонування підприємства. Методи управління 

персоналом  в основному поділяються на три основні групи: адміністративні, 

економічні і соціально-психологічні. 

В організаційно-методичному забезпеченні: 

 адміністративні методи забезпечуються через затвердження 

адміністративних норм і нормативів; наказів, вказівок, розпоряджень; 

посадових інструкцій та іншої регламентуючої документації; адміністративні 

санкції та заохочення;  

 економічні методи впливу здійснюються через положення щодо 

порядку мотивації праці; норми матеріальних санкцій та заохочень;  

 соціально-психологічні методи впливу відображаються через 

положення щодо порядку мотивації праці в контексті соціальної, моральної 

мотивації; створення творчої атмосфери; задоволення культурних і духовних 

потреб; встановлення моральних санкцій і заохочень тощо. 

Культура організації – це сукупність цінностей, переконань, норм 

поведінки, спільних для персоналу даного підприємства (які не завжди можуть 

бути чітко виражені в положеннях, кодексах, інструкціях), що визначають 

спосіб дії та взаємодії персоналу і значною мірою впливають на виконання 

роботи та є неявною, невидимою свідомістю підприємства, що впливає на 

поведінку людей і, як наслідок, формується під впливом цієї поведінки. 
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Розуміння культури організації, як «найважливішої інтелектуальної 

компоненти, знаходить найбільш прийнятне вираження в понятті  

«інтелектуальний актив», що містить собою економічний ресурс організації, 

який є результатом творчої або винахідницької діяльності та здатен приносити 

економічні вигоди» (Гакова, 2015a). 

В організаційно-методичному забезпеченні культура організації 

регламентується кодексом професійної поведінки та етики персоналу; зводом 

основних правил для персоналу підрозділу; стандартами професійної практики; 

програмою щодо ділового спілкування; положенням про дрес-код 

персоналу;проведенням поведінкового аудиту. 

Організаційний розвиток – «довготермінова робота в організації щодо 

удосконалення процесів вирішення проблем і оновлення. Такий розвиток є 

стратегічним шляхом, з одного боку, зростання загальної ефективності 

організації, а з іншого – підвищення почуття задоволеності та поліпшення умов 

праці співробітників» (Хміль, 2006). 

В організаційно-методичному забезпеченні організаційний розвиток 

підприємства фіксується в положенні щодо стратегії організаційного 

розвитку; показниках звітності щодо результатів організаційного розвитку. 

Технології – сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного 

результату; застосування наукового знання для вирішення практичних завдань 

(від грец. тéchne - навички, майстерність, вміння і logos - розум, вчення, наука). 

«Технологія застосовна всюди, де є досягнення, прагнення до результату, 

але свідоме використання технологічного підходу було справжньою 

революцією, тобто технології – це сукупність методів оброблення, 

виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або 

напівфабрикату, здійснюваних у процесі виготовлення продукції. Завдання 

технології як науки – виявлення фізичних, хімічних, механічних та інших 

закономірностей із метою визначення та використання на практиці найбільш 

ефективних та екологічних виробничих процесів» (Соболев, 2016).  

В організаційно-методичному забезпеченні технологічний процес 
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регулюється переліком технологічних напрямків підприємства; технологічних 

документів загального і спеціального призначення; технологічних інструкцій; 

карт технологічної інформації; операційних карт;  відомостей питомих норм 

витрат матеріалів; техніко-нормувальних карт; відомостей технологічних 

маршрутів.  

HR-репутація – це об’єктивно сформована на практиці сукупність 

ціннісних переконань і думок про керівництво підприємства в контексті 

управління персоналом, що склалася у суспільстві на підставі отриманої 

інформації, відгуків, особистого досвіду взаємодії або безпосередніх контактів. 

В організаційно-методичному аспекті забезпечується положенням про 

рейтинги ділової репутації, періодичним проведенням репутаційного аудиту. 

«На першому формальному рівні, в контексті впливу факторів на рівні 

організації, при належному моніторингу та контролі, керівництво має змогу 

легко виявити відхилення та змінити підходи, методи, акценти щодо ключових 

факторів впливу, корегувати вагу та пріоритетність даних чинників або 

здійснити їх заміну відповідно до вимог часу» (Гакова, 2019b). 

«Другий рівень: сутнісний (незримий рівень), передбачає розгляд 

ціннісних чинників на рівні індивіда та групи» (Гакова, 2019b). 

Сутнісний рівень передбачає фактори впливу на рівні індивіда, які 

головним чином відображаються в комплексі переконань і ставленні персоналу 

щодо спрямування діяльності підприємства, залученості персоналу 

підприємства щодо прагнення виконувати свої обов'язки, перевершуючи 

встановлені стандарти; у виявленні зацікавленості щодо успіхів команди 

підприємства. 

Фактори впливу на рівні групи здебільшого представлені ціннісною 

орієнтацією групи, груповими нормами, неформальними відносинами тощо. 

«Для виявлення комплексу переконань та ставлення до роботи персоналу 

на рівні індивіда та групи щодо проголошуваних цінностей в організаційно-

методичному забезпеченні необхідно керуватися посадовими інструкціями; 

нормативно-довідковими документами, що необхідні для вирішення завдань 
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планування і організації праці; документами організаційного, організаційно-

розпорядчого та організаційно-методичного характеру, які регламентують 

завдання, функції, права, обов'язки підрозділів і персоналу, містять методи і 

правила виконання; документами техніко-економічного характеру, які містять 

вимоги, що регламентують стандарти» (Гакова, 2019c). 

Діагностувати дійсну поведінку персоналу на сутнісному (незримому) 

рівні щодо проголошуваних цінностей підприємства на рівні індивіда та групи 

дуже складно, тому що цінності не завжди артикульовані.  

Тому на підприємстві в організаційно-методичному забезпеченні 

необхідний періодичний аудит персоналу щодо оцінки  якісних і кількісних 

характеристик персоналу та діагностики процедур управління і оцінки їх 

ефективності, де важливу роль відіграє моніторинг у сфері: 

 перевірки організаційної документації та звітності, аналізу даних 

трудових показників; 

 програм розвитку та вдосконалення професійних та поведінкових 

характеристик персоналу; 

 аналізу соціально-психологічних методів, які полягають у проведенні 

самостійних опитувань, анкетуванні, індивідуальних і колективних бесід, 

інтерв'юванні працівників різних рівнів і категорій, вимірюванні коефіцієнта 

згуртованості тощо; 

 оцінки економічних методів шляхом порівняння економічних і 

соціальних показників діяльності підприємства зі встановленими нормами та 

факторами впливу в групі аналогічних підприємств; 

 аналізу організації щодо професійного розвитку персоналу в контексті 

таких підходів: спонтанного (появі видимої проблеми); навчання за заявками; 

системного підходу та аналізу результатів щодо організації професійного 

розвитку персоналу.  

«На основі вищевикладеного для організаційно-методичного 

забезпечення на формальному і сутнісному рівні нами запропоновано науково-

методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу 
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щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, який може бути використано на трьох базових рівнях: на рівні 

індивіда, на рівні групи, на рівні організації» (Сардак, 2013) (рис. 3.8).  

Рис. 3.8. Науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 

факторів  впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства 

Примітка: удосконалено автором на основі (Сардак, 2013)  

 

Даний підхід представлено на рис. 3.8, він передбачає проведення 

визначення та ранжування факторів підприємством за кожним базовим рівнем: 

індивіда, групи, організації (методичний підхід передбачає розрахунки як за 
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окремим рівнем, так і за всіма трьома рівнями), а також визначення оцінки 

пріоритетності використання ключових факторів впливу досліджуваного 

підприємства в порівнянні з пріоритетністю ключових факторів еталонного 

підприємства або за експертною думкою в рамках одного кластера (об'єднання 

кількох однорідних елементів за певними властивостями).  

Науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових 

факторів  впливу щодо управління поведінкою персоналу на рівні організації 

було апробовано на прикладі підприємства готельно-ресторанного 

господарства: ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»). 

Спираючись на дослідження експертної думки щодо особливостей 

зв’язку факторів внутрішнього середовища на рівні організації та поведінки в 

організації (підрозділ 2.3), було проранжовано 8 факторів впливу  внутрішнього 

середовища підприємства за принципом: 8 – найбільш суттєві чинники, 1 – 

найменш важливі, ранги не повторюються (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  

Матриця рангів ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 
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Цілі організації 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 26 8 -50.5 2550.25 

Корпоративна 

культура 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 69 5 -7.5 56.25 

Кадрова політика 6 5 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 87 4 10.5 110.25 

Організаційний 

розвиток 
5 6 7 6 6 5 8 6 7 6 8 6 4 6 8 6 6 106 3 29.5 870.25 

Методи впливу 8 8 8 8 7 8 6 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 130 1 53.5 2862.25 

Технології 7 7 6 7 8 7 7 8 6 7 6 7 7 7 6 7 7 117 2 40.5 1640.25 

HR-репутація 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 48 6 -28.5 812.25 
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Примітка: розраховано автором  
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Обчислимо показник середньої суми рангів для таблиці експертних 

оцінок: ; максимальне значення варіації становить 

.  

Дані табл. 3.5 свідчать, що коефіцієнт варіації відносно середнього рангу 

(S) становить 11158.  

Розрахуємо коефіцієнт конкордації: .  

Коефіцієнт конкордації: W = 0.919 свідчить про наявність високого 

ступеня узгодженості думок експертів. 

Для оцінки значущості коефіцієнта конкордації обчислимо критерій 

узгодження Пірсона за формулою 3.3: 

 

                                х 2 = m(n −1)W > х T 2.                                       (3.2) 

 

Розрахуємо критерій узгодження Пірсона: х2=17(8-1)*0,919=109,36.  

Отже, розрахований х2 складає – 109,36, що в порівняти з табличним 

значенням для числа ступенів свободи K = N-1 = 8-1 = 7  при  

заданому рівні значущості Α = 0,05, складає – 14,06714, тобто  - 109.36 ≥ 

14.06714, тому  W = 0,919 – величина не випадкова, а тому  

отримані результати мають сенс і можуть використовуватися в подальших 

дослідженнях. 

Значення вагових коефіцієнтів факторів внутрішнього  

середовища для персоналу підприємств готельно-ресторанного  

господарства ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») представлено  

в табл. 3.6.  

Виходячи з результатів проведених розрахунків,  

пріоритетність факторів внутрішнього впливу на рівні організації ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний») очолює чинник методів впливу щодо персоналу 

(табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Значення вагових коефіцієнтів факторів внутрішнього середовища на рівні 

організації для персоналу підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

Вагові 

коефіцієнти, l 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

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

Примітка: розраховано автором  

 

Оцінка ступеня використання  ключових факторів за пріоритетністю ТОВ 

«ПАЛС» (готель «Центральний») в порівнянні з експертною оцінкою 

представлена (підрозділ 2.3) в табл. 3.7.  

Таблиця 3.7  

Порівняльний аналіз використання ключових факторів за пріоритетністю ТОВ 

«ПАЛС» (готель «Центральний») з експертною оцінкою 

Вагові коефіцієнти за 

експертною оцінкою 

(1,0) 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

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: розраховано автором  
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Резюмуючи дані порівняльного аналізу табл. 3.7 необхідно відзначити, 

що за експертною оцінкою пріоритетність належить фактору корпоративної 

культури, має ваговий коефіцієнт (0,202) та є першим за рангом, а за даними 

опитування персоналу ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») пріоритетність 

належить методам впливу, ваговий коефіцієнт (0,2124), а показник 

корпоративної культури (0,1127), що складає майже в 1,8 разу менше від 

експертної оцінки та займає п’ятий ранг з восьми ключових факторів.  

Отже, визначення пріоритетності фактору корпоративної культури, що 

встановлено в результаті проведеного аналізу, дає можливість інтенсифікувати 

та сконцентрувати зусилля підприємства для удосконалення і поліпшення 

процесів управління поведінкою персоналу. 

Третій, прихований, рівень включає важко помітні, менш усвідомлені та 

непередбачувані поведінкові реакції, а саме:  

 відсутність інформації про те, що відбувається на підприємстві, 

відсутність комунікацій; 

 упередженість та емоційність людських відносин;  

 висунення до виконавців вимог, які не можуть бути виконані;  

 нереальні терміни виконання завдань; 

 робочі завдання в неробочий час; 

 постійні зміни в робочих графіках; 

 нечітка позиція керівництва щодо прийняття рішень у складних 

ситуаціях або її відсутність взагалі;  

 кількість непередбачених обставин, що заважають планувати роботу; 

 нечітке делегування завдань; 

 брак інформації щодо обов'язків персоналу підприємства; 

 неузгодженість дій у службовому ланцюжку; 

 розмитість зон відповідальності; 

 відсутність зворотного зв’язку; 

 невизначеність людських відносин;  
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 вірування, погляди;  

 менталітет, тобто набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена 

система життєвих координат та підсвідомих стереотипів.  

Для діагностування непередбачуваних поведінкових реакцій та 

проведення попереджувальних заходів удосконалено методичний підхід до 

формування поведінкового континууму в діяльності підприємств готельно-

ресторанного господарства (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8  

Методичний підхід до формування поведінкового континууму в діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

Значення 

показників 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

Баланс взаємодії показників 

можливостей та вимог 

 

Значення 

показників 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

     Баланс між ресурсами персоналу і вимогами середовища      

     Баланс між обумовленістю функцій управління персоналом та 

потребами підприємства  
     

     Баланс між підвищенням продуктивності та підтриманням 

продуктивності 
     

     Баланс між професійними навичками персоналу та вимогами 

роботи (або складністю завдань)  
     

     Баланс між інтенсивним внеском в роботу і віддачею від неї      

     Баланс між мірою участі суб'єкта і показником мотиваційної 

складової  
     

     Баланс між інформованістю персоналу і комунікаційними 

схемами підприємства 
     

     Баланс між очікуваннями суб'єкта і виконанням  домовленостей      

     Баланс між делегуванням завдань та визначенням повноважень      

     Баланс між виникненням складних ситуацій та позиції 

керівництва в складних ситуаціях 
     

     Баланс між динамікою розвитку особистості та  вимогами і 

змінами середовища 
     

     Баланс між підтриманням морально-психологічного клімату і 

вирішенням конфліктних ситуацій 
     

     Баланс між «енергією активації» інновацій та ініціатив щодо її 

формуванням і підтримкою 
     

     Баланс між ідентифікацією працівника з підприємством та 

підтриманням і підвищенням лояльності персоналу 
     

     Баланс виконання дотриманням ціннісних норм між персоналом 

та керівництвом 
     

Примітка: удосконалено та доповнено автором на основі (Gonzalez-Roma, Schaufeli, 

Bakker and Lloret 2006; Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma and Bakker 2002)  
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«Сутність даного методичного підходу представлена у вигляді профілю в 

розрізі узагальнених автором показників узгодженості та кореспонденції 

взаємодії між можливостями та вимогами підприємства і персоналу, які 

відображають баланс сторін взаємодії в процесуальному характері змін 

професійної поведінки в трудовому процесі та підлягають безперервному 

моніторингу для усунення непередбачуваних поведінкових реакцій» (Гакова, 

2019c). 

При цьому необхідним є узгодження збалансованих позицій показників в 

діяльності персоналу готельно-ресторанного господарства між собою та з 

місією підприємства, забезпечення взаємопов'язаного зв’язку між ними.  

Методичний підхід щодо профілю збалансованості поведінкового 

континууму в діяльності персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства було апробовано на прикладі підприємства готельно-

ресторанного господарства: ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»).  

Для апробації було проведене опитування 17 представників персоналу 

підприємства (керівники, офіціанти, кухарі, покоївки тощо), для узгодження 

думок опитуваного персоналу використано коефіцієнт варіації, який 

характеризує ступінь розкиду думок експертів по відношенню до середнього 

значення колективної оцінки. На основі проведених розрахунків оцінка думок 

опитуваного персоналу узгоджена, розрахунок представлено (Додаток П, 

табл. П.1). Згідно з розрахунком, взаємодія показників між можливостями та 

вимогами ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») має  

дисбаланс між наступними позиціями: ресурсами персоналу і вимогами 

середовища; обумовленістю функцій управління персоналом та потребами 

підприємства; професійними навичками персоналу та вимогами роботи (або 

складністю завдань); очікуваннями суб'єкта і виконанням домовленостей; 

делегуванням завдань та визначенням повноважень; виникненням складних 

ситуацій та позиції керівництва в складних ситуаціях; динамікою розвитку 

особистості та  вимогами і змінами середовища; підтриманням морально-
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психологічного клімату і вирішенням конфліктних ситуацій (Додаток П, 

табл. П.1). 

Отже, завдяки впровадженню методичного підходу щодо профілю 

збалансованості поведінкового континууму в діяльності персоналу 

підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») підприємство може 

розраховувати ймовірність виникнення непередбачуваних поведінкових 

реакцій, конфліктних та ризикових ситуацій та запобігти негативним наслідкам 

від їх виникнення. 

Організаційно-методичне забезпечення на прихованому рівні управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

повинно ґрунтуватися на попереджувальному підході, тобто на запобіганні та 

усуненні непередбачуваних поведінкових реакцій, які можуть мати невизначені 

наслідки щодо взаємодії з клієнтами, партнерами, контрагентами, 

співробітниками, керівництвом, в результаті чого підприємство може мати 

негативні репутаційні наслідки  і втрачений прибуток. На основі оцінки 

профілю збалансованості поведінкового континууму в діяльності  персоналу 

готельно-ресторанного господарства, підприємство може оцінити ризики, 

розраховувати ймовірність виникнення ризику та негативні наслідки від 

виникнення ризику, своєчасно корегувати можливості щодо управління 

поведінкою персоналу (рис. 3.9).  

Проведення оцінки ризиків щодо управління поведінкою персоналу 

рекомендується здійснювати за етапами напрямків в розрізі ключових факторів 

відповідного ризику: ймовірності виникнення ризику і негативних наслідків 

щодо ризику, та попереджувальних можливостей підприємства щодо усунення, 

нівелювання ризику. 

Виникнення можливості ризику щодо непередбачуваних поведінкових 

реакцій та дисфункціональних поведінкових подій негативно впливає на 

діяльність підприємства, тому з метою удосконалення процесу управління 

поведінкою персоналу необхідно розглядати всі три групи факторів рівнів 

управлінського впливу: формального, сутнісного, прихованого; доцільно 
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   Оцінка імовірності виникнення ризику, що впливає на 

діяльність підприємства з поведінкових подій 

 

   Оцінка ризику, що впливає на діяльність підприємства з 

поведінкових подій 

 

    Визначення рівня ризику, що впливає на діяльність 

підприємства з поведінкових подій 

 

 

    Оцінка негативних наслідків ризику, що впливає на 

діяльність підприємства з поведінкових подій 

 

    Визначення зони ризику, що впливає на діяльність 

підприємства з поведінкових подій 

 

  Оцінка адаптаційних можливостей системи взаємодії до 

нівелювання ризику, що впливає на діяльність підприємства з 

поведінкових подій 

 

 

    Розробка і реалізація корегувальних заходів 

проводити безперервний контроль шляхом здійснення його оцінки, прийняття 

обґрунтованих управлінських  рішень щодо його нівелювання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Рекомендовані етапи  оцінки ризику щодо управління поведінкою 

персоналу підприємства готельно-ресторанного господарства 

Примітка: розроблено автором 

 

Від підготовки, визначення та виконання умов організаційно - 

методичного забезпечення залежить рівень якості взаємодії персоналу в процесі 

роботи та ступінь оцінки рівня задоволеності клієнта та його лояльності. 

Для забезпечення ефективності зв`язків з клієнтами у досліджуваних 

підприємствах, враховуючи те, що клієнти розглядаються як центральне ядро 

системи організаційно-методичного забезпечення, повинен проводитися 

постійний моніторинг якості побудованих з ними взаємовідносин. Для 

підтримки високих стандартів поведінки персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства запропонована модель оцінки рівня якості відносин 
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з клієнтами, яка є індикатором системного організаційно-методичного 

забезпечення управління поведінкою персоналу (рис. 3.10).  

Підсумовуючи вищевикладене, на наш погляд, організаційно-методичне 

забезпечення управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства – це документ підприємства щодо встановлення 

устрою, порядку регулювання поведінкової взаємодії з клієнтами, партнерами, 

контрагентами, співробітниками, керівництвом, в результаті чого підприємство 

підтримує на належному рівні імідж та репутацію, які є його «інтелектуальним 

капіталом» для отримання економічних вигод.  

   

Рис. 3.10. Модель оцінки рівня  якості відносин з клієнтами на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства 

Примітка: розроблено автором  

1.2.2 Рівень ваги 

факторів задоволення 

клієнтів 

2.2.2 Побудова 

сегментаційної 

карти лояльності 

клієнтів 

2.2.3 

Визначення 

цільової 

аудиторії 

 

 

2.3 Оцінка рівня лояльності у розрізі кластерів 

1.1 Аналіз поведінкових подій 1.2 Оцінка рівня задоволеності 

1.2.1 Збір 

первинних даних 

1.2.3 Оцінка ступеня 

впливу факторів 

задоволеності  

ІІ етап - Аналіз лояльності клієнтів підприємства  

2.1 Підприємства, клієнти яких підлягають 

дослідженню щодо лояльність 

2.2 Оцінка рівня лояльності 

2.2.4 Оцінка 

лояльності  

за ознаками 

сегментації 

2.2.1 Розробка 

шкали оцінки 

сегментації для 

проведення RFM-

аналізу 

ІІІ етап - Співставлення рівня задоволеності та рівня лояльності 

клієнтів  

І етап - Аналіз рівня задоволеності клієнтів  підприємства 
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Тому в своїй основі організаційно-методичне забезпечення управління 

поведінкою персоналу повинне базуватися на наступних принципах: 

 економічності: забезпечення ефективності організаційної структури, 

де витрати на управління перекриваються позитивним результатом від їх 

здійснення; 

 узгодженості: забезпечення взаємодії на підприємстві повинно бути в 

цілому узгоджене з основними цілями і синхронізовані в часі; 

 комплексності: забезпечення формування системи організаційно-

методичного забезпечення управління поведінкою персоналу, враховуючи всі 

фактори, що впливають на систему управління; 

 оперативності:  своєчасне забезпечення прийняття рішень щодо 

удосконалення системи управління поведінкою персоналу, які запобігають або 

оперативно усувають відхилення; 

 оптимальності: забезпечення раціональних варіантів для конкретних 

умов;  

 стійкості: забезпечення функціонування системи управління 

поведінкою персоналу;  

 комфортності: забезпечення можливості для творчих процесів 

обґрунтування, вироблення, прийняття і реалізації рішень персоналом; 

 адаптивності: забезпечення можливості пристосування системи 

управління поведінкою персоналу до мінливих умов; 

 безперервності: забезпечення можливості зменшення часу простоїв; 

 ритмічності: забезпечення можливості для однакового обсягу робіт в 

рівні проміжки часу; 

 прозорості: забезпечення можливості спостерігати, контролювати для 

гарантування продуктивності  і успіху. 

Поведінка персоналу підприємства – це складний комплекс поведінкових 

реакцій на різноманітні впливи організаційного механізму підприємства.  

Таким чином, впровадження в практичну діяльність підприємств 

готельно-ресторанного господарства організаційно-методичного забезпечення 
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процесів управління поведінкою персоналу охоплює три рівні управлінського 

впливу: формальний, сутнісний, прихований, що дозволяє підприємству 

своєчасно адаптуватися до змін сучасності, сприяє запобіганню ризиків, 

дозволяє підвищити управлінську ефективність та забезпечити стійкі 

конкурентні переваги у довгостроковій перспективі. 

 

 

3.3. Концептуальні засади та стратегічні напрями удосконалення 

процесів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства 

 

У сучасних умовах господарювання потрібен пошук нових шляхів до 

охоплення всієї діяльності підприємств, що потребує детального аналізу 

концептуальних засад та стратегічних напрямів удосконалення управління 

поведінкою  персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Питання стратегічних напрямів удосконалення процесів управління 

поведінкою персоналу розглянуто в працях  таких вчених, як: Перевозова І.В., 

Тимошенко Д.В. (2019), Гребенюк Н.В. (2017), Письменна О.О. (2017), 

Савін С.Ю. (2017), Бажан Л.І., Яблоков І.В. (2016), Гільорме Т.В., Барміна К.О. 

(2016), Афоніна А. (2015), Єлецьких С.Я. (2015), Пєтухова О.М., 

Ставицький О.В. (2015), Книш П.В. (2014), Дериховська В.І. (2013), Дроб О.М. 

(2013), Поплавська Ж.В., Полянська А.С. (2013), Сардак О.В. (2013), 

Сельський А.А. (2013), Ігнатьєва І.А., Янковой Р.В. (2012), Рачинський А.П. 

(2012), Кендюхов О.В. (2011), Зборовська, О.М. (2010), Діденко В.М. (2008), 

Череп А.В. (2006), але сучасний стан дослідження питань стратегічного 

управління персоналом характеризується розмаїттям наукових розробок 

вітчизняних і закордонних вчених, що потребує узагальнення й систематизації. 

Поняття «концепція» (від лат. Сonceptio – «система розуміння») 

трактується як генеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні 

планів, програм; система поглядів на процеси, якими оперує людина в процесах 
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мислення, являє внутрішньо диференційовану, але цілісну систему, яка 

характеризує логічну залежність одних елементів від інших, тому з метою 

забезпечення ефективного управління поведінкою персоналу назрілими стають 

питання стратегічного підходу до цього процесу.  

«Під стратегічним управлінням персоналу підприємства, доцільно 

розуміти генеральний напрямок дій для створення унікальної і вигідної позиції 

підприємства в роботі з персоналом, яка виражається в комплексі засобів, 

заходів, методів, в основу яких покладено принципи, критерії, правила 

прийняття рішень в процесі послідовності дій; термінів досягнення результатів, 

якими керується підприємство у встановленні пріоритетності, як стосовно місії 

підприємства, так і стосовно необхідності своєчасного реагування та 

ідентифікації поточних і майбутніх змін зовнішнього середовища» (Гакова, 

2019e). 

У контексті удосконалення процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства та оцінювання ефективності 

стратегічного управління поведінкою персоналу (третій етап аудиту), 

запропонована нами модель системи управління поведінкою  

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (підрозділ 3.1, 

рис. 3.2) була апробована на підприємствах готельно-ресторанного 

господарства: ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»), «Готель Братислава» 

(м. Кривий Ріг).  

Вибір даних підприємств зумовлений наступними чинниками: 

географічним розташуванням підприємств в межах м. Кривого Рогу; схожістю 

категорій номерного фонду, загальною кількістю засобів розміщення (номерів, 

місць), посадочних місць в ресторані; схожістю кількісного складу 

обслуговуючого персоналу. 

Оцінка результативності моделі системи реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, як 

цілеспрямованого впливу на управління поведінкою персоналу, здійснюється 

шляхом розрахунку інтегрального показника результативності поведінкових 
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подій на підставі даних аналізу дисциплінарного аспекту; емоційного аспекту 

та конфліктності; логістичного аспекту; управлінського аспекту; стандартів 

взаємодії з клієнтом; комунікаційного аспекту (керівництво↔персонал);  

аспекту поведінки, що характеризує лояльність персоналу до підприємства та 

процесів взаємодії персоналу на рівні: «керівник – колектив»;  взаємодії на 

рівні груп у колективі. 

Для аналізу дисциплінарного аспекту нами розраховано  

баланс робочого часу в контексті аналізу витрат робочого часу досліджуваного 

персоналу підприємств за період з 01 по 30 вересня 2018 р. та після 

апробування. 

Порівняльний аналіз балансу робочого часу підприємства «Центральний» 

за період вересень 2018 р., вересень 2019 р. було проведено на основі методу 

фотографії робочого часу (Додаток Р, табл. Р.1-Р.6), сутність якого полягає в 

безперервному спостереженні і вимірі робочого часу, де фіксуються затрати 

робочого часу на всі дії, що відбуваються на робочому місці впродовж усієї 

робочої зміни.  

Порівняльний аналіз балансу робочого часу підприємства ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний»), представлено в табл. 3.9.  

На основі даних табл. 3.9 коефіцієнт ефективного використання  

робочого часу за даними фактичного балансу (Кеврч) розраховується за 

формулою 3.3: 

 

%100х 
480

нПВнПРфОПнПЗ
Кеврч




. 

