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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах»  

Коржука Андрія Миколайовича 

 

Актуальність теми. Останнім часом, особливо в період фінансово-

економічної нестабільності, керівники організацій все частіше звертають увагу 

на формування лояльності співробітників до компанії. У багатьох компаніях 

відбуваються різні зміни, в тому числі скорочення кількості працівників, але 

обсяги роботи лише зростають, а завдання стають все складніше, тому зараз, 

як ніколи раніше, лояльні співробітники можуть допомогти компаніям вижити 

та розвиватися в подальшому, не вимагаючи збільшення заробітної плати або 

інших додаткових пільг. Лояльні співробітники ефективніше працюють, легше 

приймають непопулярні рішення, спрямовані на стабілізацію і збереження 

бізнесу, отже питання розвитку лояльності стає все більш актуальним. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

засад та способів розвитку і підвищення лояльності персоналу в сучасних 

умовах.  

Завданнями роботи є: розкрити сутність та принципи лояльності 

персоналу підприємств в ринкових умовах господарювання; проаналізувати 

основні типи та рівні лояльності персоналу; виявити систему факторів, що  

забезпечують лояльність персоналу організацій та особливості процесу 

формування лояльності персоналу в сучасних умовах; дослідити методи 

оцінки рівня лояльності персоналу в контексті забезпечення ефективної 

діяльності підприємства; запропонувати та узагальнити напрями підвищення 

лояльності персоналу; проаналізувати вітчизняний досвід підвищення 

лояльності персоналу провідних компаній. 

Об'єктом дослідження виступає лояльність персоналу. 

Предметом дослідження є форми, рівні та методи розвитку й підвищення 

лояльності персоналу в сучасних умовах. 

Методи дослідження: наукового аналізу,  наукового синтезу та 

узагальнення, системно-структурний метод, описовий, емпіричні методи 

(спостереження, анкетування, моніторинг), графічний тощо. 

Теоретичне значення дослідження полягає в вивченні сучасних видів та 

рівнів лояльності персоналу, дослідженні факторів та інструментів 

формування лояльності персоналу; виявленні сучасних напрямів та технологій 

розвитку лояльності персоналу. 

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі з персоналом 

при формуванні програм з розвитку лояльності персоналу організацій. 

Структура магістерської кваліфікаційної робота включає: основна 

частина – 98 стор.; таблиць – 7; рисунків – 14; літературних джерел – 48. 

Ключові слова (5-10): лояльність персоналу, афективна лояльність, 

поведінкова лояльність, нормативна лояльність, задоволеність,   прихильність, 

залученість, гейміфікація. 

 



S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

«The development of staff loyalty in modern conditions» 

Korzhuka Andriia Mykolaiovycha 

 

Actuality of theme. Recently, especially in times of financial and economic 

instability, the heads of organizations are increasingly paying attention to the 

formation of employee loyalty to the company. Many companies are undergoing 

various changes, including staff reductions, but workloads are increasing and tasks 

are becoming more difficult, so now, like never before, loyal employees can help 

companies survive and grow without requiring higher pay or other additional 

benefits. Loyal employees work more efficiently, make unpopular decisions easier 

to stabilize and maintain their business, so the issue of loyalty development becomes 

more relevant. 

The aim of master's qualification work is to study the theoretical foundations 

and ways of developing and improving the loyalty of the staff in modern conditions. 

The tasks of the work are: to reveal the essence and principles of loyalty of the 

personnel of enterprises in market conditions of economy; analyze key types and 

levels of staff loyalty; identify a system of factors that ensure the loyalty of staff of 

organizations and features of the process of formation of staff loyalty in modern 

conditions; explore methods of assessing the level of loyalty of personnel in the 

context of ensuring the effective operation of the enterprise; to propose and 

summarize areas of staff loyalty enhancement; to analyze the domestic experience 

of increasing the loyalty of the personnel of leading companies. 

The object of the study is the loyalty of the staff. 

The subject of the research is the forms, levels and methods of development 

and increase of staff loyalty in modern conditions. 

Methods of research: scientific analysis, scientific synthesis and generalization, 

system-structural method, descriptive, empirical methods (observation, questioning, 

monitoring), graphic, etc. 

The theoretical significance of the research is to study modern types and levels 

of staff loyalty, to study the factors and tools of formation of staff loyalty; 

identifying modern trends and technologies for the development of staff loyalty. 

The results of the work are recommended to be used in the work with the 

personnel in forming programs for the development of loyalty of the personnel of 

organizations. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part - 98 

pages; tables - 7; drawings - 14; literary sources - 48. 

