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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

У статті визначено основні напрями формування організаційної структури менеджменту підпри-
ємств сфери гостинності. Зазначено, що організаційна структура управління підприємствами сфери 
гостинності спрямована на встановлення чітких взаємозв’язків між окремими підрозділами підпри-
ємства, розподіл між ними прав та відповідальності. Визначено, проаналізовано основні показники 
системи менеджменту організаційної структури підприємств індустрії гостинності. Окреслено 
головні чинники, що впливають на організаційні зміни структури управління підприємствами сфери 
гостинності. Управління підприємствами сфери гостинності пропонується організувати із засто-
суванням командної форми організації діяльності. Резюмовано, що формування організаційної струк-
тури є головним показником ефективного організаційного перетворення. Завдяки вдосконаленню 
організаційної структури підприємств сфери гостинності можна вдосконалити виконання роботи 
на них, а також досягти кращого економічного результату.
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Вступ. Індустрія гостинності – це складна багато-
функціональна галузь, до якої здебільшого входить зна-
чна кількість підрозділів, що є основними для суміж-
них сфер діяльності. Це пов’язане з тим, що за своїм 
призначенням, окрім основної послуги, а саме надання 
послуг та харчування, сфера гостинності надає зна-
чну кількість додаткових послуг. Процес управління й 
виконання робіт в індустрії гостинності відбувається в 
рамках організаційної структури готелю, ресторану та 
іншого підприємства сфери гостинності.

Організаційна структура менеджменту підпри-
ємств сфери гостинності – це модель взаємин між 
посадовими особами підприємств індустрії гостин-
ності та їх працівниками. Реформування організацій-
ної структури є головним показником ефективного 
організаційного перетворення. Тому вдосконалення 
організаційної структури менеджменту підприємств 
сфери гостинності є нагальним питанням, що потре-
бує розроблення інноваційних підходів та надання 
практичних пропозицій.

Аналіз останніх наукових досліджень. Теоре-
тичні та практичні аспекти розроблення організацій-
ної структури підприємств висвітлені в роботах таких 
науковців, як, зокрема, А.В. Балабаниць [1], Дж. Бал-
мер [11], О.С. Булко [2], К.А. Галасюк [3], А.П. Гречан 
[6], І.М. Грищенко [6], М.П. Денисенко [6], А.М. Жем-
чугов [4; 5], М.К. Жемчугов [4; 5], А.В. Курочкін [7], 
Л.І. Михайлова [6], Н. Тейлора [9], І. Томсон [11], 

Р.А. Фатхутдінова [8], Дж. Холловей [9], А. Яхтер [10]. 
Однак питання вдосконалення організаційної струк-
тури менеджменту підприємств сфери гостинності 
нині залишаються малодослідженими та потребують 
подальших теоретико-методологічних розвідок.

Огляд науково-теоретичної літератури дав змогу 
встановити, що проблемам управління підприємствами 
сфери гостинності приділяється недостатня увага. 
У статті доведено, що рівень розвитку підприємств 
сфери гостинності визначається загальним рівнем 
організації роботи на підприємстві. Зазначений факт 
підкреслює те, що формування організаційної струк-
тури менеджменту підприємств сфери гостинності 
потребує науково обґрунтованого та комплексного під-
ходу з урахуванням особливостей цього напряму діяль-
ності. Вказане визначає актуальність, формує основне 
завдання й мету дослідження.

Мета статті полягає у визначенні основних напря-
мів формування організаційної структури менедж-
менту підприємств сфери гостинності.

Викладення основного матеріалу. Організаційна 
структура менеджменту підприємств сфери гостин-
ності – це модель взаємин між посадами в компанії 
індустрії гостинності та між її працівниками.

