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Вступ  

Структура управління - це форма розподілу й кооперації управлінської 

діяльності, в межах якої відбувається процес управління, спрямований на досягнення 

визначених цілей менеджменту. Це і є невід'ємний елемент ефективної роботи 

підприємств готельно-ресторанного господарства, що забезпечує їхню внутрішню 

стабільність та є запорукою певного порядку у використанні ресурсів. 

Матеріали і методи  

Управління підприємством здійснюється на основі базових вихідних положень і 

правил, якими керуються менеджери всіх рівнів. Ці правила визначають лінію 

поведінки менеджера. Під поняттям принципи управління слід розуміти, що це 

основоположні закономірності й правила поведінки керівників при здійсненні ними 

управлінських функцій.   

Результати  
Усі принципи менеджменту поділяють на дві групи — загальні та індивідуальні. 

До загальних принципів управління відносять: принцип застосовуваності; принцип 

системності; принцип багатофункціональності; принцип інтеграції; принцип 

орієнтації на організаційні цінності. Зазначені загальні принципи управління 

необхідно не лише враховувати, але й обов'язково виконувати в діяльності 

підприємств. Основним серед індивідуальних принципів менеджменту є принцип 

оптимального співвідношення централізації й децентралізації в управлінні.  

У межах структури управління відбувається управлінський процес, між учас-

никами якого розподілені завдання й функції щодо управління. Структура управління 

функціонує ефективно, якщо: вона прискорює процес досягнення цілей; прагне до 

запровадження нових технологій, а виробничий процес стає творчим (при цьому 

службовці поінформовані щодо прав і обов'язків, а також про рівень відповідальності 

щодо прийняття рішень); рівні координації чіткі й діють ефективно; формальні й 

неформальні структури діють в одному напрямі; службовці працюють лише в межах 

даної структури. 

Ефективне функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

неможливе, якщо структурні підрозділи дублюють функції один одного. Тому на 

кожному підприємстві повинен існувати чіткий поділ праці між окремими 

працівниками та підрозділами. Поділ праці на підприємстві призводить до створення 

нових видів робіт.  

Висновки  

Значну роль в ефективності функціонування структури управління посідає 

проблема встановлення відносин між окремими підрозділами підприємства. На неї 

впливає: ступінь різниці між підрозділами (диференціація) й ступінь співробітництва 

між підрозділами (інтеграція). Визначення міри диференціації допомагає визначити 

рівень потенційного конфлікту між окремими частинами підприємства, а 

 віднайдення ефективного інтеграційного механізму створює умови для зниження 

рівня можливої конфліктності. Все це разом взяте сприяє підвищенню ефективності 

структури управління, що виявляється у взаємодії підприємства із зовнішнім 

середовищем. 