Keywords (5-10): staff loyalty, affective loyalty, behavioral loyalty, normative 

loyalty, satisfaction, commitment, involvement, gamification. 
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ВСТУП 

 

Сьогодні трудові ресурси є головною конкурентною перевагою кожного 

підприємства, від якості й ефективності використання яких багато в чому 

залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможність. 

Саме тому великого значення нині набуває проблема, пов’язана з тим, що в 

багатьох випадках працівники не відчувають єдність зі своєю організацією, не 

ототожнюють свої інтереси з інтересами бізнесу і, відповідно, працюють не 

досить ефективно, не докладають зусиль для досягнення результату.  

В ринкових умовах господарювання будь-яка компанія щоб бути 

успішною повинна постійно покращувати свої виробничі результати. Для 

цього керівники, в тому числі, можуть інвестувати в людські ресурси компанії, 

наприклад організовуючи навчання, надаючи обладнання і створюючи умови 

для того, щоб зробити роботу краще і приємніше. Це веде до більш високої 

задоволеності працівників і, як наслідок, - до поліпшення якості продуктів і 

обслуговування, що, в свою чергу, може підвищити ступінь задоволеності 

клієнтів і їх лояльність. Сьогодні питання лояльності персоналу набуває 

особливої актуальності. Це пояснюється тим, що персонал розглядається як 

фактор конкурентоспроможності, а вірність працівників компанії – як 

конкурентна перевага [16]. 

В Україні останнім часом все більше уваги приділяється лояльності 

співробітників до своєї організації. Провідні фахівці-практики розглядають 

проблему лояльності однією з актуальних для відносин працівник-

роботодавець для підвищення ефективності праці, якості вітчизняного бізнесу. 

Для цього, насамперед, необхідно розробити такі методики і моделі 

оцінювання та розвитку лояльності персоналу підприємства, які дозволять 

поліпшувати взаємовідносини підприємства з персоналом [42]. 

Щороку компаніям стає все важче відриватись від конкурентів за якістю 

продукту, і тому для створення конкурентної переваги, важливішим стає 

зосередження на обслуговуванні клієнтів. Для отримання позитивних 



результатів в центрі уваги має бути клієнт, але успіхи залежать від 

працівників, тому лояльний працівник є запорукою успішного бізнесу. 

Успішний і задоволений працівник якісніше обслуговує клієнтів, що в 

подальшому перетворюється в успішний бізнес ланцюжок «працівник-клієнт-

прибуток» [42]. 

Питання, що стосуються лояльності персоналу, розглянуто у 

дослідженнях таких зарубіжних і вітчизняних вчених: М. Армстронг, Н. 

Боркова,  К. Девіс, О. Дейнека, І. Дуракова, Л. Карташова, А. Кібанов, Ю. 

Красовський, А. Кудлай, М. Магура, Г. Никифоров, Д.В. Ньюстром, К. 

Оксинойд, В. Співак, К. Харський, І. Чумарін, О. Ястремська та інші. Однак 

недостатньо висвітленими в науковій літературі є питання, що розкривають 

особливості лояльності у системі управління персоналом підприємств.  

Мета магістерської роботи полягає в розробленні та обґрунтуванні 

теоретичних засад формування лояльності персоналу, дослідженні наявних 

інструментів впливу та методик оцінки лояльності персоналу. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені такі 

завдання:  

- досліджено сутність та принципи лояльності персоналу підприємств в 

ринкових умовах господарювання; 

- проаналізовано основні типи та рівні лояльності персоналу; 

- виявлено систему факторів, що  забезпечують лояльність персоналу  

організацій та особливості процесу формування лояльності персоналу в 

сучасних умовах; 

- проведено дослідження методів оцінки рівня лояльності персоналу в 

контексті забезпечення ефективної діяльності підприємства; 

- узагальнено напрями підвищення лояльності персоналу; 

- проаналізовано вітчизняний досвід підвищення лояльності персоналу 

провідних компаній; 

- запропоновано використання гейміфікації як одного з інструментів 

підвищення лояльності персоналу. 



Об'єктом дослідження виступає лояльність персоналу. 

Предметом дослідження є форми, рівні та методи розвитку й 

підвищення лояльності персоналу в сучасних умовах. 

Методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і 

зарубіжних вчених та практичний досвід діяльності українських компаній 

різних сфер діяльності, матеріали періодичних видань; ресурси мережі Internet 

з питань формування та розвитку лояльності персоналу сучасних організацій. 

Виконання роботи базувалось на використанні низки методів 

дослідження: метод наукового аналізу - аналіз джерел літератури обраної 

теми, для забезпечення достатньої теоретичної бази для здійснення 

дослідження; метод наукового синтезу та узагальнення - узагальнення і синтез 

точок зору, представлених в науковій літературі; метод моделювання - 

формування на основі отриманих даних авторської позиції з досліджуваної 

проблематики; системно-структурний метод, що дозволяє сформувати 

узагальнене уявлення щодо лояльності персоналу в усьому її різноманітті; 

приватні емпіричні методи (спостереження, анкетування, моніторинг).   