(3.3) 

 

На основі даних табл. 3.9 сумарний коефіцієнт втрат робочого часу з 

причин, які залежать від працівника (Кс) складається з коефіцієнта явних втрат 

робочого часу з вини персоналу (Кяврч) та коефіцієнта прихованих втрат 

робочого часу (Кпврч) і відповідно розраховуються:  
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Таблиця 3.9 

Порівняльний аналіз балансу робочого часу готелю «Центральний» за період вересень 2018 р., вересень 2019 р. 

 

Н
о

р
м

а
т

и
вн

и
й

 

б
а

ла
н
с 

р
о

б
о
ч
о

го
 

ч
а

су
 

Базовий період Звітний період Відхилення  фактичного балансу 

робочого часу від нормативного 

балансу робочого часу  

2018р./ 2019р. 

Фактичний середньозважений денний 

баланс робочого часу 

за вересень 2018р. 

Фактичний середньозважений денний 

баланс робочого часу 

за вересень 2019р. 

офіціанти покоївки 

адмініс- 

тратор 

рецепції 

офіціанти покоївки 

адмініс- 

тратор 

рецепції 

офіціанти покоївки 

адмініс- 

тратор 

рецепції 

Види витрат 

робочого часу, 
(індекс) 

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % % хв. % хв. % хв. 

Підготовчо-

завершальний час 

(ПЗ) 

15 

 - 

20 

 

3,1 

- 

4,2 
24 5,0 26 5,4 20 4,2 20 4,2 20 4,2 20 4,2 

2018 

4 0,83 6 1,2 - - 

2019 

- - - - - - 

Оперативний час 

(ОП) 
400 

- 

405 

83 

- 

84 

332 69,2 326 67,9 330 68,8 390 82,3 388 81,3 390 82,3 

2018 

-68 -14,2 -74 -15,4 -70 -14,6 

2019 

-10 -2,1 -12 -2,5 -10 -2,1 

Регламентована 

перерва (ПР) 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 

2018 

- - - - - - 
2019 

- - - - - - 

Перерви на  

відпочинок 

«плаваючі» (ПВ) 
30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 30 6,3 

2018 

- - - - - - 
2019 

- - - - -  

Нерегламентовані 

перерви, в т. ч. 

дисциплінарні 

порушення (ДП) 

- - 64 13,3 68 14,2 70 14,6 10 2,1 12 2,5 10 2,1 

2018 

64 13,33 68 14,2 70 14,6 
2019 

10 2,1 12 2,5 10 2,1 

Тривалість 

робочого дня (Т) 
480 100 480 100 480 100 480 100 480 100 480 100 480 100 

2018 

68 14,2 74 15,4 70 14,6 
2019 

10 2,1 12 2,5 10 2,1 

Примітка: розраховано автором на основі (Додаток Р, табл. Р.1-Р6) 

1
9
5
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коефіцієнт явних втрат робочого часу з вини персоналу (Кяврч), 

формула 3.4:  

 

100%х 
Т

ДП
Кяврч 

 ; (3.4) 

 

коефіцієнт прихованих втрат робочого часу (Кпврч), формула 3.5: 

 

100%х 
Т

ПЗПЗ
Кпврч

нф


; (3.5) 

 

 

сумарний коефіцієнт втрат робочого (Кс ) складає, формула 3.6: 

 

Кс=Кяврч+Кпврч. (3.6) 

 

Порівняльний аналіз результатів розрахунків коефіцієнта  

ефективного використання робочого часу за даними фактичного  

балансу (Кеврч) та сумарного коефіцієнта втрат робочого часу з вини персоналу 

(Кс) за період вересень 2018 р., вересень 2019 р.  

представлено в табл. 3.10. 

Виходячи з даних порівняльного аналізу розрахунків коефіцієнта (Кеврч) 

та коефіцієнта (Кс) підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») за 

період вересень 2018 р., вересень 2019 р. удосконалено дисциплінарний аспект 

за допомогою адміністративних, економічних і соціально-психологічних 

методів впливу в результаті чого збільшено коефіцієнт середньозваженого 

показника ефективного використання робочого часу за даними фактичного 

балансу (Кеврч) на 12,5% та відповідно зменшено середньозважений показник 

сумарного коефіцієнта втрат робочого часу з вини персоналу (Кс) на 12,5% 

(табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Порівняльний аналіз середньозваженого коефіцієнта (Кеврч) та коефіцієнта 

(Кс) готелю «Центральний» за період вересень 2018 р., вересень 2019 р. 

Досліджуваний 

персонал 

Період, 

вересень 2018 р. 

Період, 

вересень 2019 р. 

Відхилення показників 

вересня 2019 р. з 

вереснем 2018 р. 

Кеврч,% Кс,% Кеврч,% Кс,% Кеврч,% Кс,% 

Офіціанти 85,8 14,2 97,9 2,1 12,1 -12,1 

Покоївки 84,6 15,4 97,5 2,5 12,9 -12,9 

Адміністратор 

рецепції 

85,4 14,6 97,9 2,1 12,5 -12,5 

Середньозважений 

показник 
85,3 14,7 97,8 2,2 12,5 -12,5 

Примітка: розраховано автором на основі «фотографії робочого дня» персоналу 

 

Нормалізація дисциплінарного аспекту виступила  

каталізатором для удосконалення логістичного аспекту в контексті термінів 

постачання товарів та послуг; інформаційної підтримки клієнтів; робочих 

процесів взаємодії  між службами підприємства. 

На основі повторного опитування поліпшилися показники управлінського 

аспекту щодо складової функціональних поведінкових подій в середньому на 

20% від показників попереднього опитування, а саме:  

збільшився вплив на підлеглих власним прикладом, вчинками, умінням 

відзначити успіхи підлеглих; знизилося обмеження самостійності  

та ініціативи; зменшилися прецеденти приниження участі  

працівника в трудовому процесі, поліпшився рівень оцінки  

управління в системі «керівник – колектив». Поліпшення показників 

управлінського аспекту сприяло покращенню комунікаційного аспекту 

(керівництво ↔ персонал).  

Для діагностування конфліктних ситуацій, непередбачуваних 

поведінкових реакцій апробовано методичний підхід визначення показників 
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поведінкового континууму (підрозділ 3.2, Додаток П, табл. П.1),  

завдяки якому проведені запобіжні заходи щодо виникнення  

конфліктних ситуацій, зокрема потенційно конфліктних  

діадних відносин в групі: кухарі – офіціанти та адміністратори рецепції – 

покоївки. 

Розрахунок середньої інтенсивності потенційно конфліктних  

діадних відносин в групах: «кухарі – офіціанти»; «адміністратори рецепції – 

покоївки» дозволяє виділяти пріоритети в роботі з конкретними групами або 

структурним підрозділом, відстежувати зміни робочих відносин між 

співробітниками, які, в свою чергу,  впливають на стандарти взаємодії з 

клієнтом. 

Інтенсивність потенційно конфліктних діадних відносин (ІКПД) показує, 

наскільки сильно виражені потенційно конфліктні відносини в групі, та 

розраховується за формулою 3.7: 

 

2

11















j

jМВ

i

iМВ

jiІПКД
,
 

(3.7) 

 

де 


iМВ - «моє ставлення», негативні оцінки, виставлені співробітником i-

му члену групи;  


jМВ - «моє відношення», негативні оцінки, виставлені j-м членом групи 

виставлені співробітнику.  

За допомогою модульного соціотесту визначено інтенсивність потенційно 

конфліктних діадних відносин, а також оцінено середню інтенсивність 

конфліктів в групі. На базі модульного соціотесту виявлені потенційно 

конфліктні діади відносин груп «кухарі-офіціанти» (табл. 3.11) та «покоївки-

адміністратори рецепції» (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.11 

Діадні відносини в групі «кухарі–офіціанти» готелю «Центральний» (на 01.10.2018 р.) 

Найменування / 1  

кухарі 

/1  2  

/2 4 / 4  3  

/3 3 / 2 -3 / -2  4  

/4 4 / 4 4 / 3 2 / 2  5  

/5 3 / 4 3 / 2 1 / 2 4 / 5  6  

/6 4 / 2 1 / 0 1 / 2 -1 / 2 3 / 3  7  

офіціанти 

/7 -4 /-4 5 / 5 2 / 3 4 / 5 5 / 5 1 / - 1  8  

/8 4 / 3 -4 / -4 -2 / -3 2 / 3 2 / 2 2 / 3 -3 / -3  9  

/9 3 / 1 1 / 1 - 4 / -3 3 / 1    2 / 0 3 / 3 4 / 1 1 / - 1  10  

/10 4 / 2 5 / 4 1 / -1 -3 / - 4   4 / 4 -1 / 1 5 / 4 3 / 2 1 / 3  11  

/11 3 / 1 1 / 0 1 / 1 -3 / -3   1 / 0 1 / -1 4 / 1 1 / - 1 1 / 1 3 / 1  12 

/12 4 / 2 5 / 4 2 / 1 4 / 4    4 / 4 -3 / -4 5 / 4 3 / 2 2 / 4 4 / 4 -3 / -2  

 Примітка: розраховано автором
 

Таблиця 3.12 

Діадні відносини в групі «покоївки–адміністратори рецепції» готелю «Центральний»  (на 01.10.2018 р.) 

Найменування / 1 

адміністратор рецепції /1  2 

покоївки
 

/2 -2 / -3  3 

/3 3 / 3 1 / -2  4 

/4 4 / 4 4 / 3 4 / 5  5 

адміністратор рецепції /5 3 / 4 3 / 2 1 / 5 4 / 5  6 

покоївки
 

/6 4 / 2 -3 / -3 -1 / 2 1/ 2 -3 / -3  7 

/7 4 / 4 5 / 5 4 / 5 4 / 5 -3 / -3 2 / 2  8 

/8 4 / 3 1 / –2 -2 / 1 -2 / -2   2 / 2 -3 / -2 2 / 2   

Примітка: розраховано автором
 

1
9
9
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Середня інтенсивність потенційно конфліктних діад (ІПКДср) 

обчислюється за формулою 3.8: 

 

Кабс

ji
ІПКД

ІПКДср





,
 

(3.8) 

 

де ІПКД i → j - інтенсивність потенційно конфліктних діад; 

К абс. - кількість потенційно конфліктних діад.  

Обчислимо середній параметр інтенсивності потенційно конфліктних 

діадних відносин на 01.10.2018 р.
 

(табл. 3.12, табл. 3.13) в групах «кухарі-

офіціанти» (ІПКДср: к.-оф.); «покоївки-адміністратори рецепції» (ІПКДср.: п.-

адм.): 

;2,3
10

5,235,335,35,35,245,24
..:. 


 офкІПКДср

7,2
6

5,233235,2
..:. 


 адмпІПКДср

 

Потенційно конфліктні діадні відносини на 01.10.2018 р.
 
в групі «кухарі-

офіціанти» (ІПКДср.:к.-оф.) складає - 3,2 бали; в групі «покоївки-

адміністратори рецепції» (ІПКДср.: п.-адм.) - 2,7 бали  із максимального 

значення, яке може дорівнювати 5 балам. 

У результаті апробування моделі системи реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу (підрозділ 3.1, рис. 3.2) та методичного підходу 

визначення показників поведінкового континууму (підрозділ 3.2, табл. 3.8)  

для діагностування конфліктних ситуацій обчислимо середній параметр 

інтенсивності потенційно конфліктних діадних відносин на 01.10.2019  згідно з 

даними табл. 3.13, табл. 3.14:  
 

 

5,1
4

5,15,15,15,1
.:. 


 адмпІПКДср

.
 

 

;7,1
5

5,11222
..:. 


 офкІПКДср
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Таблиця 3.13 

Діадні відносини в групі «кухарі–офіціанти» готелю «Центральний» (на 01.10.2019 р.) 

Найменування / 1  

кухарі 

/1  2  

/2 4 / 4  3  

/3 3 / 2 -3 / -2  4  

/4 4 / 4 4 / 3 2 / 2  5  

/5 3 / 4 3 / 2 1 / 2 4 / 5  6  

/6 4 / 2 1 / 0 1 / 2 1 / 2 2 / 3  7  

офіціанти 

/7 -4 /-4 4 / 4 1 / 1 2 / 3 4 / 4 1 / - 1  8  

/8 4 / 3 -4 / -4 -2 / -3 2 / 3 2 / 2 2 / 3 -3 / -3  9  

/9 3 / 1 1 / 1 - 4 / -3 2 / 1    2 / 0 2 / 3 2 / 1 1 /  1  10  

/10 4 / 2 2 / 4 1 / 1 -3 / - 4   4 / 4 -1 / 1 5 / 4 2 / 2 1 / 3  11  

/11 3 / 1 1 / 0 1 / 1 -3 / -3   1 / 0 1 / -1 4 / 1 1 /  1 1 / 1 3 / 1  12 

/12 4 / 2 5 / 4 2 / 1 4 / 4    4 / 4 -3 / -4 5 / 4 3 / 2 2 / 4 4 / 4 -3 / -2  

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця 3.14 

Діадні відносини в групі «покоївки–адміністратори рецепції» готелю «Центральний» (на 01.10.2019 р.)  

Найменування / 1 

адміністратор рецепції /1  2 

покоївки
 

/2 -2 / -3  3 

/3 3 / 3 1 / -2  4 

/4 4 / 4 4 / 3 4 / 5  5 

адміністратор рецепції /5 3 / 4 3 / 2 1 / 5 4 / 5  6 

покоївки
 

/6 4 / 2 -3 / -3 -1 / 2 1/ 2 -3 / -3  7 

/7 4 / 4 5 / 5 4 / 5 4 / 5 -3 / -3 2 / 2  8 

/8 4 / 3 1 / –2 -1 / 1 -2 / -2   2 / 2 -3 / -2 2 / 2   

Примітка: розраховано автором
 2

0
1
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На основі даних табл. 3.13, табл. 3.14: середній параметр оцінки 

потенційно конфліктних діадних відносин на 01.10.2019 р. суттєво знизився і 

склав показник в групах: «кухарі – офіціанти» – 1,7 бала;  «адміністратори 

рецепції – покоївки» – 1,25 бала, що зменшило деструктивний параметр 

потенційно конфліктних діадних відносин в порівнянні з середнім параметром 

інтенсивності потенційно конфліктних діадних відносин на 01.10.2018 р. на 

47% і на 44% відповідно та внаслідок цього збільшилась кількість позитивний 

діад.  

Зниження деструктивного параметру потенційно конфліктних діадних 

відносин посилило функціональну дію аспектів поведінки, що характеризують 

лояльність персоналу до підприємства; покращило стандарти взаємодії з 

клієнтом; поліпшило рівень взаємодії на рівні груп у колективі. 

Посилення дії функціональної поведінки позитивно відбилося на бізнес-

оцінці внутрішньої та зовнішньої лояльності, що позначилося на зменшенні 

середньозваженої кількості відмов клієнтів та кількості скарг клієнтів за 

результатами спостереження на основі методики «фотографії робочого часу» 

(Додаток Р, табл. Р.4-Р.6), порівняльний аналіз фактичної кількості відмов та 

скарг клієнтів готелю «Центральний» за період вересень 2018 р., вересень 

2019 р. представлено в табл. 3.15.  

Таблиця 3.15 

Порівняльний аналіз фактичної кількості відмов та скарг клієнтів готелю 

«Центральний»  за період вересень 2018 р., вересень 2019 р. 

Досліджуваний 

персонал 

Період, 

вересень 2018 р. 

Період, 

вересень 2019 р. 

Відхилення 

Кількість 

відмов,од. 

Кількість 

скарг, од. 

Кількість 

відмов,од. 

Кількість 

скарг, од. 

Кількість 

відмов,од. 

Кількість 

скарг, од. 

Офіціанти-кухарі 25 63 0 8 -25 -55 

Покоївки 0 74 0 11 0 -63 

Адміністратор 

рецепції 
0 11 0 0 0 -11 

Всього 25 148 0 19 -25 -129 

Примітка: розраховано автором на основі методу фотографії робочого часу  
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Виходячи з даних табл. 3.15: кількість відмов клієнтів ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний») знизилася на 100%, а кількість скарг клієнтів знизилася 

на 88,16% за період вересень 2019 р., в порівнянні з вереснем 2018 р., що 

склало позитивний репутаційний ефект для підприємства, який виразився в 

оцінці взаємодії з клієнтом та збільшив позитивний економічний результат, 

який проаналізовано на основі динаміки економічних показників кількості 

клієнтів, обсягу реалізації, середньої суми чека показника повторних 

відвідувань за період 10.2017 р. – 09.2018 р. та 10.2018 р. – 09.2019 р. готелю 

«Центральний» (Додаток С, табл. С.1-С.2; табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Порівняльний аналіз динаміки економічних показників готелю «Центральний» 

за період 10.2018 р.– 09.2019 р. відносно періоду 10.2017 р.– 09.2018 р. 

Показники  

Середньозважене значення 

показника за період  

10.2017 р.- 09.2018 р. 

Середньозважене значення 

показника за період 

10.2018 р.- 09.2019 р. 

Абсолютний 

приріст 

Кількість клієнтів  

за місяць (осіб) 
384 426 42 

Обсяг реалізації 

за місяць (грн.) 
311167 381520 70353 

Середня сума на 

одного клієнта 

(грн.) 

808 895 87 

Показник 

повторних 

відвідувань (осіб) 

18 29 11 

Темп приросту економічних показників (10.2018 р.– 09.2019 р.) відносно(10.2017 р.- 

09.2018 р.) 

Темп приросту кількості клієнтів (%) 11 

Темп приросту обсягу реалізації (%) 23 

Темпи приросту середньої суми чека (%) 11 

Темпи приросту показника повторних відвідувань (%) 61 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт Готель «Центральний»; 

Додаток С, табл. С.1-С.2)  

 

Порівняльний аналіз динаміки економічних показників ресторану готелю 

«Центральний» за період 10.2018 р.– 09.2019 р. відносно періоду 10.2017 р.–

09.2018 р. та ресторану «Центральний» представлено (Додаток Т, табл. Т.1-Т.2; 

табл. 3.17). 
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Таблиця 3.17 

Порівняльний аналіз динаміки економічних показників ресторану готелю 

«Центральний»  

за період 10.2018 р.– 09.2019 р. відносно періоду 10.2017 р.–09.2018 р. 

Показники  

Середньозважене 

значення показника за 

період  

10.2017 р.- 09.2018 р. 

Середньозважене 

значення показника за 

період 10.2018 р.- 

09.2019 р. 

Абсолютний 

приріст 

Кількість чеків за 

місяць, (шт.) 
555 755 200 

Середня кількість чеків  

за день, (шт.) 
19  26 7 

Кількість клієнтів  за 

місяць, (осіб) 
1197 1468 271 

Обсяг реалізації за 

місяць, (грн.) 
460348 699660 239312 

Середня сума чека за 

день,(грн.) 
829 922 93 

Середня сума продажу 

на одного клієнта за 

день, (грн.) 

384 475 91 

Показник повторних 

відвідувань,(осіб) 
79 144 65 

Темп приросту економічних показників за період  

(10.2018р.–09.2019р.) відносно(10.2017р.– 09.2018р.) 

Темп приросту кількості чеків за місяць, (%) 36 

Темп приросту середньої кількості кількість чеків  за день, (%) 37 

Темп приросту кількості клієнтів  за місяць, (%) 23 

Темп приросту обсягу реалізації за місяць, (%) 52 

Темп приросту середньої суми чека  (%) 11 

Темп приросту середньої суми продажу на одного клієнта за день, (%) 24 

Темп приросту показника повторних відвідувань, в т. ч. відвідувань по 

рекомендаціях інших, відгуках в інтернеті, соц. мережах тощо, (%) 
82 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт Готель «Центральний»; 

Додаток Т, табл. Т1-Т.2) 

 

Порівняльний аналіз розрахунків табл. 3.17 дозволяє зазначити дієвість 

використання моделі системи реалізації процесу управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, профілю 

поведінкового континууму функціональної організації діяльності персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства в контексті організаційно-
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методичного забезпечення процесів, а динаміка економічних показників є 

підтвердженням доцільності використання.  

Необхідно зауважити, що ключовим параметром при аналізі обсягів 

продажу і якості обслуговування клієнтів є величина середнього чека, яка дає 

розуміння щодо товарообігу за певний період (день, тиждень, місяць, рік). 

Аналіз динаміки показників у середньому чеку характеризує: ступінь 

лояльності клієнтів; рівень купівельної спроможності; способи оплати; портрет 

клієнтів, динаміку зміни виручки залежно від часу доби або сезону, якість 

роботи персоналу; ефективність тієї чи іншої зміни або команди персоналу, що, 

в свою чергу, демонструє ефективність концептуальних засад та стратегічних 

напрямів процесів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства.  

Вищевикладене дає підставу для дослідження та  

прогнозування форм зв'язку між середньою кількістю чеків за день та 

середньою сумою чеку за день на прикладі показників динаміки ресторану 

готелю  «Центральний».  

Для побудови прогнозу нами використано кореляційно-регресійний 

аналіз для встановлення взаємозв’язку між показниками та побудови умовних 

прогнозів, заснованих на оцінці причинно-наслідкових зв'язків за період 

жовтень 2018 р.– вересень 2019 р. на основі даних табл. 3.18, де позначено 

показники: середня сума чека за день (залежна змінна - У) та середня кількість 

чеків  за день (незалежна змінна -Х). 

Таблиця 3.18 

Вихідні дані спостережень ресторану готелю «Центральний» для встановлення 

взаємозв’язку між середньою сумою чека та кількістю чеків 

Кількість 

спостережень i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Середня кількість 

чеків за день 
хі 22 23 25 21 26 28 27 29 26 24 27 30 

Середня сума чека за 

день 
уі 857 865 906 830 925 975 944 980 943 901 945 995 

Примітка: складено автором на основі (Додаток Т, табл. Т.1)  



206 

 

За допомогою програми Excel складено рівняння регресії і представлені 

прогнозні показники залежності середньої суми чека за день (залежна змінна - 

У) від середньої кількості  чеків  за день (незалежна змінна -Х), що графічно 

представлено на рис. 3.11.  

 

Рис. 3.11. Діаграма лінії тренда оптимальних значень параметрів Х та У 

Примітка: розраховано автором 

 

Перевірка значущості моделі регресії (рис. 3.11) проводиться на підставі 

показників регресійної статистики: коефіцієнта лінійної парної кореляції 

(Множинний R (rxy)) та детермінації (R
2
), що обчислюється за формулою 3.9: 

 



























2)(22)(2

iyiynixixn

iyixiyixn

rxy

.  

(3.9) 

Коефіцієнт лінійної парної кореляції (Множинний R (rxy)) за формулою 

3.9 складає: 

9896,0

21106610234296*11223087990*12

11066*308285594*12









 






 


xyr

. 
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Відповідно коефіцієнт детермінації (R
2
) розраховується за 

формулою 3.10, який свідчить про значну кореляцію між показниками та 

складає: 

 

R
2
=r

2
xy=0,9896

2
=0,9793.    (3.10) 

 

Відповідно до розрахунку коефіцієнт детермінації (R
2
) складає 0,9793, що 

є близьким значенням  до 1, з чого випливає, що залежність між показниками 

дуже сильна. 

Нормований R-квадрат (Норм. R
2
) обчислюється за формулою 3.11: 

 

Розрахунок нормованого R-квадрат (Норм. R
2
) , коефіцієнта детермінації, 

скоригованого на величину вибірки складає: 

09772,0
10

19793,0*)112(
. 2 


RНорм

. 
  

Середня помилка апроксимації розраховується за формулою 3.12 та 

складає: 

 

де iy


= 18,518х+446,82  - шукане рівняння лінійної регресії. 

Відповідно до розрахунку за формулою 3.12, якість регресії, визнається 

адекватною, так як середня помилка апроксимації не перевищує 10%. 

1

2*)1(
. 2






mn

mRn
RНорм

, 

 

де n - число спостережень; m - число факторів.
 

(3.11) 

%6625,0
12

0795,0
%100*

2

1



 

iy

iyiy
А



 

 

 

(3.12) 
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Перевірка значущості рівняння регресії проводиться з використанням F-

критерію Фішера, значення якого розраховано за формулою 3.13: 

 

Згідно F-критерію Фішера,  зв'язок між обраними показниками є значним, 

обрані показники є значущими, адже  фактичне значення Ff=473.09,  

табличне значення критерію складає Fk=4.96, тобто Ff>Fk (індекс кореляції 

істотний). Результати розрахунку регресійної статистики наведені  

в табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Результати регресійної статистики ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

щодо середньої суми чека за день 

 

Регресійна статистика 

Множинний R 
0,9896 

R-квадрат 0,9793 

Нормований R-квадрат 0,9772 

Середня помилка апроксимації 0,6625 

Спостереження 12 

Примітка: розраховано автором 

 

Згідно з показниками регресійна статистика дозволяє стверджувати про 

значущість параметрів щодо побудови прогнозів (табл. 3.19). Тому діаграма з 

лінією та рівнянням тренда оптимальних значень параметрів Х та У (рис. 3.11) 

показує, що між середньої кількістю чеків (Х) та середньої сумою чека (У) за 

день існує позитивна залежність. Якщо середня кількість  

чеків за день збільшується, то обсяг середньої суми чека  

зростає лінійно. Таким чином, прогнозні дані на підставі діаграми представлені 

в табл. 3.20.  

 

091,473
1

1112
*

9793.01

9793.01
*

21

2












m

mn

R

R
F f

.
 

(3.13) 
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Таблиця 3.20 

Результати прогнозних показників ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

щодо середньої суми чека за день  

Показник 

середньої кількості 

чеків за день (шт.) 

Прогнозоване 

значення (грн.) 

Нижній діапазон  

прогнозованого 

значення (грн.) 

Верхній діапазон 

прогнозованого 

значення (грн.) 

35 1095 1072 1118 

40 1188 1163 1212 

45 1280 1254 1307 

Примітка: розраховано автором 

 

Відносно прогнозних показників щодо кількості середніх чеків та суми 

середнього чека (табл. 3.20), необхідно зазначити, що даний прогноз можливий 

за умови утриманні досягнутого результату дії функціональних поведінкових 

подій та його поліпшення. Системні дії управління щодо поліпшення 

поведінкових подій дали позитивний ефект в контексті збільшення повторних 

продажів (Додаток Т, табл. Т.1-Т.2), що, зокрема, вигідно відбилося як на 

збільшенні кількість середніх чеків, так і на сумі середнього чека. 

Динаміка економічних показників готелю ТОВ «ПАЛС» (готель 

«Центральний») за період 10.2018 р.–09.2019 р. відносно періоду 10.2017 р.–- 

09.2018 р. являє собою реальну зміну індексу виробітку продуктивності праці, 

що розраховується за формулою 3.14, результати розрахунків представлено в 

табл. 3.21: 

 

де q1-
 

обсяг продукції  в звітному періоді;  q0-
 

обсяг продукції  у 

базисному періоді; Т1 і Т0  середньооблікова чисельність працівників в звітному 

та базисному періоді відповідно. 









0

0
:

1

1

T

q

T

q
I

вир

,
 

(3.14) 
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Таблиця 3.21 

Індекс виробітку продуктивності праці готелю «Центральний» 

Служби підприємства 

Період 

Ін
д

ек
с 

в
и

р
о
б

іт
к
у
 

Базисний Звітний 

Середньозважене значення 

показника за період 

10.2017 р.- 09.2018 р. 

Середньозважене 

значення показника за 

період 10.2018 р.- 

09.2019 р. 

о
б

ся
г 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
гр

н
. 

се
р
ед

н
ь
о
о
б

л
ік

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
о
сі

б
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 н

а 

о
д

н
о
го

 п
р
ац

ів
н

и
к
а,

 

гр
н

. 

о
б

ся
г 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
гр

н
. 

се
р
ед

н
ь
о
о
б

л
ік

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
о
сі

б
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 н

а 

о
д

н
о
го

 п
р
ац

ів
н

и
к
а,

 

гр
н

. 

Служба харчування 

(офіціанти, кухарі) 
460348 12 38362 699660 12 58305 1,52 

Служба покоївок 

(покоївки); служба 

приймання, 

розміщення, 

бронювання 

(адміністратори 

рецепції) 

311167 8 38896 381520 8 47690 1,23 

Всього 771515,1 20 38576 1081180 20 54059 1,40 

Примітка: розраховано автором 

 

За даними табл. 3.21, індекс виробітку складає показник 1,4; тобто даний 

показник свідчить про рівень продуктивності праці звітного періоду відносно 

аналогічно базисного періоду. 

