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Процеси управління та організації праці постійно розвиваються, і донині вони 

керуються одним принципом – моніторингом усієї діяльності, що дає змогу 
ефективно реалізувати прийняті припущення. Перший серйозний розгляд питань 
управління робочою силою розпочав у 19 столітті Оуен, який визнав важливість 
людських ресурсів і, зокрема, взаємозв’язок між задоволеністю працівників та 
ефективністю їх роботи. Поряд із розумінням того, що саме люди сприяють успіху 
компанії, був прийнятий підхід, орієнтований на людські ресурси, зокрема на 
мотивацію, який показав необхідність почуття безпеки серед співробітників, їх 
зацікавленість у роботі, розуміння та участь у процесах прийняття рішень. Конкретні 
моделі та спроби визначити управління людськими ресурсами (HRM) були визначені 
у 1980-х роках, і найбільш популярними є: модель управління персоналом 
Мічиганського університету, модель управління персоналом Гарвардського 
університету, модель HRM за Шулером. 

Перша модель, показала основу припущень щодо управління персоналом, згідно 
з якими управління людськими ресурсами та організаційною структурою повинно 
здійснюватися відповідно до стратегії компанії та бути адаптованими до неї. Ця 
модель визначає взаємозв’язок основних елементів, таких як відбір, оцінка, 
винагорода, розвиток (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 Модель процесу управління персоналом за даними вчених  
з Мічиганського університету 
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Передумова моделі Мічиганського університету – це відповідне розташування 
окремих елементів управління людським капіталом, що, у свою чергу, дає змогу 
ефективно впливати на поведінку працівників, що призводить до досягнення цілей 
організації більш ефективним способом. Ці елементи розглядаються як важливі 
фактори на кожному рівні управління – стратегічному, тактичному та оперативному. 

Іншою моделлю управління персоналом є модель, запропонована Гарвардським 
університетом, яка виділяє чотири основні сфери управління людським капіталом: 
участь працівників; мобільність співробітників, система оплати праці, організація 
роботи. Гарвардська модель передбачає, що всі ці сфери впливають на зацікавлених 
осіб компанії, акціонерів, менеджерів, працівників тощо, а самі вони залежать від 
ситуативних факторів, таких як структура зайнятості, стратегія бізнесу, ситуація на 
ринку праці, технології, закон або вартість підприємства.  

Ця модель передбачає, що рішення, пов’язані з управлінням людським 
капіталом, мають як прямий (ефективність, відданість), так і непрямий (задоволеність 
працівників, соціальні вигоди) вплив на підприємство, що викликає ефект зворотного 
в’язку щодо зацікавлених сторін компанії та ситуаційних факторів. Гарвардська 
HRM-модель враховує потреби багатьох зацікавлених груп і тому сильно впливає на 
теорію управління людським капіталом, підкреслюючи взаємність та відповідальність 
у реалізації політики компанії.  

У моделі управління людськими ресурсами за Р. С. Шулером вхідним елементом 
є стратегія компанії [1, с. 43]. Стратегія визначає потреби підприємства, які 
відображаються у баченні, місії та стратегічних цілях підприємства. На основі всіх 
факторів готується діяльність на окремих етапах у сфері стратегічного управління 
людським капіталом, починаючи від визначення філософії управління людськими 
ресурсами, через розробку бізнес-стратегії, до діяльності та процесів управління 
персоналом. 

Представлені американські моделі управління людськими ресурсами були і досі 
розширюються та модифікуються вченими з інших країн, враховуючи, зокрема, 
подальші цілі управління персоналом та фактори, що впливають на ефективність 
праці працівників. Зміни умов роботи туристичних підприємств в часи економіки, 
заснованої на знаннях, призводять до спроб визначити роль і значення людського 
капіталу, зокрема його внеску у підвищення конкурентоспроможності, досягнення 
певних економічних ефектів, а отже, і збільшення вартості всього підприємства. 
Зміни стосуються сприйняття людського капіталу як свого роду центру прибутку, що 
є принциповою зміною, особливо серед туристичних підприємств.  

Якщо туристичні підприємства не вказують точний рівень людського капіталу, 
здатного реалізувати місію та бачення організації, і не помічають повернення 
інвестицій у людські ресурси, процес розвитку людського капіталу буде 
здійснюватися без урахування необхідного знання. Наслідком такої ситуації може 
бути розбіжність між підвищенням ефективності, оцінкою інвестицій та 
можливостями розвитку людського капіталу, що впливають на розвиток всього 
підприємства. 
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