Управління підприємством сфери гостинності – це 
процес планування, організації, мотивації й контролю-
вання, необхідний для того, щоб сформулювати цілі та 
досягти їх [4, с. 6]. Складові менеджменту підприємств 
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індустрії гостинності значною мірою визначають 
загальний ринковий стан підприємства. Функція орга-
нізації у сфері послуг стосується реалізації постав-
лених завдань, формування раціональної структури 
управління підприємством сфери гостинності, забез-
печення операційного процесу трудовими, матеріаль-
ними, фінансовими та інформаційними ресурсами 
[7, с. 92]. Завдання керівника стосовно функції органі-
зації пов’язане з побудовою максимально ефективного 
бізнес-процесу [5, с. 59].

Першочерговим завданням удосконалення органі-
заційної структури є визначення головних принципів, 
за якими повинна формуватися структура управління 
підприємством сфери гостинності. По-перше, струк-
тура має віддзеркалювати мету й завдання підприєм-
ства, тобто бути орієнтованою на надання послуг спо-
живачам та задоволення зростаючих потреб. По-друге, 
структура повинна відповідати соціально-культурному 
середовищу сфери гостинності, оскільки ця відповід-
ність має прямий вплив на рівень централізації або 
децентралізації, розподіл обов’язків, повноважень, 
відповідальності, ступеня самостійності та контролю 
керівників і менеджерів [2, с. 138].

Організаційна структура управління спрямована на 
встановлення чітких взаємозв’язків між окремими під-
розділами підприємства, розподіл між ними прав та від-
повідальності. В межах структури управління протікає 
весь управлінський процес, відбувається рух потоків 
інформації, ресурсів, ідей та прийняття управлінських 
рішень [3, с. 100]. Вона ж забезпечує і можливість вза-
ємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Зміна 
стратегії підприємства, як правило, обумовлюється 
змінами в його зовнішньому оточенні й завжди приво-
дить до певних змін організаційної структури управ-
ління [11, с. 16].

Організаційна структура управління повинна 
насамперед відображати цілі та завдання підпри-
ємства, отже, підпорядковуватися виробництву та 
його потребам [6, с. 92]. Тому моделі організаційних 
структур необхідно проектувати знизу доверху, ство-
рюючи спочатку основні виробничі, потім ремонтні 
допоміжні та обслуговуючі підрозділи, пристосо-
вуючи до них систему управління. Також потрібно 
врахувати той факт, що стратегічні цілі підприємства 
є вихідним та найважливішим параметром органі-
заційної структури управління. Невдачі багатьох 
підприємств пояснюються тим, що під час зміни 
цілей та пріоритетів під впливом мінливої ринко-
вої кон’юнктури та конкуренції структура залиша-
ється незмінною, непристосованою до нових умов 
та цілей. Зрозуміло, що стара структура не зможе 
досягти нових цілей.

Формування організаційної структури управління 
потрібно пов’язувати також із визначенням повнова-
жень та відповідальності кожного працівника й органу 
управління зі встановленням системи вертикальних та 
горизонтальних зв’язків між ними [10, с.133]. Вико-
нання цієї вимоги покликане визначити показник опти-

мальності горизонтальних та вертикальних зв’язків в 
організаційній структурі управління.

Система менеджменту організаційної структури 
підприємств індустрії гостинності ґрунтується на 
таких показниках (рис. 1):

– рівень розвитку та стійкості міжфункціональ-
них зв’язків;

– раціональність організаційної структури управ-
ління;

– відповідність функцій та обов’язків кожного 
структурного елементу;

– ступінь правильності визначення статусу управ-
лінського підрозділу і посад;

– еластичність організаційної структури управління;
– керованість.
Показник рівня розвитку та стійкості міжфункці-

ональних зв’язків показує, наскільки є узгодженою 
робота функціональних управлінських підрозділів між 
собою, наскільки їх завдання та цілі підпорядковані 
загальній меті розвитку підприємства, наскільки ефек-
тивні горизонтальні зв’язки в структурі управління.

Під час формування організаційної структури 
управління потрібно передбачати оптимальний розпо-
діл праці між органами управління й окремими пра-
цівниками, який має забезпечити творчий характер 
роботи та нормальне навантаження, а також потрібну 
спеціалізацію. У зв’язку з цим показник спеціаліза-
ції управлінських підрозділів характеризує якість та 
повноту реалізації функцій управління, а отже, й опти-
мальність організаційної структури управління.