Практична значущість дослідження полягає в тому, що представлені в 

роботі рекомендації можуть бути використані вітчизняними організаціями з 

метою розвитку лояльності персоналу для забезпечення сталості власного 

персоналу, зниження плинності кадрів та підвищення 

конкурентоспроможності організацій в умовах жорсткої конкуренції, а також 

можуть бути використані при розробці навчальних матеріалів дисциплін 

спеціальності «Менеджмент».  

Наукова новизна магістерської роботи полягає в детальному вивченні 

можливостей застосування способів підвищення лояльності персоналу в 

сучасних умовах. 

 

 

 

 
 



ВИСНОВКИ 

 

До  недавна компанії акцентували увагу на залученні, відборі та оцінці 

персоналу, але зараз увага менеджерів вищої ланки зміщується до мотивації 

співробітників і підвищення лояльності персоналу до організації. За останні 

кілька років система матеріального стимулювання стала основною для 

залучення нових людей в організації, що призвело до нескінченної гонки за 

ключовими фахівцями, які часто не затримувалися на одному місці, йдучи з 

компанії в компанію, з проекту на проект. Таким чином з'явилась потреба 

мотивувати співробітників залишатися в компанії на тривалий час не тільки за 

рахунок матеріальних бонусів. 

Лояльний співробітник – це працівник, якому подобається в компанії і 

він готовий затриматись в ній за певних умов, здатний поставити інтереси 

компанії вище власних, самовіддано виконувати посадові обов'язки, часто 

перевищуючи задані обсяги робіт. Природно, компанії зацікавлені в таких 

співробітниках і намагаються їх залучити. Однак, слід пам’ятати, що  

лояльність всередині компанії часто залежить від самої компанії та стилю 

керівництва.  

В умовах жорсткої конкуренції особливого значення набуває рівень 

лояльності персоналу організації: багато в чому від нього залежить, чи зможе 

компанія зайняти гідне місце на ринку, утримати, а потім і поліпшити своє 

становище. Необхідність створення команди лояльних співробітників 

обумовлена тим, що лояльність до організації є умовою формування у них 

високої професійної мотивації, яка, в свою чергу, відбивається на всіх 

сторонах діяльності компанії. 

Лояльність виглядає, як щось ефемерне, тим не менш, існують методи її 

оцінки, які в сукупності можуть надати керівникові максимально точну 

картину, серед яких: оцінка плинності кадрів, різноманітні анкетування та 

опитування, особисті зустрічі, спостереження тощо. 



Водночас перед керівниками організацій постає питання яким чином 

можливо виховати лояльного працівника та розвивати його лояльність із 

часом. Серед найбільш дієвих напрямів роботи з персоналом слід відзначити: 

чітко визначену спільну мету, прозору систему управління та стилю 

керівництва, дружню атмосферу в колективі та дієву корпоративну культуру, 

доступ до різноманітних інструментів навчання і розвитку, включаючи 

можливість працювати над створенням інноваційних продуктів та можливість 

самостійного управління кар'єрним розвитком, застосування альтернативних 

інструментів, зокрема творчий день поза офісом, хвилинка подяки, 

хакерспейси або інтерпренерство, корпоративний психолог, гейміфікація 

тощо. 

Для виживання в довгостроковій перспективі компаніям слід 

піклуватися про лояльність власного персоналу, оскільки серйозні загрози, які 

характерні в останні роки, зокрема, економічна нестабільність, трудова 

міграція, загострення боротьби за таланти та стабільність колективів 

торкаються кожного підприємства, і лише найсильніші здатні у складних 

умовах, не тільки залишатись прибутковими, а й підтримувати та розвивати 

власну стратегію роботи з персоналом. В таких умовах компанії можуть 

вистояти завдяки лояльності, професіоналізму та креативності своїх 

працівників. Отже вже сьогодні провідні вітчизняні компанії запроваджують 

окремі елементи і навіть повноцінні програми з розвитку лояльності 

персоналу для стабільного подальшого розвитку свого бізнесу в умовах 

невизначеності. Серед таких компаній можна назвати цікавим та корисним 

розглянутий досвід компаній «Київстар», «Нова Пошта», «Кернел», ДТЕК, 

«МакДональдз», «Фармак», агроіндустріального холдингу «Миронівський 

хлібопродукт», мережі торгових центрів «Епіцентр» тощо. Всі ці приклади 

свідчать про можливість утримувати ринкові позиції та щорічно збільшувати 

ринкову частку й прибутки, в тому числі за рахунок розвитку лояльності 

власного персоналу. 
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