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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання змінюються ви-

моги до побудови нових відносин у соціально-економі-
чних системах різних масштабів, зокрема між співро-
бітниками підприємства, що утворюють його трудовий
потенціал, та керівництвом. Одним із показників, що
характеризує якість використання трудового потен-
ціалу є лояльність персоналу, яка розглядається у різних
аспектах, починаючи із поведінкового та закінчуючи
емпіричним. Але в наукових працях, присвячених про-
блемам управління трудовим потенціалом, досліджен-
ню оцінювання впливу різних факторів на управління
лояльністю персоналу практично не присвячено уваги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом у наукових дослідженнях з'явилась

низка праць, присвячених питанню лояльності. Так, по-
літолог А. Титаренко [1] досліджує вплив політичної
лояльності на стабільність суспільства, юрист В. Кохан
[2] розглядає правові аспекти атестації працівників та
її вплив на лояльність. Щодо економістів, то більшість
робіт присвячена дослідженню лояльності споживачів:
так, М. Чорна [3] аналізує вплив лояльності покупців на
конкурентоспроможність підприємств торгівлі, О. Ка-
рел [4] розробляє стратегію лояльності споживачів у
торгівельних мережах, К. Ладиченко [5] приділяє увагу
лояльності клієнтів як фактору підвищення ефектив-
ності управління підприємствами готельного господар-
ства, Ю. Ремезь [6] вивчає лояльність споживачів ринку
мобільних послуг.
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Безпосередньо лояльності персоналу підприємств
присвячено праці О. Ястремської та Н. Боркової [7], а
також А. Кудлай [8]. О. Ястремська та Н. Боркова вва-
жають, що підприємство повинно адекватно оцінювати
отримані менеджерами результати праці та їх лояль-
ність, тому вони обгрунтували методичні положення з
кількісного визначення лояльності менеджерів до
підприємства [7]. Означені положення мають загальний
характер і можуть бути застосовані до оцінювання ло-
яльності не тільки менеджерів, а й інших працівників
підприємства. Автором також було приділено увагу
щодо формування гармонійно структурованої лояль-
ності персоналу [9] та розробці моделей лояльності з
урахуванням існуючого досвіду в науці та практиці [10].
Однак, не дивлячись на те, що проблемі управління
лояльністю персоналу було приділено значну увагу, до-
слідженням питання оцінювання впливу умов праці та
життя не приділено достатньої уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прогнозування і розробка інструментів оцінюван-

ня впливу умов праці та життя на лояльність персоналу
для запобігання небажаним варіантам розвитку в точ-
ках біфуркації є завданням даного дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Лояльність працівників підприємства є запорукою

успішності його функціонування, тому особливої ак-
туальності набувають моделі і методи визначення фак-
торів, які впливають на рівень лояльності, що дає змогу
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приймати обгрунтовані рішення щодо управління тру-
довим потенціалом підприємства.

Але кожен працівник має свій рівень лояльності, що
здатний змінюватися під дією різних факторів, основ-
ними з яких є реалізація його очікувань в організації.
Класифікуючи очікування за можливістю управління
ними ззовні та швидкістю і вартістю відповідних змін,
можна прогнозувати лояльність персоналу, оцінювати
працівника за розміром витрат на втримання в органі-
зації та приймати рішення щодо подальшої співпраці.
На прийняття рішення впливає також наявність альтер-
натив, тому лояльність персоналу з точки зору теорії
багатокритеріального прийняття рішень — це надання
людиною переваги певній організації в умовах існуван-
ня альтернативного вибору. З урахуванням оберненого
зв'язку симетрично визначається лояльність організації
до працівника.

Такий двосторонній зв'язок формалізовано у праці
[11] у вигляді РП-системи (РП = "робітник — підприєм-
ство"). Перекладемо визначення лояльності персоналу
в термінах цієї моделі. Нехай ребро (P,R) в графі, що
відповідає структурі РП-системи, моделює зв'язок
"підприємство — робітник". Вага ребра (P,R), що фор-
малізує силу зв'язку "підприємство — робітник", є фун-
кцією від умов праці UP, умов життя UG та множини
альтернатив вибору UV:

(1).
Тоді визначаємо лояльність персоналу як чутливість

ваги ребра (P,R) до впливів різного походження за умо-
ви фіксованих умов життя та умов праці в початковий
момент:

(2).
Отже, лояльність персоналу трактується як чут-

ливість сили зв'язку "підприємство — робітник" в моделі
РП-системи до зміни умов праці та умов життя при наяв-
ності непорожньої множини альтернатив, причому чим
більше лояльність, тим меншою є чутливість до змін.

Розглянемо детальніше вплив визначених факторів
на формування лояльності. Множина альтернатив ви-
бору формується під впливом двох протилежних про-
цесів: чим довше працює робітник на підприємстві, тим
більше рівень його базової лояльності, який може бути
пов'язаний як з матеріальними факторами — наявністю
надбавок до заробітної плати за стаж, так і психологіч-
ними — формуються дружні зв'язки з іншими членами
колективу, виконання функціональних обов'язків по-
требує менших зусиль тощо. Формалізувати вплив цьо-
го фактору доцільно логарифмічною залежністю:

(3),
яку графічно представлено на рисунку 1.
Параметр ε

1
 характеризує чутливість працівника до

часу роботи на підприємстві, якщо прийняти, що термін
роботи обмежено 40 роками (від 20 до 60), то при ε

1
 = 0,25

у передпенсійному віці базова лояльність досягатиме зна-
чення 0,93, тобто наближатиметься до максимальної.

