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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СКЛАДУ  

СУЧАСНОГО РЕСТОРАНА 

Сьогочасні вимоги господарювання вимагають творчого підходу до 

вирішення проблемних питань менеджменту підприємств ресторанного 

бізнесу які повинні ґрунтуватися на широкому використанні досягнень 

науки, техніки й глибокому систематичному опануванні методів 

управління. Успішні рішення адміністративних завдань потребують не 

лише творчого та наукового підходу, але й певних навичок, досвіду. Ріст 

професійного потенціалу сучасного керівника, рівня його 

компетентності у вирішанні дедалі складніших ситуацій які залежать не 

тільки від теоретичних знань але й від тривалості його практичної 

діяльності. Практичний досвід допомагає керівникові віднаходити 

найефективніші методи управління. Одним з таких методів є 

організаційно – адміністративний. Основою цього методу є організаційні 

відносини, які є складовою механізму менеджменту підприємства 

ресторанного бізнесу. Без організаційно-адміністративного метода 

управління не можуть реалізуватися другі методи, він забезпечує 

чіткість, дисциплінованість і порядок роботи що є запорукою успішного 

закладу ресторанного господарства.  

На сьогодення проблемою ресторанного господарства є досить 

низький рівень фахівців з одного боку та відсутність нормативно правової 

бази яка б регулювала обов’язкове залучення персоналу лише після 

опанування професійних дисциплін. Некомпетентний працівник, особливо 

менеджер, помилками діями може дезорієнтувати колектив підприємства, 
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що призводить до ресурсних витрат, виникнення конфліктів тощо.  

Своєю не кваліфікованістю керівник приводить до перешкод та 

невдач підприємства. Це висловлюється в том, що підлеглі відчувають 

себе незадоволеними й працюють нижче від своїх можливостей, а це в 

свою чергу відображується на конкуренто спосібності підприємства.  

Схожі питання вже не раз піднімались в наукових доробках: 

Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш, В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін, та інших. 

Науковці розглядали питання пов’язані: з управлінською діяльністю, 

професійним рівнем адміністративного состава, переваги та недоліки 

ресторанів тощо. Проте, не дивлячись на значну кількість наукових 

досліджень, діяльність професійної підготовки адміністративного 

состава потребує подальшої уваги. 

Отже професійна підготовка – це сукупність спеціальних знань, 

умінь й навичок які дозволяють виконувати роботу у визначній  

області діяльності.  

Найважливішими професійними рисами керівника нової формації 

вважаю: професійна культура, професійна компетентність, високий 

рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних 

питаннях економіки і права, вміння самостійно й оперативно приймати 

рішення з урахуванням світових інноваційних процесів та нових 

тенденцій розвідку бізнесу. 

Для ефективного управління адміністративний персонал повинен 

володіти знанням сьогочасного менеджменту й мати здібності до 

управління колективом. Ці знання потрібні керівникові для визначення 

власних підходів до підлеглих. Керівники, які нездатні аналізувати й 

удосконалювати власні управлінські підходи, як правило, не 

намагаються встановлювати зворотні зв’язки, нездатні зацікавити своїх 

підлеглих, мають труднощі при наданні завдань та доручень. Керівники, 

які недостатньо розуміють мотивацію працівників, у яких застарів стиль 

управління не відповідають сьогоденним вимогам підприємств 

сучасного ресторанного бізнесу. Здібності до керівництва і принципів та 

чітких власних цілей; здатності до управління самим собою; вміти 

навчати та розвивати підлеглих, формувати ефективні робочі групи. 

Менеджери які не вміють досягати практичних результатів від своїх 

підлеглих, не мають здібностей до управління. В сучасному 

ресторанному бізнесі необхідно виокремити наступні ключові фактори 

управління: розуміння мети сегментів ринку і їх досягнень, контроль 

розходів, уміння працювати з персоналом. Можливо, саме недостатні 

знання й не розуміння вищевикладених факторів, на мій погляд і є 
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причиною низького рівня обслуговування яке веде к невдачам у 

ресторанному бізнесі.  

Вагому роль в організації ресторанного господарства також відіграє 

професіоналізм обслуговування. Адже саме робота обслуговуючого 

персоналу, поставлена і організована належним чином, може як збільшити 

дохід в ресторанному бізнесі, так і на довго відвадити клієнтів, а не гостей 

як можна часто зустріти, саме клієнтів бо заклад ресторанного 

господарства надає послуги за які отримує фінансову винагороду. 

Ще одна, на мій погляд, проблема ресторанного господарства це 

попит на низько кваліфіковану працю, та працівників без професійної 

освіти, це знов повертаючись до того, що в нашій державі немає чіткого 

механізму регулювання відсоткової кількості фахівців з профільною 

освітою, наприклад як в сфері туризму. 

В даний час ринок праці потребує високопрофесійних кадрах, 

здатних переглянути стратегію розвитку бізнесу в умовах кризи та або 

ринкового спаду, реструктурувати бізнес-процеси, підібрати потрібну 

команду. Підприємства готові залучати кращі кадри, пропонуючи більш 

вигідні умови по компенсації в порівнянні з конкурентами. Останнім 

часом відзначається збільшення попиту на фахівців вищої ланки в сфері 

управління фінансами та персоналом. Кількість вакансій зменшилася, 

але за хорошими фахівцями і раніше була черга. Професійний менеджер 

життєва необхідність сьогоднішнього дня не тільки для ресторанного 

але й інших видів бізнесу.  

Вміння управляти закладом ресторанного господарства в першу 

чергу ґрунтується на високопрофесійних навичках які базуються на 

широкому науковому підґрунті, досвіду здобутому під час практичної 

діяльності, професійній культурі та на сам перед якості освіти – 

структурованості та узгодженості навчальних планів всіх рівнів 

підготовки фахівців галузі, згідно стандарту по всій країні.  

Для успішного ведення бізнесу професійний менеджер зобов’язан 

вивчити теорію та практику відношень між людьми. В рестораном, як ні в 

якому другому бізнесі, дуже важливо одразу же добитись успіху і, як ні в 

якому другому бізнесі філософія управління і відносини керівника 

проявляється обслуговування персоналу і його взаємовідносин з клієнтом, 

адже багато досліджень виявило, що основною причиною уходу 

кваліфікованих співробітників є не тільки низька заробітна плата, але й 

втручання власників в професійне управління. Одною з головних 

складових успіху ресторанна є професіоналізм співробітників та їх 

задовільні умови. 