Таким чином, прийняте керівництвом підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель 

«Центральний») рішення щодо апробування моделі системи реалізації процесу 

управління поведінкою персоналу підприємств та профілю поведінкового 

континууму щодо функціональної організації діяльності персоналу є 

виправданим, адже результатом стало: зміцнення позиції підприємства щодо 

визначення дії поведінкових подій; організація взаємодії рівня управління 

«керівник – колектив»; організація  взаємодії на рівні груп у колективі; 

удосконалення позицій в контексті ефективності стратегічного управління 
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поведінкою персоналу;  була поліпшена дія функціональних поведінкових 

подій та знижена дія дисфункціональних поведінкових подій, в результаті чого 

отримано позитивне значення динаміки основних економічних показників, що, 

в свою чергу, розширило можливості підприємства для застосування 

внутрішніх та зовнішніх факторів мотивації; сприяло усуненню демотивуючих 

факторів; все це стало каталізатором для підвищення продуктивності праці і 

стабілізації стійкості кадрового складу персоналу підприємства, формування 

конкурентних переваг, отримання прибутку.  

У результаті апробування моделі системи реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу на підприємстві ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

значно поліпшились функціональні поведінкові події, які і надалі потребують 

стратегічних заходів керівництва для утримання та збільшення економічних 

показників підприємства.   

Аналогічні розрахунки було проведено для «Готелю Братислава», 

м. Кривий Ріг , підсумкові показники представлено в табл. 3.22.  

Індекс виробітку складає показник 1,39; тобто даний показник свідчить 

про підвищення рівня продуктивності праці звітного періоду відносно 

аналогічно базисного періоду (табл. 3.22). 

Використання моделі системи реалізації процесу управління поведінкою 

персоналу, методичного підходу щодо профілю збалансованості поведінкового 

континууму в діяльності персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства є доцільним, так як покращує процес управління  

поведінкою персоналу в цілому, який в свою чергу, позначається на позитивній 

динаміці основних економічних показників. що підтверджує вагомість їх 

використання. 

Аналогічні розрахунки було проведено для «Готелю Братислава», 

м. Кривий Ріг. Аналіз динаміки економічних показників готелю за період 

10.2018 р. – 09.2019 р. відносно періоду 10.2017 р.– 09.2018 р. (Додаток У, 

табл. У.1-У.2; Додаток Ф, табл. Ф.1-Ф.2), демонструє динаміку  економічних 

показників та збільшення індексу виробітку продуктивності праці, що 
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розраховується за формулою 3.14 (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 

Індекс виробітку продуктивності праці «Готелю Братислава», м. Кривий Ріг 

Служби підприємства 

Період 

Ін
д

ек
с 

в
и

р
о
б

іт
к
у
 

Базисний Звітний 

Середньозважене значення 

показника за період 

10.2017 р.- 09.2018 р. 

Середньозважене значення 

показника за період 

10.2018 р.- 09.2019 р. 
о
б

ся
г 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

гр
н

. 

се
р
ед

н
ь
о
о
б

л
ік

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
о
сі

б
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 н

а 

о
д

н
о
го

 

п
р
ац

ів
н

и
к
а,

 г
р
н

. 

о
б

ся
г 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

 г
р
н

. 

се
р
ед

н
ь
о
о
б

л
ік

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
о
сі

б
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 н

а 

о
д

н
о
го

 

п
р
ац

ів
н

и
к
а,

 г
р
н

. 

Служба харчування 

(офіціанти, кухарі) 
401200 12 33433 600130 12 50011 1,50 

Служба покоївок 

(покоївки); служба 

приймання, 

розміщення, рецепції) 

270720 8 33840 336740 8 42093 1,24 

Всього 671920 20 33596 936870 20 46844 1,39 

Примітка: розраховано автором на основі (Додаток У, табл. У.1; Додаток Ф, табл. Ф.1) 

 

Враховуючи вищевикладене, для формування основних стратегічних 

напрямків підприємства щодо удосконалення управління поведінкою 

персоналу,  де головним сенсом розробки удосконалення стратегічних напрямів 

є забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку за рахунок 

створення кваліфікованого, високопродуктивного і згуртованого колективу, 

здатного своєчасно реагувати на мінливі вимоги середовища з метою 

забезпечення ефективного функціонування підприємства задля досягнення його 

цілей. Враховуючи підвищену значущість застосування поведінкового напряму 

в управлінні персоналом, актуальними стають питання щодо розробки або 

корегування стратегії підприємства в залежності від позиції підприємства 

моделі системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства щодо управління поведінкою 

(підрозділ 3.1, рис. 3.2). 
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Матриця формування стратегічних заходів щодо управління поведінкою 

персоналу представлена на рис. 3.12, де виділено квадрат формування стратегій 

в залежності визначеної оцінки ефективності стратегічного управління 

поведінкою персоналу  щодо удосконалення управління поведінкою персоналу, 

які автором запропоновано (Додаток Н, табл. Н.1), та функціонального рівня 

поведінкових подій (Додаток Ж, табл. Ж.1). 

 

Рис. 3.12. Матриця формування стратегічних заходів щодо управління 

поведінкою персоналу 

Примітка: складено автором  

 

Сегменти матриці формування стратегічних заходів щодо управління 

поведінкою персоналу розраховуються за умовними позначками, а саме: Bhr - 

показник оцінки функціональних поведінкових подій підприємства; Str  - 

показник оцінки ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу 

та мають наступні координати для визначення стратегії: 

- «стратегія утримання збалансованих позицій» - позиція підприємства: 

квадрат «успішності»:  

3,76 Bhr    5,00;  3,76   Str  5,00;  

 Функціональний рівень поведінкових подій 
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- «стратегія корегування функціонального рівня» - позиція підприємства: 

квадрат «функціональної уваги»: 

2,76 Bhr    3,75;  3,76   Str  5,00; 

- «стратегія інтенсифікації функціонального рівня» - позиція 

підприємства: квадрат «функціональної невизначеності»:  

1,00 Bhr    2,75; 3,76 Str  5,00; 

- «стратегія вдосконалення управлінської компетенції» - позиція 

підприємства:  квадрат «можливих шансів»:  

3,75 Bhr    5,00;  2,76   Str  3,75; 

- «стратегія динамічної активізації» - позиція підприємства: квадрат 

«консервативної статики»:  

2,76 Bhr    3,75;  2,76   Str  3,75; 

- «стратегія управлінської активації та аудиту функціонального рівня» - 

позиція підприємства: квадрат «пошуку шансів»:  

1,00 Bhr    2,75;  2,76   Str  3,75; 

- «стратегія ревізіонізму управлінських  поглядів» - позиція 

підприємства: квадрат «стратегічної невизначеності»:  

3,76 Bhr    5,00;  1,00    Str  2,75; 

- «стратегія максимізації зусиль» - позиція підприємства: квадрат 

«стратегічної дезорієнтованості»:  

2,76 Bhr   3,75;  1,00  Str  2,75; 

- «стратегія кардинального переосмислення та екстреного впливу» - 

позиція підприємства: квадрат «питання виживання»: 

1,00 Bhr    2,75;  1,00   Str  2,75.  

Отже, стратегія «утримання збалансованих позицій» застосовується  

підприємствами в позиції гармонійного поєднання системи стратегічного 

мислення керівництва з високими стандартами поведінкових подій в трудовій 

діяльності персоналу, де стандарти поведінкових подій усвідомлено 
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сприймаються та поділяються як особисто керівництвом, так і кожною 

особистістю і колективом в цілому.  

Основні стратегічні дії полягають в збереженні стабільності та 

рівноваги збалансованої позиції підприємства, що передбачає застосування 

комплексу дій щодо постійного удосконалення управлінських компетенцій та 

лідерських навичок керівника, з однієї сторони, та підкріплення переконань, 

очікувань, які поділяються та виконуються  членами колективу, шляхом 

використання всього спектру внутрішньофірмових управлінських інструментів, 

з іншої сторони.  

Тому виконання та моніторинг програми комплексних системних заходів 

щодо управління поведінкою персоналу та заходи бенчмаркінгу: як 

безупинного пошуку і впровадження найкращих практик, допоможуть 

підприємству втримувати та постійно вдосконалювати досягнуті результати.  

Стратегія «утримання збалансованих позицій» рекомендується для 

готелів кластера D: «Воскресенський»; «Театральний», «Рейкарц 

Кропивницький» та кластеру С: «Братислава», м. Київ; «Раціотель Кривий Ріг». 

Стратегія «корегування функціонального рівня» є необхідною для 

реалізації підприємствами в позиції поєднання стратегічних орієнтирів та 

пересічних поведінкових дій, тобто розумно побудована стратегія не 

кореспондує в повному обсязі комплексу відповідності функціональних 

поведінкових подій в площині реальної практики, що вносить дисонанс для 

можливих вдосконалень та утримання конкурентоспроможних позицій 

підприємства. 

Основні стратегічні дії полягають в напрямку змістовності 

концептуального базису стратегічних заходів, як підстави для відповідної 

системи управління поведінкою персоналу підприємства. Тому в стратегії 

«корегування функціонального рівня» необхідне вдосконалення вертикальних,  

горизонтальних та діагональних зв'язків на підприємстві, визначення 

перспективних напрямків і траєкторії формування, підготовки та навчання, 
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розстановки і раціонального використання персоналу, акцентування на 

підвищенні індивідуальної та групової відповідальності, безперервному пошуку 

нових можливостей для створення і реалізації потенціалу успішної поведінки. В 

результаті чого персонал підприємства повинен відчувати свою участь в 

реалізації стратегії розвитку підприємства, усвідомлюючи свою причетність, 

свій особистий розвиток від результатів дії стратегії.   

Стратегію «корегування функціонального рівня» доречно застосовувати 

підприємствам кластера А: Готель «Братислава», м. Кривий Ріг та кластеру В: 

«Оптіма Делюкс Кривий Ріг».  

Стратегія «інтенсифікації функціонального рівня» застосовується  

підприємствами в позиції суперечливого поєднання професійного стандарту 

стратегічного базису і низького рівнч поведінкових подій, тобто стандарти 

стратегічного базису не є передбачуваними та не виступають підставою для 

побудови поведінкових норм і суті практики гостинності, тобто стратегія при 

«стратегічно мислячому керівництві»  виступає в кращому випадку локальною 

тактикою поведінки, а зовсім не його стратегією, що утримує спрямованість 

можливих перспективних вдосконалень. 

Основні стратегічні дії полягають у функціональному застосуванні 

концептуальних ланок базису стратегічного мислення, у визначенні траєкторії 

формування дій, які спрямовуються не імпульсами, побажаннями особистості в 

контексті прояву поведінкових подій, а правилами, нормами і вимогами 

організаційно-методичного забезпечення управління поведінкою персоналу. 

Стратегія «інтенсифікації функціонального рівня» як симбіоз поєднання 

професійного стандарту стратегічних заходів і низького рівня функціональних 

поведінкових подій спонукає на реакцію керівництва від плану дій до 

реального їх втілення.. Дана стратегія охоплює композицію та, перш за все, 

змогу здійснювати управлінські дії від  керівника (тестування, аудит тощо) та  

виявляє комплекс переконань та ставлення до роботи персоналу на рівні 

індивіда та групи відповідно до проголошуванх поведінкових цінностей в 

організації. 
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Для подолання низького порога функціональної дії поведінкових подій 

необхідне максимальне використання всіх можливих засобів застосування 

організаційно-методичного забезпечення управління поведінкою персоналу, що 

полягає в поєднанні найбільш ефективної комбінації засобів, а саме: 

організаційний інструмент (збори, наради, обов’язковий обмін думками), 

аналітичний інструмент (анкетування, опитування працівників, моніторинг 

персоналу для виявлення наявних проблем), навчальний інструмент (тренінги, 

коучі, семінари тощо), іміджевий інструмент (рейтинги ділової репутації, 

репутаційний аудит, кодекс професійної поведінки та етики персоналу; 

стандарти професійної практики; програма ділового спілкування; положення 

про дрес-код персоналу; проведення поведінкового аудиту), комунікативний 

(своєчасна передача інформації). 

Дана стратегія рекомендована для підприємства кластеру А: Готель 

«Дніпровські зорі». 

Стратегія «вдосконалення управлінської компетенції» 

використовується підприємствами, коли позиція являє собою конструкцію без 

чітко визначених стратегічних орієнтирів в поєднанні з високим рівнем 

функціональних поведінкових подій, тобто позиція стратегічної 

опосередкованості не забезпечує узгодженість між функціональними діями 

персоналу і чітко продуманому напряму розвитку підприємства, в результаті 

чого підприємство втрачає шанси нових трендів розвитку в довгостроковій 

перспективі. 

Основні стратегічні дії полягають в системному формуванні 

стратегічних поведінкових пріоритетів, в удосконаленні комплексу дій та 

визначенні чіткості їх напряму, у послідовності рішень, що дозволяють 

розробити ефективну систему впливу для утримання та підтримки високого 

рівня функціональних поведінкових подій у довгостроковій перспективі.  

Стратегію «вдосконалення управлінської компетенції» доцільно 

застосовувати підприємствам кластера С: Готель «Рейкарц Аврора» та кластера 

D: Готель «Дружба». 
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Стратегія «динамічної активізації» доречна для застосування 

підприємствами, позиція яких визначається посереднім розумінням стратегії 

щодо управління поведінкою персоналу та задовільними поведінковими 

подіями, консервує рівновагу середніх позицій підприємства, уповільнює 

динамічний розвиток та збільшує можливість ризику при виникненні 

нестандартних ситуацій  та несподіваних змінах статичного стану. 

Основні стратегічні дії полягають в запобіганні тенденціям, які  

уповільнюють динамічний розвиток та збільшують можливість ризику при 

виникненні нестандартних ситуацій та несподіваних змінах статичного стану. 

Середні позиції підприємства, які виражені своєрідною рівновагою 

«середнячка», потребують зосередженості на знаходженні балансу між 

функціональними та дисфункціональними поведінковими подіями та балансу 

щодо кадрової політики у визначенні прийняття рішень, розстановки сил, лінії 

поведінки, співвідношенні сил тощо. Тому є необхідним поєднання заходів, що 

стимулюють бажану функціональну поведінку, через поштовх стратегічних 

інструментів кадрової політики (мотивація, навчання, комунікації, іміджеві 

інструменти, методи впливу, культурні чинники організації, організаційний 

розвиток, HR-репутація) та відходу від небажаної поведінки через аналітичні 

інструменти виявлення дисфункціональної поведінки та організаційних заходів 

впливу на них (тренінги зі зміни поведінки, роз’яснення наслідків 

дисфункціональної поведінки).  

Використання даної стратегії доречно для підприємств кластеру А: 

Готель «Либідь» та кластера С: Готель «Олексанрівський». 

Стратегія «управлінської активації» застосовується  підприємствами, 

стратегія яких не є заданим орієнтиром в діях з управління поведінкою 

персоналу, а поведінкові події мають некоректну функціональну дію, що 

призводить до втрати іміджу та репутації. 

Основні стратегічні дії полягають у формуванні, розумінні та 

осмисленні напрямку дій керівництва підприємства стосовно поведінки 

персоналу, що включає сукупність принципів, методів впливу, критеріїв, 
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інструментів, спрямованих на посилення та втілення стратегії управлінської 

активації щодо функціональних поведінкових подій на підставі поведінкового 

аудиту. Останній являє собою комплексний аналіз системи організаційно-

методичного забезпечення управління поведінкою персоналу, враховуючи всі 

фактори, що впливають на систему управління, і складається з таких етапів: 

аудит стратегічних напрямків підприємства, аудит його організаційно-

методичного забезпечення та аудит поведінкових подій. 

Для отримання бажаної поведінки необхідні: створення та підтримка 

сприятливого морально-психологічного клімату; ефективна система 

комунікацій для аналізу позитивних і негативних наслідків зміни поведінки в 

організації; формування стилю управління, що стимулює зміну функціональної 

поведінки; розвиток індивідуальних компетенцій персоналу шляхом навчання 

(тренінги, коучі); залучення персоналу на всіх рівнях управління та інше. 

Стратегія «управлінської активації» рекомендується до застосування 

підприємству кластера В: Готель «Центральний».  

Стратегія «ревізіонізму управлінських поглядів» необхідна для 

симбіозу слабкої позиції стратегії підприємства та усвідомленої високої дії 

функціональних подій. Формою поєднання цих процесів є добре сформований 

механізм норм і правил поведінки персоналу, ціннісних орієнтацій і установок 

щодо відсутності розуміння довгострокових планів підприємства, що 

призводить до невизначеності позицій персоналу та негативних наслідків. 

Основні стратегічні дії полягають в усуненні недостатньої уваги до 

питань слабкої стратегічної позиції підприємства шляхом формування 

довгострокової стратегії розвитку для уникнення негативних тенденцій щодо 

керованості поведінковими подіями; в установці цілісності світоглядних 

поведінкових орієнтирів в управлінні поведінкою персоналу, та зосередженні 

уваги на використанні переваг сформованої функціональної поведінки для 

досягнення кращих результатів діяльності підприємства.  

Дана стратегія доречна для підприємства кластера В: Готель 

«Дніпропетровськ». 



220 

 

Стратегія «максимізації зусиль» необхідна для застосування 

підприємствами, стратегія яких знаходиться на низькому рівні поведінкового 

цілепокладання та посередніх кон'юнктурних поведінкових подій.  

Основні стратегічні дії передбачають корінну зміну підходів до 

управління поведінкою персоналу через формування: важелів стосовно 

стратегічного бачення та застосування ключових  компетенцій для формування 

стратегічних заходів; системного способу мислення, який забезпечує 

узгодження цілей, можливостей підприємства і інтересів працівників в 

контексті розширення спектра засобів, що стимулюють і підкріплюють бажану 

поведінку та усувають дисфункціональні аспекти поведінки ; підвищення рівня 

відповідальності за прийняті рішення. Для корегування поведінкових подій 

необхідно застосовувати аналітичні інструменти з метою виявлення 

проблемних ситуацій (моніторинг поведінкових подій, встановлення 

першоджерел інформації, оцінка достовірності, повноти і своєчасності надання 

інформації щодо поведінкових подій, виявлення конкретних загроз тощо); 

розроблення заходів організаційного впливу на них (коучі, тренінги зі зміни 

поведінки; роз’яснення наслідків щодо дисфункціональної поведінки тощо); 

створення сприятливого  морально-психологічного клімату, атмосфери 

підтримки та довіри; підвищення рівня згуртованості колективу шляхом участі 

в корпоративних заходах, налагодження ефективних комунікацій між всіма 

членами колективу; використання сучасних інформаційних технологій і т. ін. 

Стратегія рекомендована для застосування підприємству кластера В: 

Готель «Ювілейний». 

Стратегія «кардинального переосмислення та екстреного впливу»  

застосовується, коли стан песимістичної інтеграції невизначеного розуміння 

значення стратегічних чинників трансформуєть в дисфункціональні поведінкові 

події, що призводить до спаду всіх життєвих циклів підприємства. 

У виявленні реального стану справ на підприємстві за допомогою 

проведення поведінкового аудиту, на основі висновків, пропозицій, 

рекомендацій якого потрібно визначити генеральний напрям дій щодо 
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вдосконалення кадрової політики у довгостроковій перспективі, сформувати 

стратегічне поведінкове цілепокладання підприємства як єдиного, цілісного 

суб'єкта, визначити комплекс довготривалих дій (вплив, протидія). 

Основні дії стратегії «кардинального переосмислення та екстреного 

впливу» полягають в такому: моніторингу поведінкових подій персоналу, 

вивченні думок і пропозицій персоналу; залученні персоналу до створення 

стандартів поведінки на підприємстві; підвищенні рівня професійної 

компетентності та лідерських якостей керівника; налагодженні ефективних 

комунікацій між членами колективу; усвідомленні дії ефекту поведінкових 

подій на основі дослідження морально-психологічного клімату в колективі та 

емоційно-ціннісного ставлення до інших людей (клієнтів, гостей тощо); 

підвищенні кваліфікації, розвитку ділового потенціалу (освітні, розвивальні 

заходи); використанні стратегічного контролю; здійсненні оцінки якості 

управління поведінкою персоналу. 

Стратегія рекомендована для підприємства кластера А: Готель «Фрегат». 

Отже, рекомендована матриця стратегічних кадрових рекомендацій щодо 

управління поведінкою персоналу доцільна для побудови  

концептуальної моделі стратегічних дій щодо формування лояльності та 

залучення працівників, застосування й розширення спектра засобів та 

інструментів управлінського впливу спрямованого на досягнення його 

стратегічних цілей. 

Використовуючи сучасні підходи до стратегічного управління 

поведінкою персоналу, необхідно виділити наступні етапи розробки стратегії, а 

саме: 

 формування ключових установок – визначення напрямку дій для 

досягнення основної мети або сукупності цілей щодо управління поведінкою 

персоналу з урахуванням бачення, філософії організації та сенсу її існування; 

 визначення комплексу дій за допомогою основних принципів, правил, 

спрямованих на формування сукупності вимог до поведінки персоналу і рівня 

ефективності його роботи; 
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 здійснення процесу впровадження стратегії або набору стратегій, що 

являє собою складний процес, своєчасно реагуючий на зовнішні і внутрішні 

зміни, який охоплює всі функції управління, що тісно взаємопов’язані і 

утворюють цілісну функціональну систему, визначають структуру управління 

щодо формування та ефективного використання поведінки персоналу з метою 

досягнення місії та основних цілей підприємства (Гакова, 2019e).  

У зв’язку з цим, нами запропонована концептуальна ідея моделі 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, яка враховує найбільш універсальні чинники (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Концептуальна ідея моделі управління поведінкою персоналу  

підприємств готельно-ресторанного господарства 

Примітка: розроблено автором   
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Фундаментом визначення концептуальної моделі управління поведінкою 

персоналу підприємств є основоположна складова стійкого функціонування 

підприємства на ринку, що актуалізує важливе науково-практичне завдання 

детальної розробки відповідної моделі.  

Ключова ідея концептуальної моделі полягає у формуванні, поєднанні та 

відображенні переліку послідовних дій управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства на різних функціональних 

рівнях та «дослідження стратегічних альтернатив розвитку на певну 

перспективу» (Гакова та Данкеєва, 2019). 

Змістовне концептуальне ядро управлінського впливу передбачає 

світоглядні позиції персоналу, які, зокрема, формуються підприємством та 

визначають ставлення людини до різноманітних явищ дійсності, життєву 

позицію та морально-ціннісні орієнтації та сприяють залученості персоналу в 

процес діяльності підприємства. Воно включає принципи, критерії, методи, 

процеси для конкретного об’єкта управління.  

Цілепокладання в контексті концептуальної моделі управління 

поведінкою персоналу  підприємств готельно-ресторанного господарства, як 

первинна фаза управління, передбачає осмислення та постановку генеральної 

мети або сукупності цілей відповідно до місії підприємства, що відповідає 

стратегічним установкам.  

Базис моделі включає організаційно-регламентуючі підходи, систему 

поглядів на управління, підходи до досягнення місії підприємства, підходи до 

працівника тощо. 

Практичний блок включає способи, методи, засоби та реалізацію 

системно-комплексної програми дій для побудови процесу системи 

управлінського впливу. 

Стратегія та формування подальших дій для досягнення результату та 

прийняття раціональних управлінських рішень удосконалюється та 

переглядається на підставі аналізу, діагностики та висновків з реалізації дії 

концептуальної моделі.  
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Концептуальна модель налічує чотири основні взаємопов'язані функції 

управління: планування, організація, мотивація і контроль, які об’єднані  

сполучними процесами – комунікацією.  

«Концептуальна модель управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства побудована як узагальнене бачення того, 

до чого необхідно прагнути, задаючи горизонт роздумів про практику і 

представляючи базову ідею, яка побудована за принципом поділу системи на 

блоки управління, що дозволить логічно обґрунтовувати управлінські рішення 

за визначеними сегментами управління, спрямовувати їх на вирішення протиріч 

між відповідними елементами і характеристиками системи» (Гакова, 2018a). 

У структурі концептуальної моделі  чітко виокремлюються важливі 

складові елементи: змістовне ядро управлінського впливу; базові управлінські 

блоки; координаційні та функціональні блоки. Для забезпечення стійкого 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства необхідне збалансоване управління ключовими блоками 

концептуальної моделі. 

Концептуальна модель полягає у формуванні комплексного теоретико-

методологічного та практично-прикладного забезпечення визначення стратегії 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства в його довготривалості та успішному функціонуванні. 

Управління поведінкою персоналу має прямий зв'язок із розвитком 

суспільства, під впливом якого змінювалася філософія концепцій управління 

персоналом, а мінливе зовнішнє середовище диверсифікувало акценти 

загальної парадигми управління в стратегічному баченні. Необхідно 

підкреслити, що «професіонали формують не тільки професійне, але й 

соціокультурне середовище бізнесу в найближчі десятиліття» (Savin, Naumov 

and Kovalenko 2017).  

Оскільки в теорії і практиці управління персонал починає розглядатися як 

основний ресурс підприємства, що визначає його успіх, то одночасно 
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посилюється увага до розробки і впровадження в діяльності підприємства 

концептуальних засад щодо управління поведінкою персоналу. 

Дану концептуальну ідею моделі управління поведінкою персоналу  

підприємств готельно-ресторанного господарства можна розглядати як 

«фрейм» (від англ. «frame» - рамка, каркас), яка є універсальною і може бути 

використана підприємствами з іншими видами діяльності.  

Отже, враховуючи вищенаведене, зазначимо, що реалії сьогодення 

вимагають від керівників  підприємств готельно-ресторанного господарства 

повного  осмислення концептуальних засад управління персоналом,  у тому числі,  

в контексті його поведінкової складової, що сприятиме комплексному розумінню  

цілісної системи поглядів на сутність процесів.   

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі увага приділена удосконаленню методичних підходів 

щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. В результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Удосконалено модель системи реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 

враховує організаційно-економічні, соціально-психологічні, технічні та інші 

аспекти, складається з підсистем планування управління поведінкою 

персоналу; організації взаємодії персоналу; мотивації управління поведінкою 

персоналу; контролю управління поведінкою персоналу; використання всіх 

чинників моделі системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства у їхній сукупності, буде 

сприяти забезпеченню довгострокових відносини з клієнтами з урахуванням 

змін у зовнішньому середовищі.  

2. Удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 
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пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, який шляхом 

ранжування та порівняння визначає пріоритетність ключових факторів впливу, 

дозволяє провести ранжування факторів за кожним базовим рівнем управління 

поведінкою персоналу (індивід, група, організація), здійснити оцінку 

пріоритетності використання ключових факторів впливу підприємства. Даний 

науково-методичний підхід апробовано на підприємстві ТОВ «ПАЛС» (готель 

«Центральний»), що надало можливість провести ранжування факторів по 

такому базовому рівню управління поведінкою персоналу, як організація. 

3. Удосконалено методичний підхід до формування поведінкового 

континууму в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, 

який враховує баланс показників узгодженості між можливостями та вимогами 

підприємства, характеризує зміни поведінки в трудовому процесі, що дозволяє 

запобігти негативним наслідкам непередбачуваних поведінкових реакцій та 

забезпечити узгоджену роботу персоналу підприємства. Даний методичний 

підхід апробовано на підприємстві ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»), що 

надало можливість виявити рівень дисбалансу між можливостями та вимогами 

підприємства. 

4. Розглянуто етапи оцінки ризику щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, що дозволяє 

оперативно реагувати та своєчасно усувати негативні наслідки. 

5. Проаналізовано модель оцінки рівня якості відносин з клієнтами на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства, яка відображає чинники 

задоволеності та лояльності споживачів. 

6. Удосконалено матрицю формування стратегії щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 

визначає показники ефективності стратегічного управління поведінкою 

персоналу, має систему критеріїв оцінки та дозволяє підприємствам готельно-

ресторанного господарства визначити сегмент позиції підприємства та в 

подальшому здійснити вибір стратегії для формування заходів щодо управління 
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поведінкою персоналу. 