Сутність протилежного процесу в тому, що чим
більше працює фахівець, тим більше його досвід і ком-
петентність. Такий працівник може представляти
цінність для інших підприємств, тобто в нього збіль-
шується множина альтернативних варіантів працевлаш-
тування, що негативно впливає на його лояльність до
підприємства (рис. 2). Ця залежність може бути фор-
малізована функцією

(4),
де t

max
 — максимальний термін роботи на підпри-

ємстві;

 — нормуючий параметр, який встановлює

умову, що в момент працевлаштування на підприємство
ймовірність звільнення з нього дорівнює нулю.

Одночасний вплив розглянутих двох процесів на мно-
жину альтернатив вибору працівника може бути пред-
ставлений як мультиплікативна згортка, що приводить до
залежності від часу, яка представлена на рисунку 3.

Рис. 1. Залежність базової лояльності від часу роботи на підприємстві

Рис. 2. Залежність ймовірності залишитись на підприємстві через відсутність альтернативних пропозицій від часу
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На лояльність працівника до підприємства впливає
ще один фактор, який відноситься до психологічних ха-
рактеристик — готовність особистості до змін у своєму
житті.

При працевлаштуванні ця готовність мінімальна,
оскільки зміни тільки що відбулися, але десь раз на 5—
7 років бажання змін досягає максимуму, при цьому з
роками загальна готовність до змін, як правило, змен-
шується.

Графічно цей фактор впливу може бути представ-
лений як на рисунку 4.

Формалізувати залежність, представлену на рисун-
ку 4 можна наступним чином:

(5),

де t
per

 — довжина періоду коливань готовності до
змін у роках.

Готовність особистості до змін впливає на множи-
ну альтернатив вибору, при чому цей вплив адитивний,
оскільки коли зростає готовність до змін, додаткові аль-
тернативи починають розглядатись як припустимі, що
зменшує рівень лояльності. Графічно результуючу впли-

ву розглянутих факторів представлено
на рисунку 5.

Умови життя складаються з великої
кількості факторів, основними з яких є
забезпеченість житлом, наявність роди-
ни, в тому числі тих, хто знаходиться на
утриманні працюючого, забезпеченості
побутовими товарами довготривалого
користування.

На лояльність працівника впливають
не самі умови життя, а відхилення цих
умов від деякого середнього рівня або
від стандартів, що прийняті в су-
спільстві, тому введемо коефіцієнт умов
життя як відношення умов життя прац-
івника до середніх умов життя у
суспільстві:

(6).

Цей коефіцієнт буде приймати значення в околі оди-
ниці. Якщо к

1
 = 1, то працівник має середні умови життя

і цей фактор не впливає на його лояльність до підприє-
мства.

При к
1 

> 1 працівник має умови кращі за середній
рівень, від усвідомлює, що досягнення таких умов зале-
жало і від заробітної плати, яку він отримував на
підприємстві, тому його лояльність до підприємства
буде збільшуватись. У протилежному випадку праців-
ник буде активно шукати місце роботи, яке дасть йому
змогу покращити умови життя, тобто при к

1 
< 1 та інших

рівних умовах лояльність буде меншою.
Умови праці теж є складним фактором, але з точки

зору впливу на лояльність основними складовими бу-
демо вважати рівень заробітної плати та складність ви-
конання посадових обов'язків. У початковий момент,
коли робітник тільки працевлаштувався, ці фактори зба-
лансовані і значення коефіцієнту умов праці буде дорі-
внювати одиниці, тобто умови праці не будуть впливати
на рівень лояльності. В подальшому визначимо

Рис. 3. Залежність лояльності від часу роботи на підприємстві та наявності альтернативних пропозицій
працевлаштування

Рис. 4. Залежність готовності до змін від часу трудового стажу

Рис. 5. Залежність лояльності від зміни множини альтернатив вибору в часі
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коефіцієнт умов праці як відношення зміни заробітної
плати до зміни складності роботи, обчислені у відсот-
ках:

(7),

де zp
t
 — заробітна плата працівника в момент часу t,

sp
t
 — складність праці в момент часу t.

Якщо значення коефіцієнту к
2 
> 1, тобто зростання

заробітної плати більше, ніж зростання складності
праці, це позитивно впливає на рівень лояльності пра-
цівника, в протилежному випадку лояльність змен-
шується.

З урахуванням (2)—(7) лояльність працівника до
підприємства буде визначатись функцією:

(8).
Необхідно відзначити, що керівництво підприємства

може впливати на лояльність працівників, змінюючи
значення параметрів, які є керованими. Так, значення
параметру ε

1
 залежить від надбавок за стаж роботи на

підприємстві, на значення коефіцієнту к
1 

 вплив може
здійснюватись шляхом надання соціального пакету, зок-
рема пільгового кредитування покупки житла, коефі-
цієнт к

2 
 безпосередньо залежить від рішення адмініст-

рації. Отже, крім виявлення та оцінювання лояльності,
актуальним є питання управління розвитком лояльності
персоналу.

ВИСНОВКИ
Виходячи із вищезазначеного, слід зауважити, що

на сьогодні в роботах дослідників практично відсутнє
застосування математичного інструментарію для оц-
інювання лояльності персоналу під впливом змін умов
праці та життя. В статті здійснено формалізацію за-
лежності факторів формування лояльності — умов
праці та життя, а також множини альтернатив вибо-
ру від часу роботи на підприємстві. Доведено, що на
множину альтернатив вибору впливають два проти-
лежних процеси: збільшення схильності до підприє-
мства з плином часу та розширення можливостей аль-
тернативного працевлаштування із зростанням досв-
іду роботи.
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