На раціональність організаційної структури управ-
ління суттєво впливає суміщення посад по вертикалі 
та горизонталі. Доцільність ефективності суміщення 
керівних посад описується в літературі, наприклад 
посади віце-президента компанії з посадою директора 
одного з філіалів [9 с.112]. Таке суміщення дає змогу 
скоротити кількість персоналу; підвищити продук-
тивність праці; глибше зрозуміти роль філіалу з точки 
зору інтересів всієї компанії; вирішувати питання на 
вищому рівні компанії в інтересах філіалу; підвищити 
компетентність вищого управлінського апарату за 
рахунок його постійного зв’язку з виробництвом тощо. 
На середньому рівні управління можна практикувати 
суміщення посад по горизонталі як всередині відді-
лів, так і між відділами, які мають тісні коопераційні 
зв’язки. Таке суміщення всередині відділів дає змогу 
готувати замісників на випадок уходу з підприємства 
основного працівника або його тривалої відсутності. 
У кожного працівника повинен бути дублер, причому 
найбільший ефект досягається, коли вони дублюють 
одне одного, обмінюючись при цьому досвідом та 
допомагаючи один одному.

Показник відповідності функцій та обов’язків 
кожного структурного елементу організаційної струк-
тури управління його повноваженням та відповідаль-
ності допомагає з’ясувати рівень дотримання відпо-
відного принципу побудови організаційної структури. 
Між функціями та обов’язками, з одного боку, та 
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повноваженнями й відповідальністю, з іншого боку, 
необхідно підтримувати відповідність, порушення 
якої приводить до дисфункції системи управління 
загалом. Ознакою доброго балансу відповідальності, 
прав та компетенції працівника системи управління 
є мінімум звернень до свого керівництва, адже він 
знає, як і що робити, і у нього для цього вистачає 
прав [1, с. 192]. Якщо працівнику для виконання своїх 
обов’язків не вистачає певних повноважень, ці повно-
важення повинен йому надати його безпосередній 
начальник [8, с. 44].

Показник ступеня правильності визначення статусу 
управлінського підрозділу і посад характеризує вміння 
виділяти пріоритети в діяльності, а також знання філо-
софії вищої ланки управління компанією щодо визна-
ння або невизнання нею категорії рангу управлінців 
різних рівнів. Ранг управлінця – це рейтинг важливості 
цієї посади, можливості вирішального впливу особи, 
яка займає цю посаду, на справи підприємства загалом. 

Визначення рангу другої особи на підприємстві багато 
в чому залежить від специфіки виробництва (основної 
діяльності) та особливостей галузі.

Показник еластичності організаційної структури 
управління показує забезпеченість процесу управління 
швидким та вільним потоком інформації знизу доверху. 
Звідси випливає необхідність широкого делегування 
повноважень та відповідальності нижнім рівням.

Показник ступеня гнучкості організаційної струк-
тури управління характеризує її здатність змінюватися 
під впливом зовнішнього середовища. Організаційна 
структура управління підприємства не є чимось засти-
глим, адже вона повинна постійно змінюватися, удо-
сконалюватися згідно з умовами, що змінюються.

Показник керованості в ідеальному варіанті набли-
жається до одиниці. Характерні ознаки перевищення 
меж керованості, коли потреби знизу не збігаються з 
можливістю управління зверху, полягають в тому, що 
управлінець не знає положення справ внизу; не встигає 
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Рис. 1. Показники системи менеджменту організаційної структури  
підприємств індустрії гостинності

Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження
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вирішувати питання, що поступають знизу; недоступ-
ний знизу; не всі питання вирішує одразу.

Таким чином, організаційна структура управління 
покликана бути відповідною соціально-культурному 
середовищу підприємства, яке спричиняє суттєвий 
вплив на рішення стосовно рівня централізації та 
децентралізації, розподілу повноважень та відпові-
дальності, ступеня самостійності і масштабів контр-
олю керівників.