7. Проаналізована концептуальна ідея моделі управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка враховує 

найбільш універсальні чинники і полягає у формуванні, поєднанні та 

відображенні переліку послідовних дій управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства на різних функціональних 

рівнях. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних підприємствах готельно-

ресторанного господарства (Додаток Ц).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано в працях: (Гакова 

2015a; Гакова, 2018a; Гакова, 2018c; Гакова, 2019b; Гакова, 2019c; Гакова, 

2019e; Гакова та Данкеєва, 2019).  
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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, 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 
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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 
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відхилень, виявити невикористані можливості функціональних поведінкових 

подій, прогнозувати рівень задоволеності клієнтів поведінкою персоналу; 

формувати варіанти управлінських рішень.  

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.  
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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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ДОДАТОК А  

 

Таблиця А.1 

Визначення суми вагових коефіцієнтів факторів впливу зовнішнього середовища 

 щодо процесів управління поведінкою персоналу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Середня 

оцінка 

(бал) 

Вага 

коефіцієнту

Середньо-

квадратичне 

відхилення                    

δj

Коефіцієнт            

варіації Vj 

(%)

1.1.Пріоритетність та підтримка розвитку  

підприємств + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

1.2. Державне законодавче регулювання

діяльності підприємств 
- 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,93 0,02 0,25 12,90

1.3. Рівень бюрократичної тяганини - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,93 0,02 0,25 12,90

1.4. Політичний клімат - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

2.1. Економічна ситуація в країни - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3,07 0,03 0,25 8,13

2.2. Оподаткування - 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2,13 0,02 0,34 15,93

2.3. Рівень середньої заробітної платні по галузі + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2,07 0,02 0,25 12,07

2.4.Рівень платоспроможності населення + 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,93 0,03 0,25 8,50

2.5. Кредитна політика - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

3.1. Демографічний фактор - 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2,87 0,03 0,34 11,86

3.2. Ставлення населення до дозвілля + 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,13 0,02 0,34 15,93

3.3. Рівень культури, освіта + 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,07 0,03 0,44 14,42

3.4. Споживчі настрої населення + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

4.1 Рівень впровадження технологій + 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2,13 0,02 0,34 15,93

4.2. Рівень розвитку технологій приготування 

ресторанних страв
+ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3,00 0,03 0,37 12,17

4.3. Рівень  розвитку інноваційних форм 

обслуговування
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,07 0,01 0,25 23,39

5.1. Екологічна безпека - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2,13 0,02 0,34 15,93

5.2. Облагороджування  підприємством 

навколишнього середовища 
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3,07 0,03 0,25 8,13

5.3. Екологічне регулювання з боку державних 

органів
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,07 0,01 0,25 23,39

Експерти Показники

Вплив                   

(+/-)
Фактори

 

 

2
5

9
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Продовження табл. А.1 

5.3. Екологічне регулювання з боку державних 

органів
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,07 0,01 0,25 23,39

6.1.Правове регулювання трудової діяльності + 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3,00 0,03 0,37 12,17

6.2.Якість судових та виконавчих органів - 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,07 0,02 0,25 12,07

6.3.Підтримка правових ініціатив підприємців - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

7.1.Вплив формальних інститутів - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

7.2 Вплив неформальних інститутів + 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,93 0,03 0,25 8,50

7.3. Інституціональна політика держави + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0,00

8.1.Кадрова політика конкурентів (програми 

лояльності, мотивація ) 
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,93 0,05 0,25 5,06

8.2 Кадрові війни (переманювання співробітників, 

антиреклама) - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,93 0,05 0,24 4,90

8.3. Фактори привабливості  конкурентів (сервіс, 

цінова політика) 
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,93 0,05 0,25 5,06

8.4.Вплив та реагування державних та 

регіональних органів управління
+/- 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4,13 0,04 0,34 8,22

8.5.Рівень  підприємницької культури + 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4,73 0,05 0,44 9,34

8.6. Надійність постачальників + 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,93 0,05 0,25 5,06

8.7. Споживачі (клієнти) + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 0,05 0,00 0,00

8.8.Освітні програми (міжнародні, державні, 

регіональні)
+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,93 0,05 0,25 5,06

8.9. Взаємовідносини з місцевим населенням +/- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,93 0,05 0,25 5,06

8.10. Інфраструктура +/- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,07 0,04 0,25 6,13

8.11. Контактні аудиторії (громадськість, рухи 

тощо)
+/- 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,87 0,03 0,34 11,86

Всього 100,00 1,00

Коефіцієнт  варіації  (V)< 33,3%, думки експертів є узгодженими 
 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок 
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Таблиця А.2 

 

Оцінка ступеня впливу факторів зовнішнього середовища щодо процесів 

управління поведінкою персоналу  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Середня 

оцінка 

(бал) 

Вага 

коефі-

цієнту

Середнє 

квадратичне 

відхилення, 

δj

Коефіцієнт  

варіації,  Vj 

(%)

Політичні фактори

1.1.Пріоритетність та підтримка розвитку  

підприємств
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1,87 0,01 0,34 18,2108

1.2. Державне законодавче регулювання 

діяльності підприємств 
- 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3,20 0,02 0,40 12,5000

1.3. Рівень бюрократичної тяганини - 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3,60 0,02 0,49 13,6083

1.4. Політичний клімат - 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3,20 0,01 0,40 12,5000

0,06

2.1. Економічна ситуація в країни - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,03 0,00 0,0000

2.2. Оподаткування - 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4,20 0,02 0,40 9,5238

2.3. Рівень середньої заробітної платні по 

галузі
+ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,87 0,02 0,34 18,2108

2.4.Рівень платоспроможності населення + 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1,87 0,03 0,34 18,2108

2.5. Кредитна політика - 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3,20 0,01 0,40 12,5000

0,11

3.1. Демографічний фактор - 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4,80 0,03 0,40 8,3333

3.2. Ставлення населення до дозвілля + 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,80 0,02 0,40 10,5263

3.4. Рівень культури, освіта + 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,80 0,03 0,40 10,5263

3.5. Споживчі настрої населення + 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2,60 0,01 0,49 18,8422

0,09

Технологічні фактори

4.1 Рівень впровадження 

технологій 
+ 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2,80 0,02 0,40 14,2857

4.2. Рівень розвитку технологій приготування 

ресторанних страв
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,03 0,00 0

4.3. Рівень розвитку інноваційних форм 

обслуговування + 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,01 0,00 0

0,06

5.1. Екологічна безпека - 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,80 0,02 0,40 14,2857

5.2. Облагороджування  підприємством 

навколишнього середовища 
+ 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2,80 0,03 0,40 14,2857

5.3. Екологічне регулювання з боку 

державних органів
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,01 0,00 0

0,06

6.1.Правове регулювання трудової діяльності
+ 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,80 0,03 0,40 10,5263

6.2.Якість судових та виконавчих органів - 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3,20 0,02 0,40 12,5000

6.3.Підтримка правових ініціатив підприємців - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2,80 0,01 0,40 14,2857

0,06

7.1.Вплив формальних інститутів - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,07 0,01 0,25 23,3854

7.2 Вплив неформальних інститутів
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,03 0,00 0

7.3. Інституціональна політика держави + 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,07 0,01 0,25 23,3854

0,05

-0,032

-0,149

-0,090

-0,084

Вплив (+; -;)

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу (ФЗСНВ)

0,019

-0,064

-0,072

0,03

0,037

0,056

-0,032

-0,113

-0,144

0,076

Соціокультурні фактори

-0,064

-0,028

0,022

-0,011

0,030

0,011

Експерти

Економічні фактори 

0,030

0,176

-0,056

0,084

0,01

0,038

0,114

0,114

0,026

0,072

0,056

0,09

Показники

Вплив                                

(+/-)

Підсумок

Підсумок

Підсумок

Фактори 

Підсумок

Підсумок

Підсумок

Підсумок

Інституціональні фактори

Правові  фактори

Екологічні фактори
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Продовження  табл. А.2 

 

8.1.Кадрова політика конкурентів (програми 

лояльності, мотивація ) - 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,80 0,05 0,40 8,3333

8.2 Кадрові війни (переманювання 

співробітників, антиреклама)
- 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,80 0,05 0,40 8,3333

8.3. Фактори привабливості  конкурентів 

(сервіс, цінова політика та ін.) 
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3,80 0,05 0,40 10,5263

8.4.Вплив та реагування державних та 

регіональних органів управління +/- 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2,80 0,04 0,112 -0,112 0,40 14,2857

8.5.Рівень  підприємницької культури
+ 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3,40 0,05 0,49 14,4088

8.6. Надійність постачальників
+ 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,20 0,05 0,40 12,5000

8.7. Споживачі (клієнти) + 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,80 0,05 0,40 8,3333

8.8. Освітні програми (міжнародні, державні, 

регіональні)
+ 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4,20 0,05 0,40 9,5238

8.9. Комунікації з місцевим населенням +/- 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,20 0,05 0,160 -0,160 0,40 12,5000

8.10. Інфраструктура +/- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 0,04 0,160 -0,160 0,00 0

8.11. Контактні аудиторії (громадськість, рухи 

тощо)
+/- 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,03 0,090 -0,090 0,37 12,1716

Разом  (ФЗСПВ) 111,46 0,51 0,632 -0,412

Всього  ( ФЗСНВ+ ФЗСПВ) 0,708 -0,336

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу  (ФЗСПВ)

Коефіцієнт  варіації  (V)< 33,3%, думки експертів є узгодженими 

0,240

0,210

-0,240

-0,240

-0,190

0,170

0,160

 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок  
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1  

Рекомендований опитувальник  

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства для дослідження 

моделі організаційної поведінки 

Шановні респонденти!  

(назва підприємства) 

З метою визначення моделі організаційної поведінки на Вашому підприємстві, просимо Вас 

відповісти на питання опитувальника. Ваші відповіді будуть сприяти визначенню 

варіативності поведінки персоналу та вдосконаленню внутрішніх відносин на Вашому 

підприємстві.  

Вкажіть ступінь тверджень, що пропонуються у відношенні до підрозділу Вашого  

підприємства (в відсотковому відношенні), якщо: 

100 – найбільш впливова характеристика показника; 

1 – найменш впливова характеристика показника; 

0 – не впливає взагалі.  

Показники 

Фактичний стан 

(ваша особиста 

точка зору) 

1.  Характеристика базису моделі 100 

A  

Модель базису управління організацією побудована на використанні чітко 

сформульованих владних повноважень керівника, які не можуть бути  оскаржені з боку 

підлеглих в робочому порядку. 

 

B  
Модель базису управління організацією побудована переважно в залежності від 

показників роботи  персоналу та економічних ресурсів організації. 
 

C  

Модель базису управління організацією побудована в першу чергу на факті лідерства, 

де керівник створює клімат, що допомагає індивідуальному зростанню працівників, 

використовує їх здібності в інтересах організації (при цьому враховуючи економічні 

показники персоналу) . 

 

D  
Модель базису управління організацією побудована на командній роботі, до керівника 

відносяться як до тренера, який створює команду-переможницю.  
 

Всього:   

2. Орієнтація керівництва  100 

A  

Керівництво ґрунтується на офіційних повноваженнях, делегованих через право 

віддавати накази підлеглим. Основне завдання керівництва - примушувати працівників 

до роботи. 

 

B  

Керівництво забезпечує  необхідні виплати та надає пільги в якості основного 

мотивуючого фактору в залежності від показників роботи персоналу та економічних 

ресурсів організації. . 

 

C  

Керівництво орієнтоване на підтримку зусиль працівників; відчуття співучасті і 

причетності персоналу до вирішення завдань організації, в т.ч. забезпеченні необхідних 

виплат від показників роботи персоналу.  

 

D  

Керівництво орієнтоване на формування в організації партнерської атмосфери, коли 

кожен співробітник вносить максимальний внесок в досягнення загальних цілей і високо 

оцінює зусилля своїх колег. 

 

Всього:  
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Продовження табл. Б.1 

3. Орієнтація працівників  100 

A  

Персонал орієнтований на беззаперечне підпорядкування керівнику, так як є установка в 

організації, що знання керівника є «абсолютними», а обов'язок персоналу полягає в 

виконанні розпоряджень, завдань, тощо. 
 

B  
Персонал орієнтований виключно на економічну винагороду, яка безпосередньо 

пов'язана з ефективною роботою підприємства в цілому. 
 

C  
Персонал орієнтований не тільки на економічну вигоду, але й на можливість вносити 

вклад в виконання робочих завдань, приймати на себе відповідальність  

D  

Персонал орієнтований на командну роботу. Робочі завдання виконуються на високому 

рівні не тому, що так наказав менеджер, і не під загрозою покарання, а тому, що 

працівник відчуває високе почуття відповідальності за результати роботи своєї команди. 
 

Всього: 
 

4. Психологічний результат для робітника 100 

A  
Психологічний результат для працівника полягає в беззаперечному виконанні 

розпоряджень, в психологічній залежності від керівництва, влада якого «абсолютна».  

B  
Психологічний результат для працівника полягає в системі економічної винагороди 

персоналу в залежності від результатів роботи підприємства   

C  

Психологічний результат для працівника полягає в співучасті і причетності до 

вирішення завдань організації, які дають підстави говорити про своє підприємство «ми», 

а не «вони». 
 

D  

Психологічний результат для працівника полягає в використанні колегіального підходу, 

коли відчувається почуття відповідальності, самодисципліни, тобто, працівники 

самостійно встановлюють певні рамки своєї поведінки в колективі (так само, як члени 

футбольної команди). 

 

Всього: 
 

5. Задоволення потреб працівника  100 

A  Задоволення основних потреб та потреб своєї сім'ї.. 
 

B  
Задоволення потреб працівника в матеріальному заохоченні, що дає відчуття безпеки і 

задоволеності.  

C  

Задоволення потреб працівника не тільки в матеріальному заохоченні, але й в статусі і 

визнанні своєї сумлінної праці, своїх досягнень, завдяки яким пробуджуються внутрішні 

імпульси до роботи 
 

D  
Задоволення потреб працівника в почутті виконаного обов'язку, в досягненні загальних 

цілей, в самореалізації.  

Всього: 
 

6. Участь працівників у трудовому процесі   100 

A  Мінімальна участь.  

B  Матеріальна мотивація викликає пасивне співробітництво.  

C  Підтримка керівництвом працівників є стимулом, що спонукає їх до роботи.   

D  
Самореалізація працівників сприяє помірному ентузіазму при виконанні робочих 

завдань. 
 

Всього:  

Дякуємо Вам за об’єктивні відповіді! 
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ДОДАТОК В 

  

Таблиця В.1 

Експертна оцінка значимості факторів щодо внутрішнього впливу на рівні 

індивіда шляхом присвоєння їм певної ваги 
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о
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Сума

1 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 30

2 4 4 4 4 3 5 3 2 4 2 35

3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 2 31

4 3 4 3 3 3 5 3 2 3 2 31

5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 30

6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32

7 3 3 4 4 3 5 3 3 4 2 34

8 3 3 3 3 3 5 4 2 3 2 31

9 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31

10 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 32

11 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 32

12 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 31

13 3 3 4 3 4 5 3 2 3 3 33

14 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 31

15 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 30

48 47 48 47 47 72 47 34 47 37 474

3,20 3,13 3,20 3,13 3,13 4,80 3,13 2,27 3,13 2,47 31,60

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,07 0,10 0,08 1,00

0,4000 0,3399 0,4000 0,3399 0,3399 0,4000 0,3399 0,4422 0,3399 0,4989

12,50 10,85 12,50 10,85 10,85 8,33 10,85 19,51 10,85 20,23

Середньо-

квадратичне 

відхилення δj

Коефіцієнт 

варіації Vj (%)

Коефіцієнт  варіації  (V)< 33,3%, думки експертів є узгодженими 

Е
к
сп

ер
ти

Фактори

Сума балів

Середня 

оцінка                 

(у балах) 

Вага 

коефіцієнта

 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок 
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Таблиця В.2 

 

Експертна оцінка значимості факторів на рівні  

групи шляхом присвоєння їм певної ваги 
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о
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ік
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Г
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у
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о
в
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о

р
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и

Сума

1 2 5 4 4 3 4 3 25

2 2 4 4 4 3 5 3 25

3 3 5 4 4 3 4 2 25

4 2 5 3 4 3 3 3 23

5 2 5 4 4 3 4 3 25

6 2 4 3 3 2 4 3 21

7 3 5 4 4 3 4 3 26

8 3 5 4 3 3 4 3 25

9 3 5 4 3 4 3 3 25

10 2 5 4 4 3 3 3 24

11 3 5 3 4 3 4 3 25

12 3 4 4 4 3 4 3 25

13 2 5 4 3 3 5 2 24

14 2 5 2 4 3 5 3 24

15 3 5 4 3 2 4 3 24

37 72 55 55 44 60 43 366

2,47 4,80 3,67 3,67 2,93 4,00 2,87 24,40

0,10 0,20 0,15 0,15 0,12 0,16 0,12 1,00

0,4989 0,4000 0,5963 0,4714 0,4422 0,6325 0,3399

20,23 8,33 16,26 12,86 15,08 15,81 11,86

Середня оцінка 

(у балах) 

Вага коефіцієнта

Середньо-

квадратичне 

відхилення δj

Коефіцієнт 

варіації Vj (%)

Коефіцієнт  варіації  (V)< 33,3%, думки експертів є узгодженими 

Сума балів

Фактори

Е
к
сп

ер
ти

 

Примітка: складено автором на основі 15 експертних оцінок 

 

 

 



267 

 

ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

Оцінка ступеня впливу факторів внутрішнього середовища, які мають позитивне значення, на рівні індивіда 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

Динаміка 

розвитку 

особистості 

(професіогенез)

0,10 3 0,30 2,4 0,24 2,3 0,23 3 0,30 2,7 0,27 2,9 0,29 2,8 0,28 2,7 0,27 3,4 0,34 3 0,30 3,7 0,37 3,8 0,38 3,5 0,35 3,6 0,36 4,2 0,42 3,6 0,36

Залученість 0,10 2,6 0,26 2,2 0,22 2,3 0,23 2,3 0,23 3,1 0,31 2,5 0,25 2,7 0,27 3 0,30 3,6 0,36 3,5 0,35 3,7 0,37 3,8 0,38 3,7 0,37 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Компетенції 0,10 3,2 0,32 2,9 0,29 2,8 0,28 2,7 0,27 3,4 0,34 3 0,30 3,2 0,32 3,2 0,32 3,7 0,37 3,5 0,35 3,8 0,38 3,6 0,36 4 0,40 4,2 0,42 4 0,40 4 0,40

Своєчасне 

вирішення 

конфліктів

0,10 3 0,30 2,9 0,29 2,8 0,28 3 0,30 3,3 0,33 2,8 0,28 2,6 0,26 2,3 0,23 3,5 0,35 2,8 0,28 3,8 0,38 3,6 0,36 3,6 0,36 4 0,40 4 0,40 3,8 0,38

Морально-

психологічний 

клімат

0,10 3,3 0,33 2,8 0,28 2,8 0,28 3,3 0,33 3,2 0,32 2,8 0,28 3,3 0,33 3 0,30 3,6 0,36 2,9 0,29 3,8 0,38 3,8 0,38 3,8 0,38 4,4 0,44 4 0,40 4,1 0,41

Мотивація 0,15 2,7 0,41 2,7 0,41 2,8 0,42 3 0,45 3,6 0,54 2,9 0,44 3,2 0,48 2,8 0,42 3,7 0,56 3,3 0,50 3,8 0,57 3,9 0,59 3,7 0,56 3,8 0,57 4 0,60 4 0,60

Очікування 0,10 2,9 0,29 3,2 0,32 3,3 0,33 3,2 0,32 3,2 0,32 3 0,30 3,1 0,31 3,8 0,38 4,2 0,42 3,5 0,35 3,7 0,37 3,7 0,37 3,8 0,38 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Соціальні 

установки
0,07 3 0,21 2,8 0,20 2,7 0,19 2,8 0,20 3,2 0,22 2,9 0,20 2,9 0,20 3,2 0,22 3,2 0,22 3,4 0,24 3,6 0,25 3,6 0,25 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4,3 0,30

Стиль 

керівництва
0,10 3,3 0,33 2,7 0,27 2,7 0,27 3,1 0,31 3,2 0,32 2,8 0,28 3 0,30 2,7 0,27 3,9 0,39 2,7 0,27 3,9 0,39 3,9 0,39 3,9 0,39 4 0,40 4,5 0,45 4,1 0,41

 Ціннісні 

орієнтації 
0,08 3,2 0,26 2,8 0,22 2,8 0,22 3,1 0,25 3 0,24 2,9 0,23 3,1 0,25 3,6 0,29 3,7 0,30 3,5 0,28 3,6 0,29 3,6 0,29 3,9 0,31 4 0,32 4,4 0,35 4,2 0,34

Показники 

ступеня 

впливу

1,00 3,00 2,74 2,73 2,95 3,21 2,85 3,00 3,00 3,67 3,20 3,75 3,75 3,78 3,99 4,10 4,00

1 бал - дуже низька оцінка, 2 бали - низька оцінка, 3 бали - середня оцінка, 4 бали - висока оцінка,

5 балів - дуже висока оцінка.  

      низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.
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Примітка: складено автором на основі опитувальних методів персоналу  2
6
7
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Таблиця Г.2 

Оцінка ступеня впливу факторів внутрішнього середовища, які мають негативне значення, на рівні індивіда 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

Відсутність динаміки 

розвитку особистості 
0,10 2,7 0,27 2,9 0,29 3 0,30 2,6 0,26 2,5 0,25 2,3 0,23 2,5 0,25 2,3 0,23 2,6 0,26 2,6 0,26 2,5 0,25 2,4 0,24 2,5 0,25 2,4 0,24 2,5 0,25 2,5 0,25

Відсутність почуття  

причетності
0,10 2,4 0,24 2,7 0,27 2,6 0,26 2,2 0,22 2,6 0,26 2,6 0,26 2,5 0,25 3 0,30 2,2 0,22 2,5 0,25 2,1 0,21 2,3 0,23 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2,1 0,21

Невикористані компетенції 

персоналу
0,10 3 0,30 2,4 0,24 3,1 0,31 2,5 0,25 2,7 0,27 2,7 0,27 2,6 0,26 3,3 0,33 2,4 0,24 3,3 0,33 2,5 0,25 2,4 0,24 2 0,20 2,3 0,23 2 0,20 2 0,20

Невирішені або затяжні 

конфлікти
0,10 2,8 0,28 3,2 0,32 3,3 0,33 2,4 0,24 2,6 0,26 3 0,30 2,4 0,24 2,4 0,24 2,5 0,25 3,4 0,34 2,4 0,24 2,5 0,25 2,5 0,25 2,2 0,22 2 0,20 2,7 0,27

Несприятливий морально-

психологічний клімат
0,10 2,7 0,27 3,3 0,33 3 0,30 2,3 0,23 2,8 0,28 3 0,30 2,4 0,24 2,4 0,24 2,4 0,24 3,2 0,32 2,5 0,25 2,6 0,26 2,4 0,24 2 0,20 2 0,20 1,6 0,16

Відсутність мотивації 0,15 2,6 0,39 3,4 0,51 3,2 0,48 2,9 0,44 2,5 0,38 3,4 0,51 2,7 0,41 3,3 0,50 2,7 0,41 2,6 0,39 2,5 0,38 2,7 0,41 2,2 0,33 2 0,30 2 0,30 2,2 0,33

Порушення домовленостей, 

в т.ч. усних 
0,10 2,4 0,24 3,3 0,33 3,5 0,35 3 0,30 2,6 0,26 3,1 0,31 2,7 0,27 3 0,30 2,5 0,25 3 0,30 2,3 0,23 2,5 0,25 2 0,20 2,1 0,21 2 0,20 1,7 0,17

Невизначеність 0,07 2,5 0,18 3,5 0,25 3,1 0,22 2,4 0,17 2,5 0,18 2,8 0,20 2,7 0,19 3,5 0,25 2,5 0,18 3,2 0,22 2,1 0,15 2,3 0,16 2 0,14 2 0,14 2 0,14 1,6 0,11

Незрозумілий стиль 

керівництва
0,10 2,3 0,23 3 0,30 2,8 0,28 2,5 0,25 2,3 0,23 3 0,30 2,5 0,25 3,3 0,33 2,4 0,24 3,2 0,32 2,5 0,25 2,3 0,23 1,8 0,18 2 0,20 2 0,20 2 0,20

Розмиті ціннісні орієнтації 0,08 2,5 0,20 2,3 0,18 2,9 0,23 2,5 0,20 2,5 0,20 2,4 0,19 2,3 0,18 2,4 0,19 2,2 0,18 2,7 0,22 2,1 0,17 2,1 0,17 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16

Показники ступеня впливу 1,00 2,60 3,02 3,06 2,55 2,56 2,87 2,54 2,90 2,46 2,95 2,37 2,43 2,15 2,10 2,05 2,06

1 бал - дуже низька оцінка, 2 бали - низька оцінка, 3 бали - середня оцінка, 4 бали - висока оцінка, 5 балів - дуже висока

оцінка          

      низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Оцінка ступеня впливу факторів внутрішнього середовища, які мають позитивне значення, на рівні групи 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

Структура, склад

групи
0,10 3,6 0,36 2,9 0,29 3 0,30 3,7 0,37 3,8 0,38 3,4 0,34 3,7 0,37 3,7 0,37 3,9 0,39 3,8 0,38 3,9 0,39 4 0,40 3,9 0,39 3,9 0,39 4 0,40 4 0,40

Згуртованість 0,20 3 0,60 2,5 0,50 2,6 0,52 3 0,60 3,8 0,76 2,7 0,54 3,5 0,70 3,1 0,62 3,8 0,76 3 0,60 3,9 0,78 4 0,80 4 0,80 4,2 0,84 4,3 0,86 4,1 0,82

Комунікації 0,15 3,1 0,47 2,5 0,38 2,4 0,36 3,2 0,48 3,8 0,57 2,5 0,38 3,7 0,56 3 0,45 3,9 0,59 3 0,45 3,9 0,59 4 0,60 4,2 0,63 4,1 0,62 4,2 0,63 4 0,60

Ціннісні орієнтації 0,15 3 0,45 2,6 0,39 2,7 0,41 3,3 0,50 3,8 0,57 2,9 0,44 3,7 0,56 3 0,45 3,8 0,57 3 0,45 3,9 0,59 4 0,60 4 0,60 4,5 0,68 4,5 0,68 4,2 0,63

Статус 0,12 3,2 0,38 2,7 0,32 2,8 0,34 3,1 0,37 3,8 0,46 2,6 0,31 3,7 0,44 2,8 0,34 3,9 0,47 3 0,36 3,9 0,47 4 0,48 3,8 0,46 4,3 0,52 4,2 0,50 4,2 0,50

Групова динаміка 0,16 3 0,48 2,6 0,42 2,7 0,43 3,2 0,51 3,7 0,59 2,6 0,42 3,7 0,59 2,5 0,40 3,7 0,59 3 0,48 3,8 0,61 4 0,64 4 0,64 4,1 0,66 4,2 0,67 4,1 0,66

Групові норми 0,12 3 0,36 2,5 0,30 2,7 0,32 3,1 0,37 3,5 0,42 3 0,36 3,6 0,43 2,6 0,31 3,6 0,43 2,9 0,35 3,9 0,47 4 0,48 4 0,48 4,1 0,49 4,2 0,50 4,1 0,49

Показники 

ступеня впливу
1,00 3,10 2,60 2,68 3,20 3,75 2,78 3,65 2,94 3,80 3,07 3,88 4,00 4,00 4,18 4,25 4,10

Кластер В Кластер С Кластер D
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  низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.
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1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже висока оцінка.         
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Таблиця Д.2 

Оцінка ступеня впливу факторів внутрішнього середовища, які мають негативне значення, на рівні групи 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

Недосконала структура,

склад групи
0,10 2,5 0,25 3 0,30 2,3 0,23 2,2 0,22 2,2 0,22 2,1 0,21 2,1 0,21 2 0,20 2,1 0,21 2,2 0,22 1,8 0,18 1,9 0,19 1,8 0,18 1,7 0,17 1,5 0,15 1,8 0,18

Низька згуртованість 0,20 2,5 0,50 3 0,60 3,5 0,70 2,7 0,54 2,5 0,50 3,6 0,72 2,5 0,50 2,8 0,56 2,4 0,48 3,3 0,66 2,1 0,42 2 0,40 2 0,40 2 0,40 1,9 0,38 2,0 0,40

