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КРЕАТИВНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

У статті розглянуто сутність людського капіталу з позиції його креативності в готельній інду-
стрії. Представлено групи творчих активів, що формують креативність людського капіталу. Дослі-
джено Стратегію сталого розвитку України до 2030 р., зокрема у напрямі «Креативні індустрії 
та індустрія гостинності», на базі якої виявлено стратегічні заходи створення конкурентоспро-
можної креативної економіки. Представлено методи мотивації персоналу на підприємствах готель-
ного бізнесу та особливості системи мотивації на підставі факторних чинників. Охарактеризовано 
компоненти нематеріального стимулювання у готельному бізнесі щодо підвищення креативності 
людського капіталу. Виявлено, що мотивація людського капіталу в готельній індустрії є важливим 
чинником успішної діяльності підприємств цієї сфери, а також значимим засобом підвищення креа-
тивності людського ресурсу. Також наголошено, що методи мотивації мають ґрунтуватися на інди-
відуальному підході. 
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Постановка проблеми. У будь-якій галузі, до якої 
також входить індустрія гостинності, креативність 
людського капіталу, мотивація роботи та рівень задо-
волення персоналу готельного підприємства відіграють 
важливу роль у визначенні успіху чи невдачі органі-
зації. Це передусім пояснюється тим, що сьогодні для 
будь-якої компанії людський капітал та персонал роз-
глядаються як важливий актив, який суттєво сприяє 
виживанню та зростанню цієї компанії. Оскільки кожен 
актив бізнесу вимагає належної уваги, інвестицій та 
управління з боку власників, це також стосується і люд-
ського капіталу, який у готельній індустрії відіграє клю-
чову роль. Саме тому його креативність впливатиме на 
позиціонування готельної індустрії на світовому ринку 
туристичних послуг, що є важливим завданням науко-
вого пошуку в контексті побудови важливих компонент 
і засобів його підвищення та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням вивчення креативності людського капіталу при-
свячено роботи Л.Л. Калініченко, Т.В. Поснової, 
К.С. Шапошникова. Значний внесок у методологію 
дослідження мотивації людського капіталу зробили такі 
іноземні та вітчизняні науковці, як Дж. Белл, Дж. Гелб-
рейт, В. Геєць, А. Гальчинський, П. Друкер, Ф. Мах-
луп, Ф. Фукуяма, С. Крамер, Л. Лейдесдорф, П. Ромер, 
В. Остапенко, Л. Федулова, С. Сардак, В. Семиноженко, 
Э. Тоффлер, Ч. Пауерс, Дж. Хейдж та ін. Разом із тим 

дослідження креативності людського капіталу в готель-
ній індустрії потребує більш детальної уваги сучасних 
науковців та подальшого висвітлення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження сутності креативного людського капіталу 
та його ролі в готельній індустрії.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 
все частіше звертають увагу на людський капітал та 
його роль у впливі на продуктивність економіки та 
роботу організації. При цьому знання перетворилися 
на основний чинник виробництва, який відрізняється 
своїми властивостями від інших факторів, вони не 
витрачаються, не зменшуються і не зникають у про-
цесі виробництва. Особливого значення набуває те, що 
людський капітал стає джерелом саморозвитку та вдо-
сконалення людини, характеризуючи якісне зростання 
економіки знань. У таких умовах креативна діяльність 
людини, її прагнення реалізувати себе та свої здібності 
поступово виходять на перший план [1].

Креативність людського капіталу виявляється у 
сукупності творчих якостей людини, які виступають 
її «активами» та поділяються на такі основні групи 
залежно від їхніх функцій у життєдіяльності:

– жива система людини, яку становлять загальні 
фізичні та нервово-психічні, у тому числі інтелекту-
альні, можливості людини, зокрема потенціал його 
здоров’я;
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– здатність до індивідуального відтворення самого 
себе в широкому значенні через підтримання, збере-
ження та примноження свої власних можливостей, у 
тому числі й продовження роду. У це поняття входять 
специфічні знання та вміння, необхідні людині для фор-
мування та вдосконалення власних творчих здібностей; 

– рівень освіти та професійний рівень, у тому числі 
загальноосвітні та соціокультурні знання та вміння, 
загальні та спеціальні професійні навички, трудовий 
досвід та виробнича майстерність;

– когнітивні можливості, необхідні для успішного 
отримання, переробки, зберігання та використання 
економічно значущої інформації, інформативність у 
виробничій діяльності людини;

– мобільність та свобода переміщення;
– свобода доступу до системи освіти;
– готовність та можливість зміни соціального ста-

тусу індивіда;
– система стимулів та мотивів як комплекс факто-

рів соціально-економічного характеру, що пов’язані із 
системою цінностей і мотивацій людини до праці, та її 
найважливіші особистісні якості [1].