Побудова або реформування організаційної струк-
тури управління підприємством сфери гостинності 
вимагає врахування великої кількості чинників пря-
мого й непрямого впливу на структуру управління.

Головними чинниками, що впливають на етапи 
організаційних змін структури управління підприєм-
ствами сфери гостинності, є:

– розмір;
– життєвий цикл підприємства;
– зміна організаційних форм, за якими функціо-

нує підприємство;
– рівень розвитку на підприємстві інформаційних 

технологій.
Швидка адаптація організаційних змін структури 

підприємства має забезпечуватися на основі комплексу 
інтелектуальних, технічних, технологічних, організа-
ційних та економічних характеристик, які визначають 
успішну діяльність підприємства на ринку.

На рис. 2 наведено фрагмент регіональної струк-
тури управління підприємством сфери гостинності.

Основою запропонованої нами структури управ-
ління підприємствами сфери гостинності є групова 
форма організації праці. Така структура управління 
передбачає формування невеликих мобільних команд, 
які спеціалізуються на задоволенні тієї чи іншої 
потреби та повністю відповідають за результати своєї 
діяльності.

Запровадження командного різновиду управлін-
ських структур на підприємствах сфери гостинності 
дає змогу:

– прискорювати процеси вдосконалення готельно-
ресторанних продуктів;

– орієнтуватися на специфічні ринки;
– підвищувати якість обслуговування споживачів; 
– пристосовуватися до мінливих умов зовніш-

нього середовища;

– залучати самостійно керівниками команд 
потрібний персонал;

– уникати дублювання функцій з боку функціо-
нальних підрозділів.

Отже, застосування різних видів структур управ-
ління підприємствами сфери гостинності протягом 
останніх років дало змогу визначити провідну тенден-
цію: органічні структури більш прості та гнучкі порів-
няно з механістичними.

Управління підприємствами сфери гостинності 
нами пропонується організувати із застосуванням 
командної форми організації діяльності. За викорис-
тання командної органічної структури скорочується 
кількість підрозділів, підвищується кваліфікація пер-
соналу; зменшується кількість рівнів управління; зрос-
тає роль групової організації праці за орієнтації поточ-
ної роботи на потреби споживачів; пришвидшується 
реагування на зміни в оточуючому середовищі; збіль-
шується продуктивність праці за зниження витрат та 
задоволення зростаючих вимог до якості послуг сфери 
гостинності.

Організаційна структура підприємства нероз-
ривно пов’язана зі стратегією діяльності підприємства 
[2, с. 63]. Підприємство спочатку визначає стратегічні 
цілі (стратегічні напрями діяльності), а потім вже 
структуру, що їх може реалізувати, тому організаційна 
структура – це обов’язкова частина стратегії. Відповід-
ність стратегії організаційній структурі виявляється у 
включенні в увесь процес стратегічних змін кожного 
структурного підрозділу підприємства через відпо-
відне цільове та мотиваційне налаштування. Необхідно 
здійснити декомпозицію місії та стратегічних цілей 
на структурні підрозділи підприємства, сформувати 
бачення реалізації стратегії кожним структурним під-
розділом, свої стратегічні цілі та окремі програми дій. 
І так слід зробити на всіх рівнях ієрархії, включаючи 
кожного працівника, який також має свої цілі, бачення, 
програми дій. Тільки гармонізувавши весь колектив, 
спрямувавши кожного на виконання власної місії та 
місії підприємства, керівництво підприємства може 
отримати необхідні конкурентні переваги і досягти 
бажаних результатів.