Низький рівень

комунікації
0,15 2,8 0,42 4 0,60 4 0,60 3,1 0,47 2,6 0,39 3,7 0,56 2,5 0,38 4 0,60 2,5 0,38 3,5 0,53 2,3 0,35 2,3 0,35 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2,0 0,30

Розмиті ціннісні

орієнтації
0,15 2,6 0,39 2,6 0,39 2,5 0,38 2 0,30 2,2 0,33 2,7 0,41 2,2 0,33 2,5 0,38 2,2 0,33 2,6 0,39 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 1,7 0,26 1,8 0,27

Низький статус 0,12 2,6 0,31 2,7 0,32 2,5 0,30 2,2 0,26 2,2 0,26 2,2 0,26 2 0,24 3,4 0,41 2,2 0,26 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 1,8 0,22 1,9 0,23 1,8 0,22

Відсутність групової

динаміка
0,16 2,6 0,42 3 0,48 3 0,48 2,7 0,43 2,3 0,37 3 0,48 2,3 0,37 3,1 0,50 2,6 0,42 3,2 0,51 2,4 0,38 2 0,32 2,2 0,35 2 0,32 2 0,32 2,0 0,32

Незрозумілі групові

норми
0,12 2,6 0,31 3,4 0,41 3,5 0,42 2,7 0,32 2,3 0,28 2,6 0,31 2,3 0,28 3 0,36 2,3 0,28 3,5 0,42 2 0,24 2 0,24 1,8 0,22 2 0,24 2 0,24 2,0 0,24

Показники ступеня

впливу 1,00 2,60 3,10 3,11 2,55 2,35 2,95 2,30 3,00 2,35 2,97 2,11 2,04 1,99 1,95 1,87 1,93

 1 бал - дуже низька оцінка, 2 бали - низька оцінка, 3 бали - середня оцінка, 4 бали - висока оцінка, 5 балів - дуже висока оцінка .              низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.
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ДОДАТОК Е 

 

Таблиця Е.1 

Оцінка якісних характеристик персоналу 

α
β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Професійні знання, досвід, 

навички
0,10 3,6 0,36 3,5 0,35 3 0,30 4 0,40 4,2 0,42 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4,1 0,41 4,2 0,42 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Здатність організовувати і 

планувати власну працю 0,09 3,5 0,32 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3,7 0,33 4 0,36 4 0,36 3,5 0,32 3,7 0,33 3,8 0,34 4 0,36 4 0,36 3,8 0,34 4 0,36 4 0,36 4 0,36

Дисциплінованість 0,08 3,7 0,30 3,6 0,29 3 0,24 3,6 0,29 3,4 0,27 3,4 0,27 4 0,32 3,8 0,30 3,6 0,29 3,8 0,30 4 0,32 4,2 0,34 3,8 0,30 4 0,32 4 0,32 4 0,32

Широта поглядів, ерудиція 0,09 3,5 0,32 3 0,27 3,5 0,32 3,8 0,34 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3,6 0,32 3,7 0,33 3,8 0,34 4 0,36 4 0,36 3,7 0,33 4 0,36 4 0,36 3,9 0,35

Допомога навколишнім,

їхнє навчання
0,08 4 0,32 4,2 0,34 3,8 0,30 4 0,32 3,4 0,27 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3,8 0,30 4 0,32 4 0,32 4,2 0,34 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3,9 0,31

Глибоке знання своєї і

суміжних сфер діяльності
0,10 3 0,30 3,5 0,35 3,2 0,32 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3,8 0,38 4 0,40 3,8 0,38 3,5 0,35 4 0,40 4,2 0,42 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3,8 0,38

Навички ділового 

спілкування
0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 3,6 0,32 3 0,27 3,6 0,32 3,5 0,32 3,7 0,33 3,8 0,34 3,8 0,34 4 0,36 3,8 0,34 3,9 0,35

Прагнення до постійного 

самовдосконалення
0,07 3,2 0,22 3 0,21 3 0,21 3,1 0,22 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3,8 0,27 3,5 0,25 3,5 0,25 3,8 0,27 3,9 0,27 4 0,28 4 0,28 3,6 0,25

Ініціативність.   Прагнення 

до інновацій
0,10 3,3 0,33 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3,6 0,36 3 0,30 3 0,30 3,8 0,38 3,9 0,39 4,1 0,41 3,5 0,35 4 0,40 3,8 0,38 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Комунікабельність 0,10 3,4 0,34 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3,6 0,36 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3,8 0,38 3,4 0,34 3,7 0,37 3,8 0,38 3,8 0,38 3,6 0,36 4 0,40 3,4 0,34

Вміння приймати 

обґрунтовані рішення
0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3,9 0,39 3 0,30 3,5 0,35 3,6 0,36 3,5 0,35 3,4 0,34 3,6 0,36 3,4 0,34

Разом 1,00 3,37 3,24 3,13 3,50 3,65 3,40 3,57 3,52 3,79 3,67 3,82 3,98 3,82 3,90 3,94 3,81
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Продовження табл. Е.1 

Рівень внутрішньої 

культури
0,11 4 0,44 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 3,8 0,42 3,5 0,39 4 0,44 4,8 0,53 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Почуття боргу, 

відповідальності
0,11 4 0,44 4 0,44 3 0,33 4 0,44 4 0,44 3 0,33 4 0,44 4,8 0,53 4 0,44 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Чесність і справедливість 0,11 4 0,44 3 0,33 3,7 0,41 4 0,44 3,8 0,42 3 0,33 3 0,33 4 0,44 4 0,44 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Чуйність, дбайливість 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44 3 0,33 4 0,44 4 0,44 3 0,33 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Швидка реакція 0,11 3,2 0,35 3 0,33 3 0,33 3 0,33 4 0,44 3 0,33 3,2 0,35 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 3,7 0,41 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Впевненість у собі 0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 4 0,44 3,5 0,39 3 0,33 3,2 0,35 4 0,44 3,8 0,42 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Кмітливість 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3,5 0,28 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3,8 0,30 4 0,32 3,8 0,30 4 0,32 3,8 0,30 4 0,32 4 0,32 4 0,32

Уважність 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3 0,30 3,6 0,36 4 0,40 4 0,40 3 0,30 3,8 0,38 4 0,40 3,8 0,38 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Активність, енергійність 0,08 3,2 0,26 3 0,24 3 0,24 4 0,32 3,6 0,29 3 0,24 3 0,24 4 0,32 3,7 0,30 3,8 0,30 3,5 0,28 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32

Доброзичливе 

відношення 
0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4,2 0,34 3,2 0,26 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3,7 0,30 4 0,32 3,8 0,30 4 0,32 4 0,32 3,9 0,31 4 0,32 4 0,32

Разом 1,00 3,66 3,59 3,54 3,59 3,78 3,48 3,50 3,99 3,87 3,96 3,81 4,00 3,98 3,99 4,00 4,00

Колективізм 0,30 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4,2 1,26 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 3,9 1,17 4 1,20 4 1,20

Організованість 0,25 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,7 0,93 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,9 0,98 4 1,00 4 1,00

Інформованість                                  

і комунікабельність
0,20 3,7 0,74 3,1 0,62 3,5 0,70 3,8 0,76 3,8 0,76 3 0,60 3,5 0,70 3 0,60 4 0,80 3,2 0,64 3,8 0,76 3,6 0,72 3,6 0,72 3,7 0,74 3,5 0,70 3,5 0,70

Згуртованість та 

відповідальність
0,25 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,8 0,95 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,9 0,98 4 1,00 4 1,00

Разом 1,00 3,94 3,82 3,90 4,02 3,96 3,80 3,90 3,80 3,88 3,84 3,96 3,92 3,92 3,86 3,90 3,90

Коефіцієнт якісних 

характеристик 

взаємодії у колективі

3,56

2. Характеристика  особистих якостей

3. Характеристики якості  взаємодії  членів колективу     

3,65 3,54 3,51 3,69 3,80 3,91 3,92 3,95 3,903,65 3,77 3,84 3,82 3,86 3,97

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка;3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже висока 

оцінка.          
 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5. 

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та методики «360 градусів»  

 2
7
2

 
 



273 

 

Таблиця Е.2 

Характеристика взаємодії на рівні груп у колективі 

α
β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Дотримання термінів виконання 

замовлень 0,20 3,3 0,66 2,4 0,48 2,8 0,56 3,1 0,62 3,9 0,78 3 0,60 4 0,80 3,5 0,70 4 0,80 3 0,60 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4,2 0,84 4,5 0,90 4,2 0,84

Якість виконання замовлень 0,20 3,2 0,64 2,9 0,58 2,8 0,56 3,1 0,62 3,9 0,78 3 0,60 4 0,80 3,5 0,70 4 0,80 3 0,60 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4,2 0,84 4,4 0,88 4,2 0,84

Дотримання встановленого 

порядку, правил,  

домовленостей

0,10 3,6 0,36 2,50 0,25 2,7 0,27 3,2 0,64 3,7 0,37 3 0,30 4 0,40 3,4 0,34 4 0,40 3 0,30 3,9 0,39 4,1 0,41 4 0,40 4,2 0,42 4,2 0,42 4,1 0,41

Рівень ділового спілкування 0,10 3,2 0,32 2,4 0,24 2,4 0,24 3 0,30 3,8 0,38 3 0,30 3,2 0,32 3,5 0,35 3,9 0,39 3 0,30 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4,2 0,42 4,3 0,43 4,2 0,42

Комунікації 0,20 2,5 0,50 2,3 0,46 2,6 0,52 3 0,60 3,7 0,74 2,8 0,56 3,5 0,70 2,8 0,56 3,6 0,72 2,8 0,56 3,8 0,76 4,1 0,82 4,1 0,82 4,2 0,84 4,2 0,84 4,1 0,82

Збалансованість можливостей 

працівників
0,20 3,6 0,72 2,5 0,50 2,5 0,50 3 0,60 3,7 0,74 2,7 0,54 3,6 0,72 2,5 0,50 4 0,80 2,7 0,54 3,8 0,76 4 0,80 4 0,80 4,2 0,84 4,4 0,88 4,1 0,82

Разом 1,00 3,20 2,51 2,65 3,38 3,79 2,90 3,74 3,15 3,91 2,90 3,91 4,03 4,02 4,20 4,35 4,15

Дотримання термінів виконання 

замовлень 0,15 3 0,45 2,6 0,39 3 0,45 3,2 0,48 3,7 0,56 3 0,45 4 0,60 3 0,45 4 0,60 3,6 0,54 4 0,60 4,1 0,62 4,3 0,65 4,1 0,62 4,2 0,63 4,1 0,62

Якість виконання замовлень 0,20 3 0,60 2,6 0,52 3 0,60 3,2 0,64 3,7 0,74 2,5 0,50 4 0,80 3 0,60 4 0,80 3,6 0,72 4 0,80 4 0,80 4,2 0,84 4 0,80 4,2 0,84 4 0,80

Дотримання встановленого 

порядку, правил,  

домовленостей

0,15 3 0,45 2,5 0,38 2,5 0,38 3,1 0,47 3,5 0,53 2,5 0,38 3,8 0,57 3 0,45 4 0,60 2,8 0,42 3,8 0,57 4 0,60 4,2 0,63 4,3 0,65 4,2 0,63 4 0,60

Рівень ділового спілкування 0,15 3,2 0,48 2,4 0,36 3,2 0,48 3,1 0,47 3,9 0,59 3 0,45 3,2 0,48 3 0,45 3,6 0,54 2,8 0,42 3,8 0,57 3,8 0,57 4,2 0,63 4,2 0,63 4,2 0,63 4,2 0,63

Комунікації 0,15 3 0,45 2,4 0,36 2,5 0,38 3,2 0,48 4 0,60 3 0,45 3,2 0,48 2,9 0,44 3,6 0,54 2,7 0,41 3,8 0,57 4 0,60 4,2 0,63 4,1 0,62 4,1 0,62 4 0,60

Збалансованість можливостей 

працівників
0,20 3,5 0,70 2,4 0,48 2,5 0,50 3,3 0,66 3,8 0,76 2,6 0,52 3,7 0,74 2,8 0,56 4 0,80 2,8 0,56 3,7 0,74 3,9 0,78 4 0,80 4,2 0,84 4 0,80 4 0,80

Разом 1,00 3,13 2,49 2,78 3,19 3,77 2,75 3,67 2,95 3,88 3,07 3,85 3,97 4,18 4,15 4,15 4,05

Рівні взаємодії та їх показники

Вага

Оцінка, бали
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Продовження табл. Е.2 

Колективізм 0,30 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4,2 1,26 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 4 1,20 3,9 1,17 4 1,20 4 1,20

Організованість 0,25 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,7 0,93 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,9 0,98 4 1,00 4 1,00

Інформованість                                  

і комунікабельність
0,20 3,7 0,74 3,1 0,62 3,5 0,70 3,8 0,76 3,8 0,76 3 0,60 3,5 0,70 3 0,60 4 0,80 3,2 0,64 3,8 0,76 3,6 0,72 3,6 0,72 3,7 0,74 3,5 0,70 3,5 0,70

Згуртованість та 

відповідальність
0,25 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,8 0,95 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3,9 0,98 4 1,00 4 1,00

Разом 1,00 3,94 3,82 3,90 4,02 3,96 3,80 3,90 3,80 3,88 3,84 3,96 3,92 3,92 3,86 3,90 3,90

Коефіцієнт якісних 

характеристик 

взаємодії у колективі

3,56

3. Характеристики якості  взаємодії  членів колективу     

3,65 3,54 3,51 3,69 3,80 3,91 3,92 3,95 3,903,65 3,77 3,84 3,82 3,86 3,97

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка;3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже висока 

оцінка.          
 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5. 

 
 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та методики «360 градусів» 
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Таблиця Е.3 

Оцінка рівня управління у системі «керівник–колектив» 

α
β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 Дотримання керівником 

домовленостей
0,07 3,7 0,26 2,5 0,18 2,5 0,18 3,8 0,27 4 0,28 3 0,21 3,5 0,25 2,5 0,18 4 0,28 3,4 0,24 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4,2 0,29 4,6 0,32 4,5 0,32

Здатність чітко організувати 

роботу підлеглих
0,10 3 0,30 2,8 0,28 2,5 0,25 3 0,30 3,9 0,39 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3,8 0,27 3 0,21 3,9 0,39 4 0,40 4 0,40 4,2 0,42 4,2 0,42 4 0,40

Поєднання в роботі 

індивідуальних і колективних 

інтересів

0,05 3 0,15 2,8 0,14 2,5 0,13 2,5 0,13 4 0,20 2,6 0,13 3,2 0,16 3 0,15 4 0,28 3 0,21 3,5 0,18 4 0,20 4 0,20 4,2 0,21 4 0,20 4 0,20

Правова поведінка, дотримання 

норм законодавства
0,08 4 0,32 2,8 0,22 2,8 0,22 3,7 0,30 4 0,32 3,4 0,27 4 0,32 3 0,24 4 0,28 3,4 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4,2 0,34 4 0,32 4 0,32

Дотримання ціннісних  норм 0,08 3 0,24 2,2 0,18 2,5 0,20 3 0,24 4 0,32 2,7 0,22 3 0,24 3 0,24 4 0,28 3 0,21 3,8 0,30 4 0,32 4 0,32 4,3 0,34 4,5 0,36 4 0,32

Чіткість розподілу прав та 

обов'язків
0,04 3 0,12 2,2 0,09 2,5 0,10 3 0,12 3,6 0,14 3 0,12 4 0,16 2,8 0,11 4 0,28 3 0,21 3,7 0,15 4 0,16 4 0,16 4,4 0,18 4,6 0,18 4,2 0,17

Сприяння  розвитку персоналу 
0,04 3 0,12 2,5 0,10 2,2 0,09 3 0,12 3,5 0,14 2,1 0,08 3 0,12 3 0,12 4 0,28 3 0,21 3,8 0,15 3,9 0,16 4 0,16 4,1 0,16 4,2 0,17 4,1 0,16

Організація стимулювання, 

мотивації поведінкових подій
0,10 3 0,30 2,8 0,28 2,5 0,25 3 0,30 3,5 0,35 3 0,30 3,5 0,35 3 0,30 4 0,28 3 0,30 3,8 0,38 4 0,40 4 0,40 4,1 0,41 4,2 0,42 4,1 0,41

 Здатність виховувати ділові 

якості у співробітників
0,08 3 0,24 2,5 0,20 2,5 0,20 3 0,24 3,8 0,30 2,8 0,22 3,8 0,30 3 0,24 3,8 0,27 3 0,21 3,9 0,31 4 0,32 4 0,32 4,2 0,34 4,2 0,34 4,2 0,34

Об'єктивність оцінки праці 

персоналу
0,10 3 0,30 2,6 0,26 2,5 0,25 3 0,30 3,7 0,37 2,5 0,25 3,8 0,38 3 0,30 4 0,28 3 0,21 3,8 0,38 4 0,40 4 0,40 4,1 0,41 4,6 0,46 4 0,40

Організація зворотного зв'язок 0,07 3 0,21 2,2 0,15 2,5 0,18 3 0,21 3,7 0,26 2,5 0,18 3,9 0,27 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3,8 0,27 4 0,28 4 0,28 4,1 0,29 4,2 0,29 4,2 0,29

Особлива дисципліна керівника
0,04 4 0,16 2,9 0,12 3 0,12 4 0,16 3,8 0,15 2,9 0,12 3,6 0,14 2,8 0,11 4 0,28 3 0,21 4 0,16 4 0,16 4 0,16 4 0,16 4 0,16 4,2 0,17

Вміння керівника приймати 

рішення  у складних ситуаціях
0,10 3 0,30 2,5 0,25 2,5 0,25 4 0,40 3,8 0,38 2,4 0,24 3,8 0,38 3 0,30 3,9 0,27 3,2 0,22 4 0,40 4,1 0,41 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Здатність і реалізації 

обгрунтованих управлінських 

рішень

0,05 3 0,15 2,8 0,14 2,8 0,14 3,3 0,17 4 0,20 2,5 0,13 3,9 0,20 3 0,15 3,8 0,27 3 0,21 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4,2 0,21 4 0,20

Узагальнена оцінка 

управління  у системі 

"керівник-колектив"

1,00 3,17 2,58 2,55 3,24 3,81 2,76 3,67 2,95 3,87 3,10 3,87 4,01 4,00 4,15 4,25 4,10

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка;3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже висока 

оцінка.        

 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.
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Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та методики «360 градусів» 
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ДОДАТОК Ж  

 

Таблиця Ж.1 

Оцінка функціональних поведінкових подій 

α
β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Своєчасна присутність на роботі 0,15 4,7 0,71 3,5 0,53 3,6 0,54 4,7 0,71 4,6 0,69 3,7 0,56 4 0,60 4,5 0,68 4,6 0,69 4 0,60 4,6 0,69 4,8 0,72 4,7 0,71 4,8 0,72 4,9 0,74 4,8 0,72

Підтримка колег при  необхідності в 

процесі трудової взаємодії 

0,15 2,5 0,38 3,5 0,53 3,6 0,54 2,6 0,39 3,5 0,53 2 0,30 3,9 0,59 4 0,60 3,8 0,57 4,1 0,62 3,7 0,56 4 0,60 4,2 0,63 4,3 0,65 4,3 0,65 4,1 0,62

Вправність 0,15 3,3 0,50 2,5 0,38 2,5 0,38 3,7 0,56 4,2 0,63 3 0,45 3,5 0,53 3,5 0,53 4 0,60 3,5 0,53 4,1 0,62 4,2 0,63 4,2 0,63 4,7 0,71 4,8 0,72 4,4 0,66

Взаємозамінність, взаємовиручка 0,15 3,5 0,53 2,8 0,42 3 0,45 3,5 0,53 3,7 0,56 3,3 0,50 3,7 0,56 3,7 0,56 3,9 0,59 3,2 0,48 3,9 0,59 4,2 0,63 4,2 0,63 4,7 0,71 4,6 0,69 4,4 0,66

Своєчасне виконання завдань (згідно 

нормативу)

0,15 3,5 0,53 2,8 0,42 2,9 0,44 3,5 0,53 3,7 0,56 3,1 0,47 3,6 0,54 3,6 0,54 4 0,60 3,6 0,54 3,9 0,59 4 0,60 4,2 0,63 4,2 0,63 4,5 0,68 4,4 0,66

Конструктивні пропозиції в рамках 

дисциплінарного регламенту

0,10 4,5 0,45 3,5 0,35 3,6 0,36 4,5 0,45 4 0,40 3,7 0,37 4 0,40 3,8 0,38 4,5 0,45 3,5 0,35 3,8 0,38 4 0,40 4,8 0,48 4,8 0,48 4,9 0,49 4,9 0,49

Відсутність на робочому місці тільки з  

поважної причини 
0,15 3,5 0,53 2,9 0,44 2,7 0,41 3,5 0,53 4 0,60 3,7 0,56 3,7 0,56 3,8 0,57 4 0,60 3,3 0,50 3,9 0,59 4,2 0,63 4,2 0,63 4,5 0,68 4,6 0,69 4,6 0,69

Разом 1,00 3,60 3,05 3,11 3,68 3,96 3,19 3,76 3,85 4,10 3,61 4,00 4,21 4,34 4,56 4,65 4,50

Асертивна поведінка 0,20 3,5 0,70 2,5 0,50 2,8 0,56 3,5 0,70 4 0,80 2,9 0,58 3,8 0,76 3 0,60 4,1 0,82 3,7 0,74 4,1 0,82 4,3 0,86 4,4 0,88 4,6 0,92 4,6 0,92 4,5 0,90

Позитивне емоційне резонування 0,20 3,1 0,62 2,4 0,48 2,5 0,50 3,2 0,64 4 0,80 4 0,80 3,6 0,72 3 0,60 3,9 0,78 3,5 0,70 4 0,80 4,2 0,84 4,2 0,84 4,2 0,84 4,4 0,88 4,2 0,84

Співволодіюча поведінка 0,20 3,7 0,74 2,5 0,50 3 0,60 3,8 0,76 4 0,80 3 0,60 3,8 0,76 3,1 0,62 4 0,80 3,1 0,62 4,1 0,82 4,3 0,86 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4 0,80

Стенічні емоції 0,20 3,4 0,68 2,5 0,50 2,6 0,52 3,3 0,66 4 0,80 3,2 0,64 3,7 0,74 3 0,60 4 0,80 3,3 0,66 4,2 0,84 4,2 0,84 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4 0,80

Конструктивні конфлікти 0,20 2,9 0,58 2 0,40 2 0,40 3 0,60 4 0,80 3,5 0,70 3,7 0,74 3 0,60 3,8 0,76 3,7 0,74 4 0,80 4,1 0,82 4,2 0,84 4,2 0,84 4,4 0,88 4,2 0,84

Разом 1,00 3,32 2,38 2,58 3,36 4,00 3,32 3,72 3,02 3,96 3,46 4,08 4,22 4,16 4,20 4,28 4,18

2. Емоційний аспект та конфліктність на підприємстві
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Вага

Оцінка, бали
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Продовження табл. Ж.1 

Інформаційна підтримка клієнта 0,25 3,5 0,88 2 0,50 2,2 0,55 3,6 0,90 3,8 0,95 1,5 0,38 3,7 0,93 2,8 0,70 3,9 0,98 3,6 0,90 3,8 0,95 4 1,00 4,3 1,08 4,5 1,13 4,5 1,13 4,5 1,13

Дотримання терміну постачання між 

службами
0,25 3,6 0,90 3 0,75 3 0,75 3,6 0,90 4,2 1,05 3 0,75 4 1,00 3,3 0,83 3,8 0,95 3,5 0,88 3,9 0,98 4 1,00 4,2 1,05 4,5 1,13 4,5 1,13 4,4 1,10

Дотримання терміну постачання щодо 

обслуговування клієнтів
0,25 3,6 0,90 2,9 0,73 3 0,75 3,6 0,90 4,5 1,13 3 0,75 4 1,00 3,5 0,88 4 1,00 3,7 0,93 4 1,00 4 1,00 4,8 1,20 5 1,25 5 1,25 4,9 1,23

Швидкість оформлення документів 0,25 3,4 0,85 3 0,75 3 0,75 3,7 0,93 4 1,00 3 0,75 4 1,00 3,4 0,85 3,8 0,95 3,3 0,83 3,8 0,95 4 1,00 4,4 1,10 4,8 1,20 4,8 1,20 4,8 1,20

Разом 1,00 3,53 2,73 2,80 3,63 4,13 2,63 3,93 3,25 3,88 3,53 3,88 4,00 4,43 4,70 4,70 4,65

Вплив на підлеглих власним прикладом, 

вчинками
0,2 3,5 0,70 2,9 0,58 2,9 0,58 3,4 0,68 3,7 0,74 3 0,60 3,5 0,70 2,5 0,50 3,8 0,76 3 0,60 3,8 0,76 4 0,80 3,8 0,76 4 0,80 4,2 0,84 4 0,80

Пошук виходу з нестандартних ситуацій 0,2 3 0,60 2 0,40 2 0,40 3 0,60 3,4 0,68 2 0,40 3,5 0,70 1,8 0,36 3,7 0,74 2,5 0,50 3,8 0,76 4 0,80 3,8 0,76 4 0,80 4 0,80 3,8 0,76

Претензії до працівника на одинці 0,2 3,5 0,70 2,8 0,56 2,9 0,58 3 0,60 3,5 0,70 3,5 0,70 3,5 0,70 3 0,60 3,8 0,76 2,7 0,54 3,8 0,76 4,2 0,84 3,8 0,76 3,8 0,76 4 0,80 4 0,80

Не обмеження самостійності,  ініціативи 0,2 2,5 0,50 3,6 0,72 3,7 0,74 2,5 0,50 2,8 0,56 3 0,60 2,5 0,50 2,8 0,56 3,5 0,70 2,8 0,56 3,5 0,70 3,9 0,78 3,7 0,74 3,8 0,76 4 0,80 3,8 0,76

Уміння відзначити успіхи підлеглих 0,2 3 0,60 2 0,40 2,1 0,42 3,1 0,62 3,5 0,70 3 0,60 3,7 0,74 3 0,60 3,8 0,76 2,8 0,56 3,9 0,78 4,2 0,84 3,4 0,68 3,8 0,76 3,8 0,76 3,6 0,72

Разом 1,00 3,10 2,66 2,72 3,00 3,38 2,90 3,34 2,62 3,72 2,76 3,76 4,06 3,70 3,88 4,00 3,84

Дотримання стандартів зовнішнього 

вигляду 
0,12 3,8 0,46 3 0,36 2 0,24 3,9 0,47 4 0,48 3 0,36 4 0,48 3,2 0,38 4 0,48 3,7 0,44 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4,2 0,50 4 0,48

Дотримання стандартів сервіровки, 

подачі, якості прибирання тощо
0,16 3,5 0,56 2,5 0,30 3 0,36 3,7 0,44 3,7 0,44 3 0,36 4 0,48 3 0,36 4 0,48 3,7 0,44 4 0,48 4,3 0,52 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48

Системна взаємодія с клієнтом (гостем, 

відвідувачем)
0,12 2,9 0,35 2 0,24 2,2 0,26 2,8 0,34 3,8 0,46 2 0,24 3,8 0,46 3 0,36 3,9 0,47 3,6 0,43 3,8 0,46 4 0,48 3,8 0,46 4 0,48 4 0,48 3,8 0,46

Дотримання стандартів обслуговування 

(спілкування з гостями, продажу і т. п)
0,12 3 0,36 2 0,24 2,2 0,26 3,3 0,40 3,9 0,47 2,5 0,30 3,9 0,47 3,2 0,38 3,8 0,46 3,6 0,43 3,8 0,46 4 0,48 3,8 0,46 4 0,48 4 0,48 3,8 0,46

Дотримання стандартів командної 

взаємодії
0,12 3 0,36 2,5 0,30 2,7 0,32 3 0,36 4 0,48 3 0,36 4,4 0,53 3,7 0,44 3,9 0,47 3,6 0,43 4 0,48 4,2 0,50 4 0,48 4 0,48 4,2 0,50 4,2 0,50

Швидке реагування на скарги клієнтів 0,12 3 0,36 2 0,24 2,2 0,26 3 0,36 4 0,48 2,3 0,28 3,7 0,44 2,8 0,34 4 0,48 3 0,36 4,1 0,49 4,2 0,50 4,1 0,49 4,3 0,52 4,4 0,53 4,3 0,52

