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АНОТАЦІЯ 

 

Вітовщик П.Ю. Забезпечення ефективного управління персоналом 

готельно-ресторанного комплексу (на матеріалах ПП «Готельно-

ресторанний комплекс «Мандарин»).  

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-

методичних та практичних аспектів забезпечення ефективного управління 

персоналом готельно-ресторанного комплексу. Розглянуто теоретичні засади 

управління персоналом закладів гостинності. Досліджено стан управління 

персоналом ПП «Готельно-ресторанний комплекс «Мандарин», здійснено 

оцінку ефективності управління персоналом закладу. Надано практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності управління персоналом 

досліджуваного готельно-ресторанного комплексу. 

 Ключові слова: управління персоналом, готельно-ресторанна галузь,  

методи управління, ефективність.  

 

ANNOTATION 

 

Vitovshchyk P.Yu. «Provision of the efficient staff management of the 

hotel and restaurant complex (on the materials of PE «Hotel and Restaurant 

complex «Mandarin»)». 

 The master's qualification work is devoted to the study of theoretical and 

methodological and practical aspects of ensuring effective personnel management 

of the hotel and restaurant complex. Theoretical principles of personnel 

management of hospitality establishments are considered. The state of personnel 

management of PE «Hotel and Restaurant complex «Mandarin» was studied, the 

efficiency of personnel management of the institution was assessed. Practical 

recommendations for improving the efficiency of personnel management of the 

studied hotel and restaurant complex are given.  

Key words: personnel management, hotel and restaurant industry, 

management methods, efficiency. 
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