На завершальному етапі оцінювання оптималь-
ності організаційної структури управління підприєм-
ства після реалізації усіх її напрямів проектна струк-

Рис. 2. Регіональна структура управління підприємством сфери гостинності
Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження
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тура повинна бути ідентифікована за такими ознаками 
оптимальності:

1) керованість – здатність швидко й чітко реагу-
вати на прямі директиви зверху;

2) адаптивність – адекватність та своєчасність 
реакції підприємства на зміну зовнішніх умов; здат-
ність коригувати стратегію і тактику зміни зовнішніх 
та внутрішніх умов;

3) спеціалізація – розподіл праці за виконуваними 
функціями-операціями;

4) кооперація – виконання максимальної кількості 
робіт в одному структурному підрозділі;

5) затрати на управління [1, с. 197].
На основі цих висновків оцінки приймається 

остаточне рішення про запровадження певного типу 
організаційної структури управління з відповідними 
взаємозв’язками, яка б оптимально дала змогу підпри-
ємству реалізувати вибрану стратегію.

Висновки. Таким чином, зміна стратегії на підпри-
ємстві обов’язково приводить до певних перетворень 
в його організаційній структурі. Ці зміни не завжди 
матимуть радикальний характер. Проте керівництво 
зобов’язане встановити, наскільки наявна організа-
ційна структура відповідає стратегії, а вже потім, якщо 

це необхідно, проводити відповідні зміни. З цією метою 
здійснюється оцінювання оптимальності організацій-
ної структури управління підприємства, яка включає 
принаймні три основні напрями, а саме ефективність 
наявної організаційної структури, її відповідність 
вибраній стратегії та правильність ранжування задач 
нової стратегії між рівнями та підрозділами підприєм-
ства. Результати оцінювання оптимальності організа-
ційної структури є своєрідним обґрунтуванням під час 
прийняття рішень щодо проведення відповідних змін в 
ній відповідно до вибраної стратегії, що дає змогу про-
цес реалізації стратегічних змін певним чином систе-
матизувати та поставити на наукову основу.

Отже, формування організаційної структури є голо-
вним показником ефективного організаційного пере-
творення. Якісно побудована організаційна структура 
сама собою ще нічого не значить. Проте погано ство-
рена організаційна структура унеможливлює конструк-
тивну роботу незалежно від рівня менеджерів Таким 
чином, удосконалюючи організаційну структуру, 
можемо вдосконалити виконання роботи. З огляду на 
вказане подальші наукові дослідження слід проводити 
в напрямі розроблення інноваційних форм організацій-
них структур, зокрема у сфері гостинності.
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Економіка та управління підприємствами

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

В статье обозначены основные направления формирования организационной структуры менеджмента 
предприятий сферы гостеприимства. Отмечено, что организационная структура управления предприятиями 
сферы гостеприимства направлена на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями 
предприятия, распределение между ними прав и ответственности. Определены, проанализированы основные 
показатели системы менеджмента организационной структуры предприятий индустрии гостеприимства. 
Обозначены главные факторы, влияющие на организационные изменения структуры управления предприяти-
ями сферы гостеприимства. Управление предприятиями сферы гостеприимства предлагается организовать с 
применением командной формы организации деятельности. Резюмировано, что формирование организационной 
структуры является главным показателем эффективного организационного преобразования. Благодаря совер-
шенствованию организационной структуры предприятий сферы гостеприимства можно усовершенствовать 
выполнение работы на них, а также достичь лучшего экономического результата.

Ключевые слова: сфера гостеприимства, менеджмент, структура управления, стратегия, организационное 
преобразование, потребитель.

FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE  
OF MANAGEMENT ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY

The article defines the main directions of formation of organizational structure of management of hospitality enter-
prises. It is noted that the organizational structure of management of hospitality enterprises is aimed at establishing clear 
relationships between the individual divisions of the enterprise, the distribution of rights and responsibilities between 
them. The main indicators of the management system of the organizational structure of the enterprises of hospitality 
industry are determined and analyzed. The main factors influencing organizational changes of the management structure 
of hospitality enterprises are outlined. Management of hospitality enterprises is proposed to be organized using the bri-
gade form of organization of activities. It is summarized that the formation of organizational structure is the main indica-
tor of effective organizational transformation. By improving the organizational structure of hospitality enterprises, it is 
possible to improve the performance of work on them and achieve a better economic result.

Key words: sphere of hospitality, management, management structure, strategy, organizational transformation, consumer.