Підтримка лояльності клієнтів 0,12 3 0,36 2 0,24 2,2 0,26 3 0,36 3,4 0,41 2,2 0,26 3,5 0,42 2,5 0,30 3,8 0,46 3 0,36 3,8 0,46 4 0,48 3,6 0,43 4 0,48 4,4 0,53 4 0,48

Конструктивна поведінка у складних 

ситуаціях 
0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 3 0,36 3,2 0,38 2,2 0,26 3,4 0,41 2,5 0,30 3,7 0,44 2,5 0,30 3,7 0,44 4 0,48 3,6 0,43 4 0,48 4 0,48 3,8 0,46

Разом 1,00 3,16 2,16 2,22 3,08 3,60 2,42 3,68 2,87 3,73 3,20 3,74 3,92 3,71 3,88 3,98 3,83

4.Управлінський аспект

5. Аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом

3. Логістичний аспект
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Продовження табл. Ж.1 

Системне спілкування зі співробітниками 0,2 2,8 0,56 2,6 0,52 2,5 0,50 2,8 0,56 3,8 0,76 2,5 0,50 3 0,60 2,5 0,50 3,5 0,70 2,3 0,46 3,5 0,70 3,6 0,72 3,9 0,78 3,7 0,74 4 0,80 3,8 0,76

Розуміння керівника, що « не всі все і так

розуміють», проведення тренінгів,коучів

иа інше

0,2 2,6 0,52 2,5 0,50 3 0,60 3 0,60 3,7 0,74 2,4 0,48 3,1 0,62 2 0,40 3,6 0,72 2,3 0,46 3,6 0,72 3,7 0,74 3,6 0,72 3,6 0,72 4,2 0,84 3,6 0,72

Стійка комунікація зі співробітниками

про плани та зміни в планах
0,2 2,6 0,52 2 0,40 3 0,60 3 0,60 3,4 0,68 2,7 0,54 3,6 0,72 2 0,40 3,6 0,72 2 0,40 3,6 0,72 3,7 0,74 3,6 0,72 4 0,80 4 0,80 3,8 0,76

Узгодженість поставлених завдань і

цілей
0,2 3 0,60 2,5 0,50 2 0,40 2 0,40 3,6 0,72 2,7 0,54 3,5 0,70 2,3 0,46 3,8 0,76 2,8 0,56 3,6 0,72 3,8 0,76 3,8 0,76 4 0,80 4,2 0,84 4 0,80

Чітке пояснення необхідності

поставленого завдання і її впливу на

завдання підприємства

0,2 3 0,60 2,8 0,56 2,9 0,58 3,3 0,66 3,5 0,70 2,7 0,54 3,6 0,72 2,3 0,46 3,7 0,74 2,4 0,48 3,6 0,72 4 0,80 4,4 0,88 4,3 0,86 4,2 0,84 3,7 0,74

Разом 1,00 2,80 2,48 2,68 2,82 3,60 2,60 3,36 2,22 3,64 2,36 3,58 3,76 3,86 3,92 4,12 3,78

Енергійність 0,15 2,6 0,39 2,5 0,38 2,6 0,39 3 0,45 3,8 0,57 2,3 0,35 3,9 0,59 3 0,45 4 0,60 2,5 0,38 4 0,60 4 0,60 3,8 0,57 4 0,60 4,2 0,63 4 0,60

Ентузіазм 0,15 2,9 0,44 2,5 0,38 2,5 0,38 3 0,45 3,8 0,57 1,5 0,23 3,8 0,57 3 0,45 3,8 0,57 2,7 0,41 3,8 0,57 3,8 0,57 3,9 0,59 4 0,60 4,2 0,63 4 0,60

Інтерес до роботи, 0,25 2,9 0,73 2,5 0,63 2,6 0,65 3 0,75 3,8 0,95 2,5 0,63 4 1,00 3 0,75 4 1,00 2,8 0,70 4 1,00 4 1,00 4 1,00 4,2 1,05 4,4 1,10 4 1,00

Задоволення від співраці 0,25 2,9 0,73 2,4 0,60 2,5 0,63 3 0,75 3,8 0,95 2,2 0,55 3,8 0,95 3 0,75 4 1,00 2,6 0,65 4 1,00 4 1,00 3,9 0,98 4 1,00 4,2 1,05 4 1,00

Натхнення до творчості 0,2 2,8 0,56 2,4 0,48 2,5 0,50 3 0,60 3,5 0,70 2 0,40 3,7 0,74 3 0,60 3,8 0,76 2,6 0,52 3,9 0,78 4 0,80 3,8 0,76 4,2 0,84 4,2 0,84 4 0,80

Разом 1,00 2,84 2,46 2,54 3,00 3,74 2,15 3,85 3,00 3,93 2,65 3,95 3,97 3,89 4,09 4,25 4,00

Узагальненв оцінка функціональних  

поведінкових подій

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже 

висока оцінка.    

 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.

4,28 4,113,66 2,97 3,85 3,08 3,85 4,02

6.  Комунікаційний аспект (керівництво ↔ персонал)

 7. Аспекти, що характеризують лояльність персоналу до підприємства

3,19 2,56 2,66 3,22 3,77 2,74 4,01 4,18

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та опитувальних методів персоналу 
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Таблиця Ж.2 

Оцінка дисфункціональних поведінкових подій 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 Запізнення 0,15 1,3 0,20 1,8 0,27 1,8 0,27 1 0,15 1,9 0,29 2,5 0,38 2 0,30 2 0,30 1,8 0,27 2 0,30 1,8 0,27 1,6 0,24 1,5 0,23 1,5 0,23 1,4 0,21 1,4 0,21

Прогули 0,15 1,2 0,18 1,8 0,27 2 0,30 1 0,15 1,6 0,24 2 0,30 1,8 0,27 2 0,30 1,6 0,24 2 0,30 1,7 0,26 1,7 0,26 1,4 0,21 1,5 0,23 1,5 0,23 1,5 0,23

Нерозторопність 0,15 2,9 0,44 3,7 0,56 3,6 0,54 2 0,30 2,2 0,33 3 0,45 2 0,30 3,3 0,50 2,4 0,36 3 0,45 2,4 0,36 1,8 0,27 2,2 0,33 2 0,30 2 0,30 2,2 0,33

Скарги персоналу 0,15 2,2 0,33 3,2 0,48 3,3 0,50 2,2 0,33 2,5 0,38 3,2 0,48 2,5 0,38 2,8 0,42 2,5 0,38 3,3 0,50 2,4 0,36 2,2 0,33 2,3 0,35 2,1 0,32 2,4 0,36 2,3 0,35

Невиконання завдань 0,15 2,4 0,36 3,6 0,54 3,3 0,50 2 0,30 2 0,30 3,3 0,50 2,4 0,36 3 0,45 2 0,30 2,8 0,42 2 0,30 2 0,30 1,8 0,27 1,8 0,27 1,6 0,24 2 0,30

 Відсутність на робочому місці 

без поважної причини
0,10 1,5 0,15 2 0,20 2,2 0,22 2,3 0,23 1,8 0,18 2,8 0,28 1,6 0,16 2,6 0,26 2 0,20 2,2 0,22 2 0,20 2 0,20 1,4 0,14 1,5 0,15 1,4 0,14 1,5 0,15

Відволікання колег без 

особливої необхідності 

(порожні розмови, які не 

стосуються справи, 

0,15 1,6 0,24 3,6 0,54 3,5 0,53 3 0,45 2,2 0,33 3,5 0,53 1,8 0,27 2,5 0,38 2 0,30 2,7 0,41 2 0,30 2 0,30 1,6 0,24 1,5 0,225 1,6 0,24 2 0,3

Разом 1,00 1,89 2,86 2,85 1,91 2,04 2,91 2,04 2,60 2,05 2,59 2,05 1,90 1,76 1,71 1,72 1,86

Поведінка , яка 

супроводжується 

негативними емоціями 

0,20 2,6 0,52 3,8 0,76 3,4 0,68 2,5 0,50 2 0,40 3 0,60 2 0,40 3,2 0,64 1,9 0,38 2,2 0,44 2 0,40 1,8 0,36 2 0,40 2 0,40 1,8 0,36 2 0,40

Міжособисті конфлікти 0,10 1,6 0,16 2,9 0,29 3 0,30 1,5 0,15 2 0,20 3,5 0,35 2,2 0,22 3,4 0,34 2 0,20 3 0,30 2 0,20 2 0,20 2 0,20 1,7 0,17 2 0,20 2 0,20

Вертикальні конфлікти 0,20 2,6 0,52 3 0,60 3,1 0,62 2,5 0,50 2 0,40 2,6 0,52 2 0,40 2,4 0,48 2,3 0,46 2,8 0,56 2,3 0,46 2 0,40 2,2 0,44 2,2 0,44 1,8 0,36 2 0,40

Відкриті конфлікти 0,20 2,7 0,54 3,8 0,76 3,9 0,78 2,6 0,52 3,2 0,64 4,1 0,82 2,4 0,48 3,5 0,70 3,4 0,68 3,5 0,70 3,3 0,66 3,2 0,64 2,6 0,52 2,2 0,44 2,4 0,48 2,4 0,48

Горизонтальні конфлікти 0,15 2,6 0,39 3,5 0,53 3,2 0,48 2,5 0,38 2,3 0,35 2,5 0,38 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2,5 0,38 2 0,30 2 0,30 2,5 0,38 2,5 0,38 2,2 0,33 2,5 0,38

Латентні конфлікти 0,15 3 0,45 3 0,45 3,1 0,47 2,9 0,44 2 0,30 2,5 0,38 2,7 0,41 3 0,45 1,6 0,24 1,8 0,27 1,6 0,24 1,6 0,24 1,5 0,23 1,4 0,21 1,4 0,21 1,5 0,23

Разом 1,00 2,58 3,39 3,33 2,48 2,29 3,04 2,21 2,91 2,26 2,65 2,26 2,14 2,16 2,04 1,94 2,08

Аспекти подій
Вага

Оцінка, бали

Кластер А Кластер В Кластер С Кластер D
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2. Емоційний аспект та  конфліктність на підприємстві
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Продовження табл. Ж.2 

Низька інформаційна 

підтримка клієнта
0,25 3,3 0,83 3 0,75 3,3 0,83 3,3 0,83 2 0,50 3,7 0,93 2 0,50 3,8 0,95 2 0,50 2,7 0,68 2 0,50 2 0,50 1,8 0,45 1,8 0,45 1,8 0,45 2 0,50

Не дотримання терміну 

постачання між службами
0,25 2,6 0,65 2,9 0,73 2,8 0,70 2,5 0,63 2,5 0,63 3,5 0,88 2,8 0,70 3,4 0,85 1,9 0,48 2,8 0,70 2,1 0,53 1,6 0,40 2,2 0,55 2 0,50 2 0,50 2,2 0,55

Не дотримання норм 

обслуговування
0,25 2,5 0,63 2,8 0,70 2,5 0,63 2,4 0,60 1,8 0,45 1,8 0,45 2 0,50 2,2 0,55 1,8 0,45 2,2 0,55 1,8 0,45 1,8 0,45 1,8 0,45 1,8 0,45 1,8 0,45 1,8 0,45

Низька швидкість  

оформлення документів
0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 2,7 0,68 2 0,50 3,5 0,88 2,7 0,68 3,5 0,88 2 0,50 2,5 0,63 2 0,50 1,8 0,45 2,1 0,53 2,1 0,53 2,1 0,53 2 0,50

Разом 1,00 2,85 2,93 2,90 2,73 2,08 3,13 2,38 3,23 1,93 2,55 1,98 1,80 1,98 1,93 1,93 2,00

Вплив на підлеглих 

нищівною критикою
0,2 3 0,60 3,8 0,76 3,8 0,76 3 0,60 2,7 0,54 2,7 0,54 2,6 0,52 2,7 0,54 2,4 0,48 2,8 0,56 2,4 0,48 2,1 0,42 2,2 0,44 2,1 0,42 2 0,40 2,3 0,46

Пошук винних 0,2 3 0,60 4,5 0,90 4,5 0,90 3 0,60 2,5 0,50 3,1 0,62 2 0,40 3 0,60 2 0,40 3,6 0,72 2 0,40 2 0,40 2,4 0,48 2,2 0,44 2,3 0,46 2,4 0,48

Претензії до працівника у 

присутності інших
0,2 3 0,60 3,8 0,76 3,7 0,74 2,8 0,56 2,5 0,50 2,7 0,54 2 0,40 2,5 0,50 2 0,40 3,2 0,64 2 0,40 2 0,40 2,2 0,44 2,1 0,42 2 0,40 2 0,40

Обмеження самостійності 0,2 3,2 0,64 2,3 0,46 2,2 0,44 3,3 0,66 3 0,60 2 0,40 3 0,60 3,7 0,74 2,4 0,48 3,8 0,76 2,3 0,46 2,2 0,44 2,3 0,46 2,1 0,42 2,1 0,42 2,1 0,42

Приниження участі 

працівника трудовому 

процесі

0,2 2,6 0,52 3,7 0,74 3,5 0,70 2,3 0,46 2 0,40 2,7 0,54 2 0,40 3 0,60 1,9 0,38 3 0,60 1,8 0,36 1,5 0,30 1,7 0,34 1,7 0,34 1,5 0,30 1,5 0,30

Разом 1,00 2,96 3,62 3,54 2,88 2,54 2,64 2,32 2,98 2,14 3,28 2,10 1,96 2,16 2,04 1,98 2,06

Недотримання стандартів 

зовнішнього вигляду 

0,12 1,8 0,22 3 0,36 3 0,36 1,9 0,23 2,5 0,30 3 0,36 2 0,24 3 0,36 1,8 0,22 2,5 0,30 1,8 0,22 1,6 0,19 1,6 0,19 1,4 0,17 1,4 0,17 1,6 0,19

Недотримання стандартів 

сервіровки, подачі, якості 

прибирання тощо

0,16 2,5 0,40 3 0,36 3 0,36 3,1 0,37 2,7 0,32 3 0,36 2,6 0,31 3 0,36 2 0,24 2,4 0,29 2 0,24 1,6 0,19 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24

Відсутність взаємодії с 

клієнтом (гостем, 

відвідувачем)

0,12 2 0,24 3,5 0,42 2,9 0,35 2 0,24 2,5 0,30 3,5 0,42 2 0,24 3 0,36 2 0,24 2,5 0,30 2 0,24 2 0,24 2 0,24 1,8 0,22 1,4 0,17 1,9 0,23

Недотримання стандартів 

обслуговування (спілкування 

з гостями, продажу тошо)

0,12 2,4 0,29 3,5 0,42 3,2 0,38 2,6 0,31 2,5 0,30 3,5 0,42 2 0,24 2,8 0,34 2 0,24 2,2 0,26 2 0,24 1,8 0,22 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24

Недотримання стандартів 

командної взаємодії.
0,12 2,9 0,35 3,5 0,42 3,3 0,40 2,8 0,34 2,5 0,30 2,6 0,31 2 0,24 2,4 0,29 2,2 0,26 2,5 0,30 2,3 0,28 1,8 0,22 2,2 0,26 2,2 0,26 2,2 0,26 2,3 0,28

Відсутність реагування на 

скарги клієнтів
0,12 2,9 0,35 3,5 0,42 3,3 0,40 3,5 0,42 2,4 0,29 3,1 0,37 2,5 0,30 3,8 0,46 2 0,24 3 0,36 2 0,24 1,8 0,22 1,4 0,17 1,5 0,18 1,4 0,17 1,5 0,18

Відсутність підтримки 

лояльності клієнтів
0,12 3 0,36 3,5 0,42 3 0,36 3 0,36 2,8 0,34 3,6 0,43 2,2 0,26 3,2 0,38 2,2 0,26 3 0,36 2,2 0,26 2 0,24 2,2 0,26 1,8 0,22 1,9 0,23 2 0,24

Поведінка у складних 

ситуаціях (от 1 до 5; 1-

успішне вирішення;5-

розгублення)

0,12 3,6 0,43 4 0,48 3,8 0,46 3,1 0,37 2,8 0,34 3,6 0,43 2,8 0,34 3,5 0,42 2,1 0,25 3,7 0,44 2 0,24 1,9 0,23 1,8 0,22 1,9 0,23 1,8 0,22 1,9 0,23

Разом 1,00 2,63 3,30 3,06 2,64 2,48 3,11 2,17 2,96 1,96 2,62 1,96 1,74 1,82 1,75 1,69 1,82

5. Аспекти щодо стандартів взаємодії з клієнтом

3. Логістичний аспект

4.Управлінський аспект 
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Продовження табл. Ж.2 

Брак спілкування зі 

співробітниками, в т.ч через 

завантаженість керівника

0,2 3 0,60 3,6 0,72 3,8 0,76 2,9 0,58 2,8 0,56 3 0,60 2,8 0,56 3,5 0,70 2,2 0,44 3,5 0,70 2,3 0,46 2,2 0,44 2,2 0,44 2,1 0,42 2,1 0,42 2,2 0,44

Оманливе відчуття керівника, 

що "всі все і так розуміють"

0,2 2,8 0,56 4 0,80 4 0,80 2,7 0,54 2,5 0,50 3 0,60 2,8 0,56 3,9 0,78 2,5 0,50 3,7 0,74 2,5 0,50 2,4 0,48 2,4 0,48 2,2 0,44 2,1 0,42 2,4 0,48

Відсутність стійкої комунікації 

зі співробітниками про плани 

та зміни в планах

0,2 2,5 0,50 4 0,80 3,9 0,78 2,5 0,50 2,8 0,56 3 0,60 2,9 0,58 3,8 0,76 2,3 0,46 3,5 0,70 2,4 0,48 2,2 0,44 2,2 0,44 2,3 0,46 2,3 0,46 2,4 0,48

Неузгодженість поставлених 

завдань і цілей

0,2 2,8 0,56 3,7 0,74 3,6 0,72 2,7 0,54 2,8 0,56 3 0,60 2,8 0,56 3,3 0,66 2 0,40 3,2 0,64 2,4 0,48 2 0,40 2 0,40 2 0,40 2 0,40 2 0,40

Відсутність чіткого пояснення 

необхідності поставленого 

завдання 

0,2 2,7 0,54 3,8 0,76 4 0,80 2,6 0,52 2,7 0,54 3,4 0,68 2,8 0,56 3,5 0,70 2,3 0,46 3 0,60 2,3 0,46 2,2 0,44 2 0,40 2,1 0,42 2 0,40 2,2 0,44

Разом 1,00 2,76 3,82 3,86 2,68 2,72 3,08 2,82 3,60 2,26 3,38 2,38 2,20 2,16 2,14 2,10 2,24

Небажання йти на роботу 0,15 2,7 0,41 3,6 0,54 3,3 0,50 2,3 0,35 2 0,30 3 0,45 2 0,30 2,8 0,42 2 0,30 2,5 0,38 1,5 0,23 1,4 0,21 1,5 0,23 1,8 0,27 1,5 0,23 1,5 0,23

Небажання спілкуватися з 

колегами
0,15 2 0,30 3,1 0,47 3 0,45 2 0,30 2 0,30 2,4 0,36 2 0,30 2,5 0,38 2 0,30 2,8 0,42 1,8 0,27 1,5 0,23 1,8 0,27 1,6 0,24 1,6 0,24 1,4 0,21

Байдужість до зауважень 0,25 2,8 0,70 3,6 0,90 3,3 0,83 2,7 0,68 2 0,50 3,4 0,85 2 0,50 3,2 0,80 2 0,50 3 0,75 2 0,50 2 0,50 2 0,50 2 0,50 2 0,50 2 0,50

Небажання спілкуватися з 

клієнтами в рамках 

встановлених стандартів

0,25 2,7 0,68 3,5 0,88 3,3 0,83 2,8 0,70 2 0,50 3,3 0,83 2 0,50 2,8 0,70 1,9 0,48 2,8 0,70 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25

Психосоматичні  прояви 0,2 2,2 0,44 3 0,60 3 0,60 2,3 0,46 2 0,40 2,5 0,50 2,1 0,42 2,8 0,56 1 0,20 2,7 0,54 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20

Разом 1,00 2,52 3,38 3,20 2,48 2,00 2,99 2,02 2,86 1,78 2,79 1,45 1,39 1,45 1,46 1,42 1,39

Узагальнена оцінка 

дисфункціональних  

поведінкових подій

6.  Комунікаційний аспект (керівництво- персонал)

  7. Аспекти, що характеризують лояльність персоналу до підприємства

2,60 3,33 3,25

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - 

дуже висока оцінка.  
 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.

2,54 2,31 2,98 2,02 1,87 1,93 1,87 1,82 1,922,28 3,02 2,05 2,84

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та опитувальних методів персоналу  
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ДОДАТОК И  

 

Таблиця И.1 

Індекс задоволеності клієнтів 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Дотримання дисциплінарного 

регламенту
0,35 3,5 1,23 3 1,1 3,1 1,1 3,7 1,3 3,9 1,4 3,2 1,1 3,7 1,3 3,9 1,4 4,1 1,4 3,4 1,2 4 1,4 4,2 1,5 4,2 1,5 4,5 1,6 4,6 1,6 4,5 1,6

Рівень випередження щодо 

запитів клієнта
0,30 3 0,90 2,8 0,8 3 0,9 3,4 1,0 3,7 1,1 2,4 0,7 3,7 1,1 3 0,9 3,9 1,2 3 0,9 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4,3 1,3 4 1,2 4 1,2

Своєчасність послуги 0,20 3 0,60 3 0,6 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3,4 0,7 3,7 0,7 3,6 0,7 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4,4 0,9 4,2 0,8 4,2 0,8

Реагування “на симптоми”, а не 

на причини недоліків
0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,5 3 0,5 3,4 0,5 2,7 0,4 3 0,5 2,7 0,4 3,6 0,5 3 0,5 3,6 0,5 3,6 0,5 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6

Разом 1,00 3,18 2,8 3,0 3,4 3,8 2,9 3,6 3,4 3,9 3,1 3,9 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2

Гнучкість при усуненні 

непередбачуваних проблем

0,35 3 1,05 2,5 0,9 2,8 1,0 3 1,1 3,8 1,3 3 1,1 3,4 1,2 3,1 1,1 4 1,4 3 1,1 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4,2 1,5 4,3 1,5 4 1,4

Рівень доброзичливої атмосфери 0,35 3 1,05 3 1,1 3 1,1 3,2 1,1 3,7 1,3 3 1,1 3,6 1,3 3 1,1 4 1,4 3 1,1 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4,3 1,5 4 1,4

 Емпатії як здатності 

зосередиться на емоційному 

0,30 3 0,90 2 0,6 2,5 0,8 3,2 1,0 3,9 1,2 2,8 0,8 3,8 1,1 3 0,9 4 1,2 3 0,9 4 1,2 4 1,2 3,9 1,2 4 1,2 4,3 1,3 4,2 1,3

Разом 1,00 3,00 2,5 2,8 3,1 3,8 2,9 3,6 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3 4,1

Дотримання професійних 

стандартів 0,30 3 0,90 2 0,6 2,8 0,8 3,6 1,1 3,7 1,1 2,8 0,8 3,7 1,1 3 0,9 4 1,2 3 0,9 3,8 1,1 4 1,2 4 1,2 4,3 1,3 4,4 1,3 4,2 1,3

Участь персоналу у вирішенні 

проблем гостя (клієнта)

0,40 3,7 1,48 3 1,2 3 1,2 3,4 1,4 3,7 1,5 2,8 1,1 3,8 1,5 3 1,2 4 1,6 2,8 1,1 4 1,6 4 1,6 4 1,6 4 1,6 4,2 1,7 4 1,6

Організація контролю за якістю 

обслуговування клієнтів, 

реагування на скарги

0,30 3,1 0,93 2,4 0,7 2,1 0,6 3,4 1,0 3,7 1,1 2,5 0,8 3,8 1,1 2,5 0,8 4 1,2 2,8 0,8 3,8 1,1 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2

Разом 1,00 3,31 2,5 2,7 3,5 3,7 2,7 3,8 2,9 4,0 2,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1

Характеристики В
аг

а

Оцінка, бали
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1. Задоволеність клієнта послугою

2. Емоційна задоволеність

 

2
8

2
 

 



283 

 

 

Продовження табл. И.1 

Логістичний аспект 0,55 3 1,65 1,8 1,0 1,8 1,0 3 1,7 4 2,2 2,5 1,4 3,8 2,1 2,6 1,4 3,8 2,1 3 1,7 3,7 2,0 4 2,2 4 2,2 4 2,2 4,2 2,3 4 2,2

Інформаційний аспект 0,45 3 1,35 2,5 1,1 2,9 1,3 3,1 1,4 3,7 1,7 2,6 1,2 3,8 1,7 2,6 1,2 3,8 1,7 3 1,4 3,7 1,7 4 1,8 4 1,8 4 1,8 4,2 1,9 4 1,8

Разом 1,00 3,00 2,1 2,3 3,0 3,9 2,5 3,8 2,6 3,8 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,2 4,0

В контексті обслуговування 0,40 3 1,20 2 0,8 2 0,8 3 1,2 3,5 1,4 2,5 1,0 3 1,2 2,8 1,1 3,5 1,4 3 1,2 3,8 1,5 4 1,6 4 1,6 4 1,6 4,1 1,6 4,1 1,6

В контексті взаємодії  з гостями 

(клієнтами): емоції, комунікації 

тощо

0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 3 0,8 3,2 0,8 2,5 0,6 3,3 0,8 2,6 0,7 3,3 0,8 3 0,8 3,5 0,9 4 1,0 3,9 1,0 4 1,0 4 1,0 4 1,0

В контексті якості взаємодії 

підрозділів підприємства
0,35 3 1,05 2,2 0,8 2 0,7 3 1,1 3,3 1,2 2,5 0,9 3,5 1,2 2,5 0,9 3,5 1,2 3 1,1 3,5 1,2 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4 1,4

Разом 1,00 3,00 2,1 2,0 3,0 3,4 2,5 3,3 2,6 3,5 3,0 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Узагальнена оцінка  індексу 

задоволеності клієнтів 

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - 

дуже висока оцінка.  
низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.

4. Задоволеність різних груп клієнтів 

5. Задоволеність взаємодією в порівнянні з ідентичними підприємствами

3,10 2,40 2,56 3,20 3,70 2,72 3,60 2,90 4,20 4,083,84 3,00 3,83 4,00 4,00 4,10

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та опитувальних методів клієнтів підприємств 
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ДОДАТОК К  

 

Таблиця К.1 

Шкала оцінки рівня лояльності покупців на основі елементів RFM-аналізу 

Бальний інтервал

1 бал

1,5 бали

2 бали

2,5 бали

3 бали

3,5 бали

4 бали

4,5 бали

5 балів

Recency 

(новизна/давність) -  

момент, коли клієнт  

останній  раз купував щось 

на протязі року

Frequency (частота) - 

кількість клієнтських 

відвідувань  на протязі 

року

Motives  (мотив ) - мотивація  

цікавість до товарів, послуг, 

програм лояльності  цього 

підприємства, рекомендація його 

своєму оточенню тощо.

301-365 днів тому, більше і 

ніколи
1 Не цікаво, не рекомендую

241 – 300 днів тому 2 Малоймовірно, что буде цікаво

201 – 240 днів тому 3-4 Малоцікаво

Середнє

11-14
Цікаво, можливо  буду 

рекомендувати

161 – 200 днів тому 5-6 Поміркую над цією пропозицією

121 – 160 днів тому 6-7 Можливо, що цікаво

Низьке

31 – 60 день тому 15-18 Дуже цікаво, буду рекомендувати

91 – 120 днів тому 8-10 Швидше, що цікаво

61 – 90 днів тому

Значення

0-30 днів тому 19 < max
Завжди дуже цікаво, буду 

впевнено рекомендувати

Високе

 

Примітка: складено автором на основі опитувальних методів клієнтів підприємств 

 

Таблиця К.2 

Сегментаційна карта клієнтів на основі елементів RFM-аналізу кластера А 

R F M Кл R F M Кл R F M Кл R F M Кл

Демографічні 

ознаки:

Вікові ознаки

Діти 6-12 років 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00

         13-18 років 1,5 1,5 1 1,40 1,5 1 1 1,25 2 1,5 1 1,65 2 2 2 2,00

Дорослі 19-29 

років 2,5 2,5 2,5 2,50 2 2 2 2,00 2,5 2,5 2 2,40 2,5 2,5
2,5 2,50

                30-39 

років 2,5 1,5 3 2,30 2 2 2,5 2,10 2,5 2 2 2,25 3 2,5
3 2,80

                40-49 

років 3 2,5 3,5 2,95 2 2 2 2,00 2 1,5 2 1,85 2,5 2,5
3 2,55

                50-64 

років 2 2 5 2,60 2 1,5 2 1,85 2 2 2 2,00 1,5 2
2 1,75

           понад 65 

років 2 2 3 2,20 1,5 2 2 1,75 2 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5
2 1,55

Ознака 

сегментації

 Кластер  А

"Фрегат" "Дніпровські зорі""Либідь"
"Братислава", м. 

