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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах одним із

основних показників ефективності управління
підприємствами з позицій економічної безпе�
ки є лояльність персоналу. Це пояснюється не
тільки тим, що персонал розглядається як клю�
човий фактор підвищення конкурентоспро�
можності організації, а прихильність праців�
ників — як конкурентна перевага.

Важливість феномену лояльності персона�
лу для підприємств, особливо будівельної сфе�
ри, підтверджується численними зарубіжними
дослідженнями і описується, як правило, по�
казниками зростання прибутковості.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Слід зазначити, що в сучасній науково�

практичній літературі приділяється значна ува�
га питанням лояльності, прихильності персона�
лу. Як науковці, так і практики, дійшли виснов�
ку про те, що лояльність персоналу відіграє
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важливу роль у філософії управління бізнесом
і людськими ресурсами [1; 7; 9], демонструє
силу зв'язку між працівником і організацією [3;
8; 10], здійснює вплив на виробничі показники
трудового колективу [2; 4; 8]. Проте наявні пуб�
лікації недостатньо повно відображають ос�
новні напрями забезпечення лояльності персо�
налу в контексті економічної безпеки підпри�
ємств.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є надання пропозицій

щодо визначення основних напрямів забезпе�
чення лояльності персоналу в контексті еконо�
мічної безпеки підприємства. Основними зав�
даннями є: встановлення двох методів забезпе�
чення лояльності персоналу в контексті еко�
номічної безпеки підприємства та проведення
дослідження лояльності працівників будівель�
них підприємств Черкаської області з позицій
забезпечення економічної безпеки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Грунтуючись на основних методах оцін�

ки претендентів на посаду (аналіз наданих
претендентом анкетних даних; оцінка психо�
логічних якостей претендентів; оцінка про�
фесійних якостей претендентів; тестування
претендентів з позицій економічної безпеки
за допомогою спеціальних інструментів та
методик) та оцінюючи теперішніх праців�
ників, служба управління персоналом та
служба економічної безпеки, отримує ре�
зультати лояльності персоналу, що дає змо�
гу прийняти рішення по кожному працівни�
ку та всім співробітникам одночасно та зап�
ропонувати заходи щодо збереження лояль�
ності [11].

Забезпечення лояльності працівників вирі�
шується за двома напрямами:

1) для осіб, які тільки�но прийняті на робо�
ту;

2) для осіб, які вже працюють тривалий час
(рис. 1).

Для осіб, які тільки�но прийняті на роботу,
забезпечення лояльності здійснюється шляхом
надання консультацій та здійснення трудової
адаптації шляхом:

— введення у підприємство (повинно спри�
яти засвоєнню прийнятих норм і правил і за�
безпечувати працівників необхідною інформа�
цією);

— введення у підрозділ (знайомство ново�
го працівника з роботою підрозділу і з його
працівниками);

— введення у посаду (безпосередній керів�
ник розкриває перед новим працівником основ�
ний зміст його професійної діяльності і те, який

Рис. 1. Методи забезпечення лояльності працівників

Складено особисто автором.
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Таблиця 1. Потреби, які прагне задовольнити працівник
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внесок він може внести у загальний успіх
підрозділу і підприємства в цілому).

Відсутність, або низький рівень адаптації
працівника до організації є однією з основних
причин виникнення ризиків нелояльності.

Для осіб, які вже працюють три�
валий час, забезпечення лояльності
здійснюється за допомогою стиму�
лювання ефективної роботи, ком�
пенсації несприятливих умов і фак�
торів, вирішення проблем співробі�
тників, грамотної інформаційної
політики і розвиток корпоративної
культури.

Стимулювання передбачає, перш
за все, матеріальне заохочення пра�
цівників. Ефективна фінансова пол�
ітика по відношенню до співробіт�
ників — запорука безпеки фірми.
Маленька заробітна плата фахівця
може обернутися великими втрата�
ми для організації, проте величезна
зарплата містить у собі не менше
проблем. Найоптимальнішим рішен�
ням є поєднання середньої по галузі
зарплати та премій за кожний вда�
лий крок або за стабільну роботу.

Проте, гроші — не єдиний
важіль збереження лояльності пер�
соналу. У людини виникають різні
потреби, які вона бажає задоволь�
нити, в тому числі й на робочому
місці (табл. 1).

Компенсація. Співробітники
піддаються стресу, фрустрації, про�
фесійним відхиленням у психіці че�
рез специфіку їх діяльності. Емо�
ційне і психологічне розвантажен�
ня співробітників, компенсування
всіх незручностей захистить орган�

ізацію від неадекватних вчинків пер�
соналу. Для цього можна:

— створити кімнати відпочинку;
— створити затишну обстановку

в робочих приміщеннях;
— організувати дозвілля;
— урізноманітнити роботу;
— звільняти від рутини;
— стежити за їх здоров'ям;
— ввести в штат психолога, що

знає специфіку роботи, або запро�
шувати його зі спеціалізованих фірм
для моніторингу ситуації.