Мотивація є важливим засобом забезпечення кре-
ативного розвитку людського капіталу та оптималь-
ного досягнення успіху організації. К.С. Шапошни-
ков обґрунтував роль інституційного середовища у 
креативному розвитку економіки. Він відзначив, що 
інституційне середовище має забезпечувати постійний 
пошук і реалізацію нових можливостей в економічному 
розвитку, взаємодію всіх учасників цього процесу, сти-
мулювання і підтримку обміну ідеями між ними, спри-
яти створенню конкурентоспроможності економіки та 
реалізації інтересів спільноти [3].

Важливість та необхідність впливу креативного 
складника людського капіталу на розвиток національ-
ної економіки відображено також у Стратегії сталого 
розвитку України до 2030 р. [4]. Важливою стратегіч-
ною метою є забезпечення сталого галузевого та регі-
онального розвитку через механізм збереження наці-
ональних культурних цінностей і традицій регіонів. 
Відповідно до Стратегії, у напрямі «Креативні інду-
стрії та індустрія гостинності» стратегічною метою є 
створення конкурентоспроможної креативної еконо-
міки, забезпечення розвитку туризму як одного з драй-
верів соціокультурного та економічного розвитку регі-
онів. Відповідно важливими стратегічними заходами є:

– збільшення частки креативних індустрій у дода-
ній вартості з 3,86% до 5%;

– збільшення частки креативних товарів в експорті 
від 0,5% до 3%;

– збільшення кількості зайнятих із 3,57% до 4,5% 
від загальної кількості працевлаштованих;

– підвищення позиції у Глобальному індексі іннова-
цій у категорії Creative goods and services з 95-ї на 25-ту;

– підвищення захищеності прав інтелектуальної 
власності;

– посісти 45-е місце у The Travel & Tourism 
Competitiveness Іndex;

– поліпшення доступу представників креативних 
індустрій до фінансових ресурсів;

– забезпечення високої якості сервісу та безпеки у 
сфері туризму [4].

Мотивація людського капіталу в готельній індустрії 
є важливим чинником успішної діяльності підприємств 
цієї сфери, а також значимим засобом підвищення кре-
ативності людського ресурсу. Методи мотивації мають 
ґрунтуватися на індивідуальному підході. Необхідно 
визначити ключові потреби певної групи працівників 
і розробляти відповідні мотиваційні заходи для них.  
Для одних працівників пріоритетне значення мають 
фізіологічні потреби, для інших – потреби визнання і 
самоствердження [5].

Важливим мотиваційним засобом підвищення кре-
ативності для більшості працівників підприємства є 
заробітна плата. Матеріальна мотивація у трудовій 
діяльності розглядається з позиції комплексної дії низки 
макро- й мікроекономічних чинників, у тому числі [6]: 

а) рівня заробітної плати та її динаміки; 
б) наявності прямої залежності рівня заробітної 

плати від кількості, якості й результатів праці; 
в) диференціації заробітної плати на підприємстві 

та в суспільстві загалом;
г) структури особистого доходу; 
ґ) матеріального забезпечення наявних грошових 

доходів тощо.
Сучасне готельне підприємство повинне вистав-

ляти конкурентну заробітну плату для того, щоб стиму-
лювати своїх співробітників до якісної роботи. Проте 
досить відомим фактом є те, що людина швидко зви-
кає до нового і заробітна плата не є винятком, тому в 
готельній індустрії, окрім економічних методів моти-
вації, мають бути застосовані соціальні, статусні, 
морально-психологічні та низка інших методів, що 
представлені на рис. 1.

Керівники підприємств, вибираючи тій чи інший 
метод мотивації, керуються принципом доцільності та 
можливості підвищення креативності людського капі-
талу, які спрямовані на задоволення потреб безпеки 
та захищеності, належності та причетності, поваги та 
самоствердження. До таких методів належать гарантія 
стабільної зайнятості, створення сприятливого соці-
ально-психологічного клімату, атмосфери взаємодопо-
моги, розвиток командної роботи, повага та визнання 
результатів роботи кожного члена команди, залучення 
до процесів прийняття рішень, спільного обговорення 
стратегії розвитку підприємства, організація навчання 
тощо.