Кривий Ріг"

 

Примітка: складено автором на основі опитувальних методів клієнтів підприємств 
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Таблиця К.3 

Сегментаційна карта клієнтів на основі елементів RFM-аналізу кластера В 

R F M Кл R F M Кл R F M Кл R F M Кл

Демографічні 

ознаки:

Вікові ознаки

Діти 6-12 років 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,0

         13-18 років 2 2 3 2,20 2 2 2 2,00 2 2 1,5 1,90 1,5 2 1 1,6

Дорослі 19-29 

років
3 3 3 3,00 2,5 2 2,5 2,35 3,5 2,5 2,5 3,00 2 2 2 2,0

                30-39 

років
3,5 3,5 3,5 3,50 3 2 2,5 2,60 4 3 3 3,50 2,5 2 2 2,3

                40-49 

років
3 3,5 3 3,15 2,5 2 1,5 2,15 3,5 2,5 2,5 3,00 3 2,5 2,5 2,75

                50-64 

років
3 3 2,5 2,90 2 2 1 1,80 3 2,5 2 2,65 2 2 1,5 1,9

              понад 65                   

років
2 2 2 2,00 1,5 1,5 2 1,60 2 2 1,5 1,90 1,5 2 1 1,6

"Дніпропетровськ"

Ознака 

сегментації

Кластер В

"Оптіма Делюкс 

Кривий Ріг"
"Ювілейний""Центральний"

 

Примітка: складено автором на основі опитувальних методів клієнтів підприємств 

 

Таблиця К 4 

Сегментаційна карта клієнтів на основі елементів RFM-аналізу кластера С 

R F M Кл R F M Кл R F M Кл R F M Кл

Демографічні 

ознаки:

Вікові ознаки

Діти 6-12 років 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,60 1,50 2,00 1,00 1,55

         13-18 років 2,00 2,00 1,50 1,90 2,00 1,50 2,00 1,85 3,00 3,00 2,50 2,90 2,50 2,00 1,50 2,15

Дорослі 19-29 

років
4,00 2,50 2,50 3,25 3,00 3,00 2,50 2,90 3,50 3,50 2,50 3,30 3,50 3,00 1,50 2,95

                30-39 

років
4,50 3,50 2,50 3,80 2,50 2,50 2,50 2,50 4,00 4,00 3,00 3,80 4,50 3,50 3,00 3,90

                40-49 

років
4,00 3,00 2,50 3,40 2,50 2,00 2,50 2,35 3,50 3,00 3,50 3,35 4,00 2,00 2,50 3,10

                50-64 

років
2,00 1,50 2,00 1,85 2,50 2,00 2,00 2,25 3,00 3,00 2,00 2,80 3,50 2,00 2,00 2,75

              понад 65                                                       

років
2,00 2,00 1,50 1,90 1,50 2,00 1,50 1,65 2,00 2,00 1,50 1,90 1,50 1,50 1,00 1,40

"Олександрівський"
"Раціотель Кривий 

Ріг"

Ознака 

сегментації

Кластер С

"Братислава", м. 

Київ
"Рейкарц Аврора"

 

Примітка: складено автором на основі опитувальних методів клієнтів підприємств 
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Таблиця К.5 

Сегментаційна карта клієнтів на основі елементів RFM-аналізу кластера D 

R F M Кл R F M Кл R F M Кл R F M Кл

Демографічні 

ознаки:

Вікові ознаки

Діти 6-12 років 1,5 1,5 1 1,40 2 2 1 1,80 2 3,5 1 2,25 2 3 1 2,10

         13-18 років 3,5 3 2,5 3,15 2 3 2 2,30 4 2 1,5 2,90 3 2 2 2,50

Дорослі 19-29 

років
4,5 2,5 1,5 3,30 4 3 2,5 3,40 4,5 3 1,5 3,45 4 3,5 3 3,65

                30-39 

років
4,5 3,5 3 3,90 4,5 3,5 3,5 4,00 4 4 3 3,80 4,5 3,5 3 3,90

                40-49 

років
5 3 1,5 3,70 4 3,5 3,5 3,75 4,5 4 3,5 4,15 4,5 3 3 3,75

                50-64 

років
4 3 2,5 3,40 4 3 3 3,50 3,5 3 2,5 3,15 4 3,5 2,5 3,55

               понад 65 

років
2 2 2 2,00 3 2 2,5 2,60 2,5 3 2,5 2,65 3 2,5 2,5 2,75

"Воскресенський"
"Рейкарц 

Кропивницький"

Кластер D

"Театральний"

Ознака 

сегментації "Дружба"  

 

Примітка: складено автором на основі опитувальних методів клієнтів підприємств 

 

Таблиця К.6 

Оцінка лояльності клієнтів підприємства за ознаками сегментації 

Ознака 

сегментації "
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Діти 6-12 років 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,60 1,55 1,40 1,80 2,25 2,10

13-18 років 1,40 1,25 1,65 2,00 2,20 2,00 1,90 1,55 1,90 1,85 2,90 2,15 3,15 2,30 2,90 2,50Дорослі 19-29 

років 2,50 2,00 2,40 2,50 3,00 2,35 3,00 2,00 3,25 2,90 3,30 2,95 3,30 3,40 3,45 3,65

30-39 років 2,30 2,10 2,25 2,80 3,50 2,60 3,50 2,25 3,80 2,50 3,80 3,90 3,90 4,00 3,80 3,90

40-49 років 2,95 2,00 1,85 2,55 3,15 2,15 3,00 2,75 3,40 2,35 3,35 3,10 3,70 3,75 4,15 3,75

50-64 років 2,60 1,85 2,00 1,75 2,90 1,80 2,65 1,90 1,85 2,25 2,80 2,75 3,40 3,50 3,15 3,55

понад 65 років 2,20 1,75 1,75 1,55 2,00 1,60 1,90 1,55 1,90 1,65 1,90 1,40 2,00 2,60 2,65 2,75
 

Примітка: складено автором на основі табл. К.2-К5  
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Рис. К.1. Оцінка рівня лояльності клієнтів за вересень 2018 р. 

Примітка: складено автором на основі табл. К6  
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ДОДАТОК Л 

 

Таблиця Л.1 

Карта позиції підприємства щодо визначення дії поведінкових подій  

Позиція карти Короткий опис Кластер  Підприємства  Напрямок управлінської дії 

1 2 3 4 5 

позиція 

«результативно

ї поведінки» 

Fs  >2,0 

Стійка позиція, 

яку треба 

втримувати та 

вдосконалювати. 

C, D 

«Раціотель Кривий 

Ріг»; 

«Дружба»; 

«Воскресенський» 

«Театральний», 

«Рейкарц 

Кропивницький». 

Напрямок управлінської дії «утримання позиції результативної 

поведінки та її вдосконалення», покликаний отримати 

найбільший ефект від наявного потенціалу підприємства в 

контексті розуміння, усвідомлення і сумлінного виконання 

персоналом підприємства функціональних поведінкових подій 

(Додаток Ж, табл. Ж.1), що дає результат забезпечення чіткого, 

злагодженого, дієвого механізму управління та є перевагою в 

умовах конкурентного середовища. Для запоруки успіху 

підприємства необхідно проводити періодичний моніторинг, 

аналіз і контроль поведінкових подій. Для суб’єктів поведінкової 

взаємодії розвивати самоконтроль. 

позиція 

«помірної 

поведінкової 

результативності

» 

1,8< Fs < 2,0 

Впевнена 

позиція, яка 

потребує 

коригування для 

зміцнення 

конкурентних 

переваг. 

С 

«Братислава»,  

м. Київ; 

«Рейкарц Аврора». 

Напрямок управлінської дії «прагнення до еталону поведінки» 

покликаний нарощувати потенціал поведінкової 

результативності підприємства за допомогою попередження, 

коригування, усунення дисфункціональних поведінкових подій 

та ефективного застосування внутрішніх ресурсів підприємства 

для збільшення дієвості функціональних поведінкових подій. 

Необхідно відстежувати тенденції  та здійснювати оперативний 

контроль за розвиток поведінковий подій, виявляти порушення і 

помилки для своєчасного запобігання на всіх стадіях контролю. 

 

 

 2
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 5 

позиція 

«нестійкої 

рівноваги» 

1,5< Fs < 1,8 

Позиція, яка у 

випадку 

порушення 

рівноваги не 

отримує 

початковий  стан 

своєї завершеної 

первинної форми 

стійкості  

В 

«Дніпропетровськ»; 

«Оптіма Делюкс 

Кривий Ріг» 

Напрямок управлінської дії «поворот до активного виживання» 

полягає в ретельному аналізі функціональних і дисфункціональних 

подій, застосування зовнішніх (аудит, програми розвитку тощо) і 

внутрішніх ресурсів підприємства для збільшення дієвості 

функціональної поведінкової активності. Для виходу з позиції зміни 

«нестійкої рівноваги» необхідно застосовувати еволюційні і 

революційні реформи поведінкових подій. Здійснення контролю 

переважно має здійснюватися всіма суб'єктами на всіх рівнях 

позиція 

«поведінкової 

байдужості» 

1,0< Fs < 1,5 

Позиція 

байдужого 

ставлення, 

незворушність по 

відношенню до 

будь-яких людей, 

дій, подій,  

А, С 

«Либідь»; 

«Братислава», 

м.Кривий Ріг; 

«Олексанрівський». 

Напрямок управлінської дії «інтеграційного-інтенсивного 

удосконалення поведінкових подій» покликаний до синтезу 

вертикальної (прямої, зворотної) і горизонтальної інтеграції 

«еволюційних і революційних реформ» на основі яких слід досягати 

нового етапу розвитку функціональних поведінкових подій. 

позиція 

«поведінкового 

тупику» 

Fs < 1,0 

Позиція, де 

дисфункціональ-

ні поведінкові 

події 

перевищують 

функціональні 

поведінкові події 
А, В 

«Фрегат»; 

«Дніпровські зорі»; 

 «Центральний»; 

 «Ювілейний». 

Напрямок управлінської дії «інтенсивного та радикального 

удосконалення поведінкових подій» полягає в радикальному 

реформуванні поведінкових подій в стислі строки, що потребує 

інтенсивних зусиль керівництва революційним шляхом: «руйнування 

старої системи», при необхідності із застосуванням примусових 

методів; ретельного аналізу щодо професійних компетенцій 

персоналу: підготовка, перепідготовка, перевірка здатності виконувати 

свої обов'язки; створення дорожньої карта команд, робочих груп та 

працівників; застосування зовнішніх  і внутрішніх ресурсів 

підприємства для виходу із позиції «поведінкового тупику». 

Рівень контролю повинен носити режим посиленого характеру і 

здійснюватися за всіма формами (відкритий, наочний, видимий) за 

етапами періодичності (попередній, поточний, підсумковий, раптовий) 

тощо.  

Примітка: розроблено автором 

2
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ДОДАТОК М 

 

Таблиця М.1 

Бізнес-оцінка контролю внутрішньої і зовнішньої лояльності  

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

Анаіз програм лояльності 

щодо персоналу 0,15 3,3 0,50 2,7 0,41 2,7 0,41 3,3 0,50 3,8 0,57 2,6 0,39 3,6 0,54 2,7 0,41 3,8 0,57 2,9 0,44 3,8 0,57 3,9 0,59 3,7 0,56 3,8 0,57 4,0 0,60 3,8 0,57

Бенчмаркінг 0,10 3,0 0,30 2,3 0,23 2,6 0,26 3,0 0,30 3,8 0,38 2,8 0,28 3,5 0,35 2,5 0,25 3,8 0,38 2,8 0,28 3,8 0,38 4,0 0,40 3,8 0,38 3,8 0,38 4,0 0,40 3,8 0,38

Моніторинг та аналіз 

відгуків клієнтів (інтенет, 

книга відгуків та інше)
0,10 3,0 0,30 2,5 0,25 2,6 0,26 3,0 0,30 3,5 0,35 2,0 0,20 3,3 0,33 3,0 0,30 3,7 0,37 2,9 0,29 3,5 0,35 3,7 0,37 3,7 0,37 3,7 0,37 3,9 0,39 3,7 0,37

Аналіз кількісних методів 

(обсяг продажів, середній 

чек)

0,10 3,0 0,30 2,0 0,20 2,2 0,22 2,3 0,23 3,5 0,35 2,9 0,29 3,1 0,31 2,5 0,25 3,7 0,37 2,7 0,27 3,7 0,37 3,7 0,37 3,8 0,38 3,8 0,38 4,0 0,40 3,8 0,38

Моніторинг та аналіз в 

контексті повторних 

продажів та підвищених 

одноразових продажів

0,12 2,7 0,32 2,0 0,24 2,0 0,24 2,8 0,34 3,5 0,42 2,5 0,30 2,8 0,34 2,9 0,35 3,7 0,44 3,0 0,36 3,9 0,47 3,8 0,46 3,7 0,44 3,8 0,46 3,8 0,46 3,9 0,47

Оцінювання рівня 

дотримання стандартів 

обслуговування клієнтів 

персоналом за методом 

«таємний покупець»

0,12 2,8 0,34 2,0 0,24 2,0 0,24 2,4 0,29 3,6 0,43 2,0 0,24 3,3 0,40 2,8 0,34 3,8 0,46 3,0 0,36 3,7 0,44 3,9 0,47 3,8 0,46 3,8 0,46 3,9 0,47 3,7 0,44
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Продовження табл. М.1 

Аналіз щодо відвідування 

клієнтів 0,08 2,8 0,22 2,0 0,16 1,9 0,15 2,0 0,16 3,0 0,24 2,0 0,16 2,5 0,20 2,0 0,16 3,6 0,29 3,0 0,24 3,5 0,28 3,7 0,30 3,6 0,29 3,7 0,30 3,8 0,30 3,8 0,30

Аналіз щодо роботи з 

клієнтською базою
0,10 3,0 0,30 2,5 0,25 2,0 0,20 2,7 0,27 3,7 0,37 2,5 0,25 3,3 0,33 2,5 0,25 3,9 0,39 2,9 0,29 4,0 0,40 3,9 0,39 4,0 0,40 4,0 0,40 4,0 0,40 4,0 0,40

Аналіз стійкості 

колективу, підвищення 

кваліфікації персоналу, 

самонавчання  тощо

0,13 3,2 0,42 2,5 0,3 2,6 0,3 3,2 0,4 3,5 0,5 3,2 0,4 3,0 0,4 2,5 0,3 3,7 0,5 2,0 0,3 3,8 0,5 3,8 0,5 3,8 0,5 3,8 0,5 3,8 0,5 3,8 0,5

Рівень бізнес-оцінки 1,00 3,00 2,30 2,32 2,80 3,57 2,53 3,18 2,62 3,75 2,79 3,76 3,83 3,77 3,80 3,91 3,81

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - 

дуже висока оцінка. 
  низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів, опитувальних методів клієнтів підприємств, документів оперативного 

обліку 
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ДОДАТОК Н 

 

Таблиця Н.1 

Оцінка ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу 

α β1 α·β1 β2 α·β2 β3 α·β3 β4 α·β4 β5 α·β5 β6 α·β6 β7 α·β7 β8 α·β8 β9 α·β9 β10 α·β10 β11 α·β11 β12 α·β12 β13 α·β13 β14 α·β14 β15 α·β15 β16 α·β16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Нормативні документи 

(установки) цілісності 

світоглядних поведінкових 

орієнтирів в управлінні 

поведінкою персоналу

0,45 3,0 1,35 2,5 1,13 4,8 2,16 4,0 1,80 2,8 1,26 3,0 1,35 4,5 2,03 2,7 1,22 4,0 1,80 3,4 1,53 4,0 1,80 4,0 1,80 3,7 1,67 4,0 1,80 4,8 2,16 4,8 2,16

Регламентні положення щодо 

функціонування поведінкових 

подій в кадровій політиці 

підприємства

0,25 4,0 1,00 3,0 0,75 4,5 1,13 4,2 1,05 2,8 0,70 3,0 0,75 4,5 1,13 3,7 0,93 5,0 1,25 3,5 0,88 4,0 1,00 4,8 1,20 4,5 1,13 4,8 1,20 4,8 1,20 4,6 1,15

Структурні положення щодо 

контексту управління поведінкою 

персоналу в кадровій політиці 

підприємства

0,30 4,0 1,20 3,0 0,90 4,0 1,20 4,0 1,20 2,8 0,84 3,0 0,90 4,6 1,38 3,8 1,14 5,0 1,50 3,8 1,14 4,0 1,20 4,8 1,44 4,8 1,44 4,8 1,44 4,7 1,41 4,6 1,38

Разом 1,00 3,55 2,78 4,49 4,05 2,80 3,00 4,53 3,28 4,55 3,55 4,00 4,44 4,23 4,44 4,77 4,69

Проведення комплексного 

поведінкового аудиту 
0,35 3,1 1,09 2,3 0,81 2,6 0,91 3,0 1,05 2,7 0,95 2,9 1,02 3,5 1,23 2,3 0,81 4,0 1,40 2,8 0,98 3,5 1,23 3,9 1,37 3,5 1,23 4,2 1,47 3,9 1,37 4,4 1,54

Аналіз співвідношення 

практичних дій (поведінкових 

подій) з нормативними 

установками щодо поведінки 

персоналу (поведінкових подій)

0,30 3,0 0,90 2,4 0,72 3,0 0,90 3,0 0,90 3,0 0,90 3,2 0,96 3,4 1,02 2,3 0,69 4,0 1,20 2,9 0,87 3,5 1,05 3,6 1,08 3,5 1,05 4,0 1,20 3,6 1,08 4,2 1,26

Аналіз співвідношення 

функціональних і 

дисфункціональних поведінкових 

подій

0,35 3,4 1,19 2,5 0,88 3,0 1,05 4,0 1,40 2,7 0,95 3,0 1,05 3,4 1,19 2,8 0,98 4,0 1,40 2,8 0,98 3,5 1,23 3,7 1,30 3,6 1,26 4,0 1,40 3,9 1,37 4,2 1,47

Разом 1,00 3,18 2,40 2,86 3,35 2,79 3,03 3,44 2,48 4,00 2,83 3,50 3,74 3,54 4,07 3,81 4,27
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Продовження табл. Н.1 

Постановка основних і проміжних 

цілей та безпосередньо основних і 

проміжних результатів процесу 

управління поведінкою персоналу
0,20 3,2 0,64 2,5 0,50 3,6 0,72 4,2 0,84 2,8 0,56 2,9 0,58 3,7 0,74 2,4 0,48 4,0 0,80 2,8 0,56 3,5 0,70 3,9 0,78 3,6 0,72 4,0 0,80 4,0 0,80 3,6 0,72

Визначення повної структури дій 

для досягнення цілей і 

поставленого результату
0,20 2,5 0,50 2,5 0,50 4,0 0,80 4,5 0,90 2,7 0,54 3,0 0,60 3,5 0,70 2,1 0,42 4,2 0,84 2,9 0,58 3,5 0,70 3,7 0,74 3,4 0,68 4,4 0,88 4,5 0,90 3,8 0,76

Стратегія забезпечення для 

досягнення цілей і результатів 

процесу управління 

поведінковими подіями (необхідні 

умови, програми розвитку, 

навчання і тощо)

0,30 3,4 1,02 2,5 0,75 4,0 1,20 4,0 1,20 2,7 0,81 3,0 0,90 3,5 1,05 2,5 0,75 4,3 1,29 3,0 0,90 3,5 1,05 3,8 1,14 3,6 1,08 4,2 1,26 4,5 1,35 3,7 1,11

Тактичні дії щодо узгодженості, 

взаємодії та інтеграції всіх 

суб'єктів процесу 0,30 3,0 0,90 2,6 0,78 4,5 1,35 4,6 1,38 2,8 0,84 3,3 0,99 3,8 1,14 2,5 0,75 4,5 1,35 3,3 0,99 3,5 1,05 3,8 1,14 3,6 1,08 4,2 1,26 4,5 1,35 3,8 1,14

Разом 1,00 3,06 2,53 4,07 4,32 2,75 3,07 3,63 2,40 4,28 3,03 3,50 3,80 3,56 4,20 4,40 3,73

Прогнозування та усвідомлення  

причинно-наслідкових зв'язків та 

наслідків на рівні індивиду

0,35 3,5 1,23 3,0 1,05 4,0 1,40 3,6 1,26 2,7 0,95 3,0 1,05 3,6 1,26 2,9 1,02 4,2 1,47 3,0 1,05 3,8 1,33 4,3 1,51 3,8 1,33 4,4 1,54 4,0 1,40 3,9 1,37

Прогнозування та усвідомлення  

причинно-наслідкових зв'язків та 

наслідків на рівні групи

0,35 3,5 1,23 2,5 0,88 3,8 1,33 3,9 1,37 2,5 0,88 3,0 1,05 3,5 1,23 2,9 1,02 4,1 1,44 3,0 1,05 3,5 1,23 4,0 1,40 3,5 1,23 4,4 1,54 4,5 1,58 3,8 1,33

Прогнозування та усвідомлення  

причинно-наслідкових зв'язків та 

наслідків на рівні організації

0,30 3,4 1,02 2,9 0,87 3,7 1,11 3,5 1,05 2,5 0,75 3,0 0,90 3,8 1,14 2,8 0,84 4,1 1,23 3,3 0,99 3,7 1,11 4,0 1,20 3,6 1,08 4,0 1,20 4,1 1,23 3,8 1,14

Разом 1,00 3,47 2,80 3,84 3,68 2,57 3,00 3,63 2,87 4,14 3,09 3,67 4,11 3,64 4,28 4,21 3,84

Узагальнена оцінка ефективності  

стратегічного управління

1 бал - дуже низька оцінка; 2 бали - низька оцінка; 3 бали - середня оцінка; 4 бали - висока оцінка; 5 балів - дуже 

висока оцінка.
 низький від 1 до 2,75;         середній: від 2,76 до 3,75;         високий від 3,76 до 5.

3,31 2,62 3,76 3,83 2,73 4,25 4,283,73

4. Оцінка  позиції стратегічного бачення підприємтсва щодо впливу на управління поведінкою персоналу

3. Оцінка системно-цільового підходу в управлінні поведінкою персоналу

3,02 4,133,78 2,73 4,24 3,11 3,67 4,01

 

Примітка: складено автором на основі емпіричних методів та опитувальних методів (керівництва та персоналу підприємств), 

інформації щодо діяльності підприємств у загальному доступі  

2
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3
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ДОДАТОК П 

 

Таблиця П.1 

 

Методичний підхід до формування поведінкового континууму в діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

(апробація на підприємстві ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

Значення 

показників 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

Взаємодія показників між 

можливостями та вимогами (підтримкою), які 

відображають баланс сторін взаємодії в 

трудовому процесі 

 

Значення 

показників 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

      Баланс між ресурсами персоналу і вимогами середовища      

     Баланс між обумовленістю функцій управління 

персоналом та потребами підприємства  

     

     Баланс між підтриманням продуктивності та 

підвищенням продуктивності 

     

     Баланс між професійними навичками персоналу та 

вимогами роботи (або складністю завдань)  

     

     Баланс між віддачею від роботи та інтенсивним внеском в 

роботу  

     

     Баланс між мірою участі суб'єкта і показником мотиваційної 

складової  

     

     Баланс між інформованістю персоналу і комунікаційними 

схемами підприємства 

     

     Баланс між очікуваннями суб'єкта і виконанням  

домовленостей 

     

     Баланс між делегуванням завдань та визначенням 

повноважень 

     

     Баланс між виникненням складних ситуацій та позиції 

керівництва в складних ситуаціях 

     

     Баланс між динамікою розвитку особистості та  

вимогами і змінами середовища 

     

     Баланс між підтриманням морально-психологічного 

клімату і вирішенням конфліктних ситуацій 

     

     Баланс між «енергією активації» інновацій та ініціатив 

щодо її формуванням і підтримкою 

     

     Баланс між ідентифікацією працівника з підприємством та  

підтриманням і підвищенням лояльності персоналу 

     

     Баланс виконання дотриманням ціннісних норм між 

персоналом та керівництвом 

     

Примітка: складено автором на основі даних опитування персоналу ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний»)  
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ДОДАТОК Р 

 

Таблиця Р.1 

Фактичний баланс робочого часу офіціантів підприємства ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний») за період вересень 2018 р. 

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 23 4,79 26 5,42 25 5,21 24 5,00 23 4,79 23 4,79 24,00 5,0

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 332 69,17 334 69,58 333 69,38 325 67,71 338 70,42 330 68,75 332,00 69,2

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 65 13,54 60 12,50 62 12,92 71 14,79 59 12,29 67 13,96 64,00 13,3

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

Узагальнений 

середньо-

зважений баланс 

робочого часу 

офіціантів  за 

вересень 2018 р. 
о

ф
іц
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н

т 
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о
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о
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5

о
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о
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№
5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

о
ф

іц
іа

н
т 

№
6

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Види витрат 

робочого часу

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

Фактичний баланс робочого часу  офіціантів на основі 

фотографії робочого часу за період: вересень 2018 р.                     

(середньо-зважений показник)

Фактична кідькість відмов та скарг клієнтів за період:  вереснь 2018 р.

635 14

25

0 12 7 8 17

0 4 3 4 6 3

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 

 

Таблиця Р.2 

Фактичний баланс робочого часу покоївок підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель 

«Центральний») за період вересень 2018 р. 

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 25 5,21 25 5,21 25 5,21 25 5,21 28 5,83 28 5,83 26,00 5,4

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 335 69,79 330 68,75 322 67,08 329 68,54 320 66,67 320 66,67 326,00 67,9

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 60 12,50 65 13,54 73 15,21 66 13,75 72 15,00 72 15,00 68,00 14,2

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

Фактична кідькість відмов та скарг клієнтів за період:  вереснь 2018 р.

Види витрат 

робочого часу

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

Фактичний баланс робочого часу  покоївок на основі 

фотографії робочого часу за період: вересень 2018 р.                                       

(середньо-зважений показник)

Узагальнений 

середньо-

зважений 

баланс робочого 

часу покоївок за 

вересень 2018 р. 

по
ко
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ка

 №
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0 0

0 9 11 13 11 12 12 68

0 0 0 0 0 0

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 
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Таблиця Р.3 

Фактичний баланс робочого часу адміністраторів рецепції підприємства ТОВ 

«ПАЛС» (готель «Центральний») за період вересень 2018 р. 

хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 20 4,17 20 4,17 20,00 4,2

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 332 69,17 328 68,33 330,00 68,8

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 68 14,17 72 15,00 70,00 14,6

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

Фактична кідькість відмов та скарг клієнтів за період:  вереснь 2018 р.

Види витрат 

робочого часу

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

Фактичний баланс робочого часу  адміністраторів 

рецепції  на основі фотографії робочого часу за 

період: вересень 2018 р.                                                           

(середньо-зважений показник)

Узагальнений                                

середньо-зважений 

баланс робочого часу 

адміністраторів 

рецепції  за вересень 

2018 р. адміністратор рецепції  №1                      адміністратор рецепції  №2                      

0

0 5 6 11

0 0 0

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 

 

Таблиця Р.4 

Фактичний баланс робочого часу офіціантів підприємства ТОВ «ПАЛС» 

(готель «Центральний») за період вересень 2019 р. 

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20,00 4,2

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 385 80,21 390 81,25 395 82,29 385 80,21 395 82,29 390 81,25 390,00 81,3

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 15 3,13 10 2,08 5 1,04 15 3,13 5 1,04 10 2,08 10,00 2,1

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

о
ф

іц
іа

н
т 

№
5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

о
ф

іц
іа

н
т 

№
6

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Фактична кідькість відмов та скарг клієнтів за період:  вереснь 2019 р.

Види витрат 

робочого часу

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

Фактичний баланс робочого часу  офіціантів на основі 

фотографії робочого часу за період: вересень 2019 р.                     