Система соціальних заохочень і винагород також 
відіграє особливу роль у мотиваційному механізмі 
готельної індустрії, яка складається з медичного стра-
хування працівників, допомоги співробітникам, забез-
печення відпочинку дітей, позики на придбання житла, 
організації безкоштовних обідів тощо [8].

У готельній індустрії на креативність людського 
капіталу також впливають особливості системи моти-
вації, що залежать від таких чинників [7]:
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– якщо готель відноситься до мережі (розробля-
ються єдині програми);

– кон’юнктури ринку праці;
– враховуються особливості діяльності деяких 

співробітників (топ-менеджмент, запрошені з іншої 
країни співробітники).

При цьому до методів нематеріального стимулю-
вання в готельному бізнесі відносяться [10]:

– наявність програми «співробітник місяця/квар-
талу/року». Такий метод хоча і носить змагальний 
характер, але він допомагає вести до збільшення тру-
дових показників, за рахунок чого зростає і креатив-
ність людського капіталу. Право вибору найкращого 
працівника залишається за колективом;

– проведення корпоративних заходів. Такі заходи 
не тільки згуртовують колектив, а й дають змогу спів-
робітнику проявити себе як особистість. Для співро-
бітників індустрії гостинності, особливо для тих, хто 

знаходиться у постійній взаємодії з гостями, важливо 
мати можливість проявляти себе творчо, щоб переда-
вати гостям тільки позитивні емоції;

– спілкування. Зв’язок «керівник – підлеглий» 
дуже важливий і може виявитися цінним для готель-
ного бізнесу. Спілкування генерального директора, 
топ-менеджера зі своїми підлеглими допомагає налаго-
дити необхідний рівень довіри і відкритися. Співробіт-
ник усвідомлюватиме, що він не байдужий для керів-
ництва й є важливою частиною колективу. Прикладом 
цього можуть послужити ті ж корпоративні «планерки» 
на початку дня, де керівник може «зарядити» позитив-
ними емоціями і надавати настрій на весь трудовий 
день. Це підвищує емоційний настрій працівників на 
більш ефективне виконання своєї роботи; 

– причетність – одна з потреб людини, яка розташо-
вана на третьому рівні піраміди А. Маслоу. Організація 
зборів, у беруть участь співробітники керівних посад 

Рис. 1. Методи мотивації персоналу на підприємствах готельного бізнесу
Джерело: складено за даними [7–9]
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і лінійного персоналу, залучає підлеглих ближче до 
керівництва і до вирішення життєво важливих питань. 
Відчуття значущості і визнання в готельній індустрії 
особливо гостро спостерігається у лінійного персоналу;

– навчання і кар’єрне зростання. Коли людина, 
яка прагне до саморозвитку і професійного зростання, 
перестає отримувати нові знання і досвід, то вона почи-
нає шукати місце, де їй можуть це надати. У зв’язку із 
цим на успішних підприємствах прийнято проводити 
тренінги як у професійній сфері, так і загальноосвітні, 
курси іноземної мови, курси підвищення кваліфікації 
персоналу тощо;

– система бонусів і корпоративних знижок осо-
бливо популярна в готельному бізнесі. Знижки нада-
ються співробітникам, а іноді й родичам співробітників 
на користування послугами готелю та його партнерів. 
Такими можуть бути салони краси при готелі, поста-
чальники, фітнес-клуби, послуги професійного готель-
ного фотографа тощо. Надаючи співробітникам кор-
поративні знижки, можна істотно підвищити якість 
послуг і сервісу.

Отже, завдяки нематеріальним способам мотивації 
буде можливим підвищення рівня креативності люд-
ського капіталу в готельній індустрії, оскільки пра-
цівники також не матимуть бажання змінювати місце 
роботи і будуть із великим ентузіазмом та енергією від-
даватися роботі.

Окрім нематеріальних методів мотивації, організа-
ція розробляє матеріальну систему мотивації співро-
бітників. У готельному бізнесі широко використову-
ють метод мотивації співробітників по відділах, тобто 
розробляють програми для окремих відділів із метою 
збільшення прагнення персоналу виконувати свою 
роботу краще й якісніше.

Працівники готельної індустрії, окрім оригінальних 
знань, креативних здібностей та наявності вроджених 
талантів, повинні володіти також такими компетенці-
ями, як:

– спроможність генерувати нові ідеї та рішення;
– схильність критично ставитися до власних ідей 

та ідей інших людей;
– спроможність ідентифікувати нові можливості;
– спроможність публічно презентувати свої ідеї та 

напрацювання;
– спроможність координувати свою діяльність;
– спроможність набувати нові знання;
– аналітичне мислення;
– спроможність ефективно використовувати влас-

ний час;
– спроможність вести перемовини;
– спроможність говорити та писати іноземними 

мовами тощо [1].
Висновки. Отже, в умовах трансформації еконо-

мічних процесів креативність людського капіталу стає 
важливим потенціалом суб’єкта у будь-якій індустрії. 
Тому необхідність масштабних інновацій, створення 
ефективної системи мотивацій, відповідного рівня 
освітньої та наукової системи в країні стануть першо-
черговими заходами на шляху підвищення продуктив-
ності людського капіталу в індустріальній сфері еко-
номіки. Креативний людський капітал здатний помітно 
посилювати свої конкурентні позиції на ринку праці. 
У такому напрямі більш освічені працівники зможуть 
успішніше адаптуватися до змін в економічному і соці-
альному середовищі, активніше освоювати нові знання 
і навички, швидше реагувати на досягнення науково-
технічного прогресу та починати раніше впроваджу-
вати їх у своїй повсякденній діяльності. 
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КРЕАТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

В статье рассмотрена сущность человеческого капитала с позиции его креативности в гостиничной 
индустрии. Представлены группы творческих активов, формирующих креативность человеческого капитала. 
Исследована Стратегия устойчивого развития Украины до 2030 г., в частности в направлении «Креативные 
индустрии и индустрия гостеприимства», на базе которой выявлены стратегические меры по созданию конку-
рентоспособной креативной экономики. Представлены методы мотивации персонала на предприятиях гости-
ничного бизнеса и особенности системы мотивации на основе групп факторов. Охарактеризованы компоненты 
нематериального стимулирования в гостиничном бизнесе по повышению креативности человеческого капитала. 
Выявлено, что мотивация человеческого капитала в гостиничной индустрии является важным фактором успеш-
ной деятельности предприятий этой сферы, а также значимым средством повышения креативности человече-
ского ресурса. Также отмечено, что методы мотивации должны основываться на индивидуальном подходе.

Ключевые слова: креативный человеческий капитал, гостиничная индустрия, мотивация персонала, челове-
ческий актив, стимулирование труда.

CREATIVITY OF HUMAN CAPITAL IN THE HOTEL INDUSTRY

The article considers the essence of human capital from the standpoint of its creativity in the hotel industry. Groups 
of creative assets that form the creativity of human capital are presented. The Strategy of Sustainable Development of 
Ukraine until 2030 is studied, in particular in the direction of "Creative Industries and Hospitality Industry", and on the 
basis of which strategic measures to create a competitive creative economy are identified. It is noted that material motiva-
tion in labor activity is considered from the standpoint of the complex action of a number of macro- and microeconomic 
factors, including: the level of wages and its dynamics; the presence of a direct dependence of the level wages from 
quantity, quality and results of work; wage differentiation in the enterprise and in society as a whole; personal income 
structure; material support of available cash income, etc. Methods of personnel motivation at hotel business enterprises 
and features of motivation system on the basis of factor factors are presented. The components of intangible incentives 
in the hotel business to increase the creativity of human capital are described. It was found that the motivation of human 
capital in the hotel industry is an important factor in the successful operation of enterprises in this area, as well as a 
significant means of increasing the creativity of human resources. It is also emphasized that motivation methods should 
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be based on an individual approach. The creative abilities and competencies that a modern employee of the hotel indus-
try should have are proposed, namely: the ability to generate new ideas and solutions; tendency to be critical of one's 
own ideas and the ideas of others; the ability to identify new opportunities, publicly present their ideas and experiences, 
coordinate their activities and acquire new knowledge. Intangible ways of motivation will make it possible to increase 
the level of creativity of human capital in the hotel industry, as employees will also not be willing to change jobs and will 
be very enthusiastic and energetic to work. In the hotel business, the method of motivating employees by departments is 
widely used. Programs are being developed for individual departments in order to increase the desire of staff to perform 
their work better and better.

Key words: creative human capital, hotel industry, staff motivation, human assets, labor stimulation.