(середньо-зважений показник)

Узагальнений 

середньо-

зважений баланс 

робочого часу 

офіціантів  за 

вересень 2019 р. 

о
ф

іц
іа

н
т 

№
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

о
ф

іц
іа

н
т 

№
2

  
  

  
  

  
  

  
  

 

о
ф

іц
іа

н
т 

№
3

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

о
ф

іц
іа

н
т 

№
4

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

8

0 0 0

0 2 1 0 3 0 2

0 0 0 0 0

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 
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Таблиця Р.5 

Фактичний баланс робочого часу покоївок підприємства ТОВ «ПАЛС» (готель 

«Центральний») за період вересень 2019 р. 

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20,00 4,2

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 395 82,29 395 82,29 380 79,17 388 80,83 390 81,25 380 79,17 388,00 80,8

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 5 1,04 5 1,04 20 4,17 12 2,50 10 2,08 20 4,17 12,00 2,5

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

п
о

ко
їв

ка
 №

5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

п
о

ко
їв

ка
 №

6
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Фактична кідькість відмов та скарг за період:  вереснь 2019 р.

Види витрат 

робочого часу

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

Фактичний баланс робочого часу  покоївок на основі 

фотографії робочого часу за період: вересень 2019 р.                                       

(середньо-зважений показник)

Узагальнений 

середньо-

зважений 

баланс робочого 

часу покоївок 

за вересень 

2019 р. п
о

ко
їв

ка
 №

1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

п
о

ко
їв

ка
 №

2
  

  
  

  
  

  
  

  
  

п
о

ко
їв

ка
 №

3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

п
о

ко
їв

ка
 №

4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11

0 0 0

0 1 1 3 1 2 3

0 0 0 0 0

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 

 

Таблиця Р.6 

Фактичний баланс робочого часу адміністраторів рецепції підприємства 

 ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») за період вересень 2019 р.  

хв. % хв. % хв. %

Підготовчо-

завершальний
15-20 3,1-4,2 ПЗ 20 4,17 20 4,17 20,00 4,2

Оперативний 400-405 83,3-84 ОП 395 82,29 385 80,21 390,00 81,3

Регламентовані перерви 30 6,25 ПР 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Перерви на відпочинок і 

особистості потреби
30 6,25 ПВ 30 6,25 30 6,25 30,00 6,3

Нерегламентовані 

перерви і дисциплінарні 

порушення

0 0 ДП 5 1,04 15 3,13 10,00 2,1

Всього 480 100 480 100,00 480 100,00 480,00 100,0

Кількість відмов 

клієнтів 
КВ

Кількість скарг 

клієнтів 
КС

0 0 0 0

Норма 

(хв.)

Норма 

(% .)
Індекс

адміністратор рецепції  №1                      адміністратор рецепції  №2                      

Фактичний баланс робочого часу  адміністраторів 

рецепції  на основі фотографії робочого часу за 

період: вересень 2019 р.                                                           

(середньо-зважений показник)

Узагальнений                                

середньо-зважений 

баланс робочого часу 

адміністраторів 

рецепції  за вересень 

2019 р. 

Фактична кідькість відмов та скарг клієнтів за період:  вереснь 2019 р.

0 5 6 11

Види витрат 

робочого часу

 

Примітка: складено автором на основі фотографії робочого часу підприємства 
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ДОДАТОК С 

 

Таблиця С.1 

Динаміка економічних показників готелю ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

за період 

10.2017р.–09.2018 р. та за період 10.2018р.–09.2019 р. 

Показники за 

період

Жовтень 

2017

Листопад 

2017

Грудень 

2017

Січень    

2018

Лютий   

2018

Березень 

2018

Квітень 

2018

Травень 

2018

Червень 

2018

Липень 

2018

Серпень 

2018

Вересень 

2018

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2017р.- 

09.2018р.

Кількість 

клієнтів  за 

місяць (осіб)

386 387 391 350 385 393 402 401 378 360 378 402 384

Обсяг реалізації 

за місяць (грн.)
316520 326760 330960 269500 308000 330120 337680 328820 287280 273600 287280 337480 311167

Середня сума на 

одного клієнта 

(грн.)

820 844 846 770 800 840 840 820 760 760 760 840 808

Показник 

повторних 

відвідувань 

(осіб)

13 14 17 15 17 20 18 19 19 19 19 22 18

 

 

2
9

8
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Продовження табл. С.1 

Показники за 

період

Жовтень 

2018

Листопад 

2018

Грудень 

2018

Січень    

2019

Лютий   

2019

Березень 

2019

Квітень 

2019

Травень 

2018

Червень 

2019

Липень 

2019

Серпень 

2019

Вересень 

2019

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2018р.- 

09.2019р.
Кількість 

клієнтів  за 

місяць (осіб)

412 416 424 383 438 458 460 444 422 390 410 457 426

Обсяг реалізації 

за місяць (грн.)
346080 357760 373120 314060 398580 421360 423200 412920 371360 335400 369000 455400 381520

Середня сума на 

одного клієнта 

(грн.)

840 860 880 820 910 920 920 930 880 860 900 996 895

Показник 

повторних 

відвідувань 

16 18 22 21 29 34 33 35 33 33 34 38 29

 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку (Офіційний сайт ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
9

9
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Таблиця С.2 

Аналіз економічних показників готелю «Центральний» 

за період 10.2017 р.– 09.2018 р. та за період 10.2018 р.– 09.2019 р. 

Показник

Жовтень 

2018 -

2017

Листопад 

2018 -

2017

Грудень 

2018 -

2017

Січень    

2019-

2018

Лютий    

2019-

2018

Березень  

2019-2018

Квітень  

2019-

2018

Травень  

2019-

2018

Червень  

2019-

2018

Липень  

2019-

2018

Серпень  

2019-

2018

Вересень  

2019-2018
Відхилення

Абсолютний 

приріст кількості  

клієнтів  за 

місяць (осіб) 

26 29 33 33 53 65 58 43 44 30 32 55 42

Темп приросту 

кількості клієнтів  

за місяць (%) 

7 7 8 9 14 17 14 11 12 8 8 14 11

Абсолютний 

приріст обсягу 

реалізації  (гон.)

29560 31000 42160 44560 90580 91240 85520 84100 84080 61800 81720 117920 70353

Темп приросту 

обсягу реалізації 

(%)

9 9 13 17 29 28 25 26 29 23 28 35 23

Абсолютний 

приріст 

середньої суми 

чеку (грн.)

20 16 34 50 110 80 80 110 120 100 140 157 87

 

 

3
0
0
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Продовження табл. С.2 

Темп приросту 

середньої суми 

чеку(%) 

2 2 4 6 14 10 10 13 16 13 18 19 11 

Абсолютний 

приріст 

показника 

повторних 

відвідувань 

(осіб) 

3 4 5 6 12 14 15 16 14 14 15 16 11 

Темп приросту 

показника 

повторних 

відвідувань (%) 

23 29 29 40 71 70 83 84 74 74 79 73 61 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку (Офіційний сайт ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
0
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ДОДАТОК Т 

 

Таблиця Т.1 

Динаміка економічних показників ресторану готелю ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний») 

за період 

10.2017 р.– 09.2018 р. та за період 10.2018 р.–09.2019 р. 

 

Показники за 

період

Жовтень 

2017

Листопад 

2017

Грудень 

2017

Січень    

2018

Лютий   

2018

Березень 

2018

Квітень 

2018

Травень 

2018

Червень 

2018

Липень 

2018

Серпень 

2018

Вересень 

2018

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2017р.- 

09.2018р.

Кількість чеків  за 

місяць (шт.)
541 552 631 451 540 601 523 541 523 541 601 609 555

Середня кількість 

чеків  за день 

(шт.)

18 19 21 15 20 20 18 18 18 18 20 21 19

Кількість клієнтів  

за місяць (осіб)
1151 1187 1257 1051 1239 1268 1215 1235 1158 1112 1209 1279 1197

Обсяг реалізації за 

місяць (грн.)
451800 453850 523500 357000 452520 507000 438770 448800 437900 441000 495000 517041 460348

Середня сума 

чеку за день (грн.)
835 822 830 792 838 844 839 830 837 815 824 849 829

Середня сума 

продажу на одного 

клієнта за день 

(грн.)

393 382 416 340 365 400 361 363 378 397 409 404 384

Показник 

повторних 

відвідувань, (осіб)

79 80 85 77 81 83 81 85 79 71 72 77 79

 3
0

2
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Продовження табл. Т.1 

Показники за 

період

Жовтень 

2018

Листопад 

2018

Грудень 

2018

Січень    

2019

Лютий   

2019

Березень 

2019

Квітень 

2019

Травень 

2018

Червень 

2019

Липень 

2019

Серпень 

2019

Вересень 

2019

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2018р.- 

09.2019р.

Кількість чеків  за 

місяць, (шт.)
660 667 750 630 702 840 783 870 754 720 810 870 755

Середня кількість 

чеків  за день 

(шт.)

22 23 25 21 26 28 27 29 26 24 27 30 26

Кількість клієнтів  

за місяць (осіб)
1247 1319 1374 1182 1455 1551 1586 1634 1530 1445 1610 1681 1468

Обсяг реалізації за 

місяць (грн.)
565620 576955 679500 522900 649350 819000 739152 852600 711022 648720 765450 865650 699660

Середня сума 

чеку за день, 

(грн.)

857 865 906 830 925 975 944 980 943 901 945 995 922

Середня сума 

продажу на одного 

клієнта в день 

(грн.)

454 437 495 442 446 528 466 522 465 449 475 515 475

Показник 

повторних 

відвідувань (осіб)

85 99 129 97 145 163 157 171 155 151 175 199 144

 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку (Офіційний сайт ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»)  

 

 3
0
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Таблиця Т.2 

Аналіз економічних показників ресторану «Центральний» 

за період 10.2017 р.–09.2018 р. та за період 10.2018 р.–09.2019 р. 

Показник

Жовтень 

2018 -

2017

Листопад 

2018 -

2017

Грудень 

2018 -

2017

Січень    

2019-

2018

Лютий    

2019-

2018

Березень  

2019-

2018

Квітень  

2019-

2018

Травень  

2019-

2018

Червень  

2019-

2018

Липень  

2019-

2018

Серпень  

2019-

2018

Вересень  

2019-

2018

Відхилення

Абсолютний 

приріст кількості  

чеків  за місяць, 

(шт.)

119 115 119 179 162 239 260 329 231 179 209 261 200

Темп приросту 

кількості   чеків  

за місяць (шт.)

22 21 19 40 30 40 50 61 44 33 35 43 36

Абсолютний 

приріст середньої 

кількості чеків  за 

день (шт.)

4 4 4 6 6 8 9 11 8 6 7 9 7

Темп приросту 

середньої кількості 

чеків  за день (%)

22 21 19 40 30 40 50 61 44 33 35 43 37

Абсолютний 

приріст кількості 

клієнтів  за місяць 

(осіб)

96 132 117 131 216 283 371 399 372 333 401 402 271

 

 

 

3
0
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Продовження табл. Т.2 

Темп приросту 

кількості клієнтів  

за місяць (%)

8 11 9 12 17 22 31 32 32 30 33 31 23

Абсолютний 

приріст обсягу 

реалізації за місяць 

(грн.)

113820 123105 156000 165900 196830 312000 300382 403800 273122 207720 270450 348609 239312

Темп приросту 

обсягу реалізації 

за місяць (%)

25 27 30 46 43 62 68 90 62 47 55 67 52

Абсолютний 

приріст середньої 

суми чеку за день 

(грн.)

22 43 76 38 87 131 105 150 106 86 121 146 93

Темп приросту 

середньої суми 

чеку за день (%)

3 5 9 5 10 16 13 18 13 11 15 17 11

Абсолютний 

приріст середньої 

суми продажу на 

одного клієнта в 

день (грн.)

61 55 78 103 81 128 105 158 87 52 66 111 91

Темп приросту 

середньої суми 

продажу на одного 

клієнта в день (%)

16 14 19 30 22 32 29 44 23 13 16 27 24

Абсолютний 

приріст показника 

повторних 

відвідувань (осіб)

6 19 44 20 64 80 76 86 76 80 103 122 65

Темп приросту 

показника 

повторних 

відвідувань (%)

8 24 52 26 79 96 94 101 96 113 143 158 82

 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку (Офіційний сайт ТОВ «ПАЛС» (готель «Центральний»)  3
0

5
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ДОДАТОК У 

 

Таблиця У.1 

Динаміка економічних показників готелю «Братислава» Кривий Ріг 

за період 

10.2017 р.- 09.2018 р. та за період 10.2018 р.- 09.2019 р. 

Показники за 

період

Жовтень 

2017

Листопад 

2017

Грудень 

2017

Січень    

2018

Лютий   

2018

Березень 

2018

Квітень 

2018

Травень 

2018

Червень 

2018

Липень 

2018

Серпень 

2018

Вересень 

2018

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2017р.- 

09.2018р.

Кількість 

клієнтів  за 

місяць (осіб)

345 345 348 335 340 350 355 350 320 315 345 365 343

Обсяг реалізації 

за місяць (грн.)
275690 274900 277900 263600 266400 274700 272900 273800 258800 258500 272700 278750 270720

Середня сума на 

одного клієнта 

(грн.)

799 797 799 787 784 785 769 782 809 821 790 764 790

Показник 

повторних 

відвідувань 

(осіб)

11 12 14 12 13 15 14 15 14 14 15 17 14

 

 

 

3
0
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Продовження табл. У.1 

Показники за 

період

Жовтень 

2018

Листопад 

2018

Грудень 

2018

Січень    

2019

Лютий   

2019

Березень 

2019

Квітень 

2019

Травень 

2018

Червень 

2019

Липень 

2019

Серпень 

2019

Вересень 

2019

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2018р.- 

09.2019р.
Кількість 

клієнтів  за 

місяць (осіб)

360 365 375 360 375 380 384 386 392 370 388 410 379

Обсяг реалізації 

за місяць (грн.)
288900 294500 325800 299830 344800 350600 355700 358600 350750 331200 360600 379600 336740

Середня сума на 

одного клієнта 

(грн.)

803 807 869 833 919 923 926 929 895 895 929 926 889

Показник 

повторних 

відвідувань 

14 16 19 18 20 23 24 24 24 21 25 30 22

 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку  готелю (Офіційний сайт Готель «Братислава» Кривий Ріг)  
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Таблиця У.2  

Аналіз економічних показників готелю «Братислава» Кривий Ріг 

за період 10.2017 р.- 09.2018 р. та за період 10.2018 р.- 09.2019 р. 

Показник

Жовтень 

2018 -

2017

Листопа

д 2018 -

2017

Грудень 

2018 -

2017

Січень    

2019-

2018

Лютий    

2019-

2018

Березень  

2019-2018

Квітень  

2019-

2018

Травень  

2019-

2018

Червень  

2019-

2018

Липень  

2019-

2018

Серпень  

2019-

2018

Вересень  

2019-

2018

Відхилення

Абсолютний 

приріст кількості  

клієнтів  за 

місяць (осіб) 

15 20 27 25 35 30 29 36 72 55 43 45 36

Темп приросту 

кількості клієнтів  

за місяць (%) 

4 6 8 7 10 9 8 10 23 17 12 12 11

Абсолютний 

приріст обсягу 

реалізації  (гон.)

13210 19600 47900 36230 78400 75900 82800 84800 91950 72700 87900 100850 66020

Темп приросту 

обсягу реалізації 

(%)

5 7 17 14 29 28 30 31 36 28 32 36 24

Абсолютний 

приріст 

середньої суми 

чеку (грн.)

3 10 70 46 136 138 158 147 86 75 139 162 99

Темп приросту 

середньої суми 

чеку(%)

0 1 9 6 17 18 20 19 11 9 18 21 12
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Продовження табл. У.2 

 

Абсолютний 

приріст 

показника 

повторних 

відвідувань 

(осіб)

3 4 5 6 7 8 10 9 10 7 10 13 8

Темп приросту 

показника 

повторних 

відвідувань (%)

27 33 36 50 54 53 71 60 71 50 67 76 54

 

Примітка: складено автором на основі оперативного обліку (Офіційний сайт Готель «Братислава» Кривий Ріг)  
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ДОДАТОК Ф 

 

Таблиця Ф.1 

Динаміка економічних показників ресторану готелю «Братислава» Кривий Ріг 

за період 

10.2017 р.- 09.2018 р. та за період 10.2018 р.- 09.2019 р. 

 

Показники за 

період

Жовтень 

2017

Листопад 

2017

Грудень 

2017

Січень    

2018

Лютий   

2018

Березень 

2018

Квітень 

2018

Травень 

2018

Червень 

2018

Липень 

2018

Серпень 

2018

Вересень 

2018

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2017р.- 

09.2018р.

Кількість чеків  за 

місяць (шт.)
509 530 581 420 525 560 522 525 501 499 555 569 525

Середня кількість 

чеків  за день 

(шт.)

17 18 19 14 19 19 18 18 17 17 19 20 18

Кількість клієнтів  

за місяць (осіб)
1012 1034 1094 916 1099 1105 1058 1077 1158 969 1088 1125 1061

Обсяг реалізації за 

місяць (грн.)
401280 394849 455445 310590 393690 441090 381720 390450 380970 383670 430750 449900 401200

Середня сума 

чеку за день (грн.)
788 745 784 740 750 788 731 744 760 769 776 791 764

Середня сума 

продажу на одного 

клієнта за день 

(грн.)

397 382 416 339 358 399 361 363 329 396 396 400 378

Показник 

повторних 

відвідувань, (осіб)

69 70 74 67 71 73 71 74 69 62 63 67 69
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Продовження табл. Ф.1 

Показники за 

період

Жовтень 

2018

Листопад 

2018

Грудень 

2018

Січень    

2019

Лютий   

2019

Березень 

2019

Квітень 

2019

Травень 

2018

Червень 

2019

Липень 

2019

Серпень 

2019

Вересень 

2019

Середньозважене 

значення 

показника за 

період 10.2018р.- 

09.2019р.

Кількість чеків  за 

місяць, (шт.)
620 655 705 585 685 725 678 689 695 635 725 755 679

Середня кількість 

чеків  за день 

(шт.)

21 23 24 20 24 24 23 23 24 21 24 26 23

Кількість клієнтів  

за місяць (осіб)
1055 1161 1209 1040 1280 1365 1396 1438 1346 1272 1417 1479 1288

Обсяг реалізації за 

місяць (грн.)
489186 502182 585704 479851 574483 687287 646880 681651 620122 565901 667808 700510 600130

Середня сума 

чеку за день, 

(грн.)

789 767 831 820 839 948 954 989 892 891 921 928 881

Середня сума 

продажу на одного 

клієнта в день 

(грн.)

464 433 484 461 449 504 463 474 461 445 471 474 465

Показник 

повторних 

відвідувань (осіб)

73 84 106 87 126 139 135 144 135 131 145 165 123

 

Примітка: складено автором на основі даних оперативного обліку (Офіційний сайт Готель «Братислава» Кривий Ріг) 
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Таблиця Ф.2 

Аналіз економічних показників ресторану готелю «Братислава» Кривий Ріг 

за періоди 10.2017 р.- 09.2018 р. та за період 10.2018 р.- 09.2019 р. 

Показник

Жовтень 

2018 -

2017

Листопад 

2018 -2017

Грудень 

2018 -

2017

Січень    

2019-

2018

Лютий    

2019-

2018

Березень  

2019-

2018

Квітень  

2019-

2018

Травень  

2019-

2018

Червень  

2019-

2018

Липень  

2019-

2018

Серпень  

2019-

2018

Вересень  

2019-2018
Відхилення

Абсолютний 

приріст кількості  

чеків  за місяць, 

(шт.)

111 125 124 165 160 165 156 164 194 136 170 186 155

Темп приросту 

кількості   чеків  

за місяць (шт.)

22 24 21 39 30 29 30 31 39 27 31 33 30

Абсолютний 

приріст середньої 

кількості чеків  за 

день (шт.)

4 4 4 6 6 6 5 5 7 5 6 6 5

Темп приросту 

середньої кількості 

чеків  за день (%)

22 24 21 39 30 29 30 31 39 27 31 33 30

Абсолютний 

приріст кількості 

клієнтів  за місяць 

(осіб)

43 127 115 124 181 260 338 361 188 303 329 354 227

Темп приросту 

кількості клієнтів  

за місяць (%)

4 12 11 14 17 24 32 34 16 31 30 31 21
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Продовження табл. Ф.2 

Абсолютний 

приріст обсягу 

реалізації за місяць 

(грн.)

87906 107333 130259 169261 180793 246197 265160 291201 239152 182231 237058 250610 198930

Темп приросту 

обсягу реалізації 

за місяць (%)

22 27 29 54 46 56 69 75 63 47 55 56 50

Абсолютний 

приріст середньої 

суми чеку за день 

1 22 47 81 89 160 223 245 132 122 145 137 117

Темп приросту 

середньої суми 

чеку за день (%)

0 3 6 11 12 20 30 33 17 16 19 17 15

Абсолютний 

приріст середньої 

суми продажу на 

одного клієнта в 

67 51 68 122 90 104 103 112 132 49 75 74 91

Темп приросту 

середньої суми 

продажу на одного 

клієнта в день (%)

17 13 16 36 25 26 28 31 40 12 19 18 24

Абсолютний 

приріст показника 

повторних 

відвідувань (осіб)

4 14 32 20 55 66 64 70 66 69 82 98 53

Темп приросту 

показника 

повторних 

відвідувань (%)

6 20 43 29 78 91 90 94 95 111 130 145 78

 

Примітка: складено автором на основі даних оперативного обліку (Офіційний сайт Готель «Братислава» Кривий Ріг) 
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ДОДАТОК Х  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографія: 

 

1. Гакова, М.В. та Данкеєва, О.М., 2019. Стратегічні напрямки управління 

маркетингом територій соціально-економічного розвитку регіонів. [online] 

Доступно: <http://elibrary.donnuet.edu.ua/1340/> [Дата звернення 31 Травень 

2019]. В: Н.С. Іванова, ред. Антикризове управління економічним розвитком 

регіонів: колективна монографія. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. с. 100-116 

(0,50 друк. арк., особистий внесок здобувача: 0,25 друк. арк., класифіковані 

стратегічні напрямки управління персоналом).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

2. Гакова, М.В. та Гусєва, О.Ю., 2018. Діагностика пріоритетності 

ключових факторів впливу на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства. Економіка. Менеджмент. Бізнес: 

науковий журнал, № 3 (25), с. 42-51 (0,44 друк. арк., особистий внесок здобувача: 

0,39 друк. арк., удосконалено методичний підхід до ідентифікації пріоритетності 

ключових факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства).  

3. Гакова, М.В., 2015. Корпоративна культура як інструмент управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 3, с. 61-65 

(0,68 друк. арк.). 

4. Гакова, М.В., 2015. Теоретичні аспекти поведінки персоналу в 

готельно-ресторанному господарстві. Науковий вісник Херсонського 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/1340/
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державного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 15, Ч. 5, с. 97-100 

(0,51 друк. арк.). 

5. Гакова, М.В., 2014. Концептуальні підходи до управління персоналом 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 

№ 4 (66), с. 130-134 (0,46 друк. арк.).  

 

1.3. Публікації у наукових виданнях України,   

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

6. Гакова, М.В., 2019. Рівні управлінського впливу в контексті 

регулювання поведінкових подій персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства. Проблеми системного підходу в економіці: збірник 

наукових праць, Вип. 3 (71), Ч. 1, с. 172-178 (0,51 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США,) CiteFactor (США), OAJSE (Індія), Eurasian Scientific Journal 

Index (Казахстан)).  

7. *Гакова, М.В., 2019. Роль інституціонального середовища в контексті 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: науковий журнал. Серія 

«Економічні науки», № 1 (70), с. 86-95. (0,72 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Research Bible 

(Японія), Scientific Indexing Services (США), Іndex Copernicus (Польща), CrossRef 

(США)).  

8. *Гакова, М.В., 2019. Сучасні підходи щодо визначення сутності 

стратегічного управління персоналом підприємства. Торгівля і ринок України: 

тематичний збірник наукових праць, № 1 (45), с. 95-103 (0,74 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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(Польща), Google Scholar (США), Research Bible (Японія), Scientific Indexing 

Services (США)).  

9. *Гакова, М.В., 2018. Концептуальні засади управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Торгівля і ринок 

України: тематичний збірник наукових праць, № 1 (43), с. 62-69 (0,60 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), 

Research Bible (Японія), Scientific Indexing Services (США)).  

10. *Гакова, М.В., 2018. Мікропідхід до управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Проблеми системного 

підходу в економіці: збірник наукових праць, Вип. 2 (64), с. 35-40 (0,56 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

11. *Гакова, М.В., 2017. Моніторинг факторів впливу зовнішнього 

середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки, Вип. 23, Ч. 1, c. 149-153 (0,59 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

12. *Гакова, М.В., 2017. Оцінка ефективності управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Причорноморські 

економічні студії: науковий журнал, Вип. 24, с. 101-105 (0,55 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  

13. Гакова, М.В., 2017. Управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство, Вип. 13, Ч. 1, с. 55-60 (0,59 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща)).  
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14. Гакова, М.В., 2016. Еволюція поглядів на управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Економіка та 

суспільство: електронне наукове фахове видання, [online] Вип. 7, с. 243-249. 

Доступно: <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-

m-v> [Дата звернення 22 Грудень 2016] (0,57 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus (Польща)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

15. Гакова, М.В., 2019. Інституціональний вплив на управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства в 

контексті стратегічного потенціалу [online] Доступно: 

<http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-

mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-

v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file> [Дата 

звернення 31 Січень 2019]. В: Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, автори тез, ред., Маркетинг і 

менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: 

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг, 

Україна, 21 Січень 2019. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського 

(0,11 друк. арк.).   

16. Гакова, М.В., 2019. Рівні управлінського впливу в контексті 

регулювання поведінкових подій персоналу. В: колектив авторів, ред., 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: ІV Міжнародна 

науково-практична конференція. Кривий Ріг, Україна, 26 Квітень 2019. Кривий 

Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (0,13 друк. арк.).  

17. Гакова, М.В., 2018. Стратегічне визначення позиції підприємства 

готельно-ресторанного господарства в управлінні поведінкою персоналу 

[online] Доступно: <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2897/> [Дата 
                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-m-v
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/529-gakova-m-v
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file
http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2897/
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звернення 30 Жовтень 2018]. В: автори тез, ред., Світ економічної науки. 

Випуск 8: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного 

спрямування. Тернопіль, Україна, 29 Жовтень 2018. Тернопіль: Громадська 

організація «Наукова спільнота» (0,09 друк. арк.).  

18. Гакова, М.В., 2017. Управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства: теоретичні аспекти сутності та специфіки. В: 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сучасний 

фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична 

конференція. Київ, Україна, 2-3 Червень 2017. Київ: Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського, Ч. 1 (0,13 друк. арк.).  

19. Гакова, М.В. та Гобрик, С.М., 2016. Корпоративна культура як 

інструмент формування організаційної поведінки персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства [online] Доступно: 

<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 

http://old2.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/nauka-donnuet/141-15062016/file
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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). 

 

Продовження Додатку Х 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 VI Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

Бізнес та умови його 

розвитку: національний та 

міжнародний дискурси 

Кривий Ріг, 

Україна, 

15 червня 

2016 р. 

Заочна 

2 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Економічні підсумки 2016 

року: досягнення, тенденції 

та перспективи 

Одеса, Україна, 

18-19 листопада 

2016 р. 

Очна 

3 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Перспективи економічного 

зростання та інноваційного 

розвитку України 

Ужгород, 

Україна, 9-

10 грудня 

2016 р.  

Очна 

4 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Сучасний фундамент 

розвитку національної 

економіки 

Київ, Україна,  

2-3 червня 

2017 р. 

Очна 

5 Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

економічного 

спрямування 

Світ економічної науки. 

Випуск 8 

Тернопіль, 

Україна, 29 

жовтня 2018 р. 

Заочна 

6 IV Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

Маркетинг і менеджмент в 

системі національних і 

світових економічних 

інтересів 

Кривий Ріг, 

Україна, 21 

січня 2019 р. 

Заочна  

7 ІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Стратегії та інновації: 

актуальні управлінські 

практики 

Кривий Ріг, 

Україна, 26 

квітня 2019 р. 

Очна 
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