Вирішення особистих проблем
Іноді особисті проблеми

співробітника перестають бути
виключно його справою. Часто саме пробле�
ми в сім'ї або загроза близьким стає причи�
ною нелояльності. Допомогти співробітни�
кові можна тоді, коли керівник має на це мо�
ральне право, тобто коли співробітник ро�

Рис. 2. Трактування поняття "лояльність персоналу"
працівниками будівельних підприємств

Рис. 3. Основні індикатори лояльності персоналу

Рис. 4. Найбільш вагомими факторами, що впливають на
лояльність персоналу будівельних підприємств

Черкаської області

Рис. 5. Основні засоби підвищення лояльності низового
персоналу (робітниківCбудівельників)
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зуміє необхідність втручання в своє особис�
те життя. Для цього необхідно зробити хоча
б декілька кроків:

— створення дружньої атмосфери сприяє
відкритому вирішенню всіх конфліктів;

— боротьба з байдужістю, як з боку колек�
тиву, так і з боку керівництва;

— залучення психолога, що займається про�
блемами співробітників;

— культивування певних моральних цінно�
стей, які допоможуть співробітникам утриму�
вати свою поведінку в певних рамках.

Інформаційна політика
Брак інформації призводить до виникнен�

ня чуток, службових інтриг, пліток і домислів.
Запобігти або зменшити загрозу негативних
тенденції слід за допомогою:

— чіткої інформаційної політики,
— коректним веденням справ,
— чітко окресленої компетенції та посадо�

вих обов'язків,

— профілактичних бесід з тими, кого мож�
на вважати "інтрігогеними".

Розвиток корпоративної культури.
Зміцненню корпоративного патріотизму прац�
івників підприємства сприяють:

— знання історії створення і розвитку ком�
панії;

— постійне нагадування про конкуренцію;
інформація про результати діяльності ком�
панії, порівняння з конкурентами, як правило,
є потужним імпульсом виховання лояльності,

— встановлення "неформальних" стосунків
усередині колективу, нормальних міжособис�
тісних відносин.

Авторами було проведено дослідження
лояльності працівників будівельних підпри�
ємств Черкаської області. Основні завдання
експертного опитування полягали у наступ�
ному:

1) з'ясувати, як розуміють поняття "ло�
яльність" працівники будівельних підприємств;

Рис. 6. Основні засоби підвищення лояльності менеджерів середньої ланки
(керівників структурних підрозділів)

Рис. 7. Основні засоби підвищення лояльності топCменеджерів будівельних підприємств
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2) вивчити за допомогою опитування фак�
тори, які впливають на лояльність персоналу.
Визначити найбільш і найменш впливові фак�
тори;

3) з'ясувати, на скільки лояльними до своїх
компаній є самі менеджери з персоналу, ос�
кільки одним з їхніх завдань є формування ло�
яльності персоналу.

Процес збору даних тривав два місяці, в ре�
зультаті якого було опитано 212 працівників
різних ланок (топ�менеджери, керівники струк�
турних підрозділів, робочі�будівельники) 15 бу�
дівельних підприємств різних форм власності.

За результатами дослідження з'ясувалося,
що найчастіше поняття "лояльність персоналу"
працівники будівельних підприємств розуміють
як: вірність та позитивне ставлення до компанії
(рис. 2).

Результати опитування дозволили визначи�
ти основні індикатори лояльності (рис. 3).

Згідно з результатами проведеного опиту�
вання, найбільш вагомими факторами, що впли�
вають на лояльність персоналу будівельних
підприємств Черкаської області, стали задово�
леність роботою загалом, особистість керівни�
ка, стосунки в колективі та рівень заробітної
плати працівників (рис. 4).

Більшість з опитаних працівників будівель�
них підприємств (87%) вважає, що рівень лояль�
ності персоналу підвищити можна. При цьому
лояльність низового персоналу (робітників�бу�
дівельників) можна підвищити за допомогою
таких засобів (рис. 5).

Досліджуючи підвищення лояльності ме�
неджерів середньої ланки (керівників струк�
турних підрозділів), серед основних засобів
були названі (рис. 6).

Найбільш примхливою категорією праців�
ників будівельних підприємств є ТОП�менед�
жери, завоювати прихильність яких можна за�
стосувавши певні засоби (рис. 7):

Проведене дослідження показало основні
прояви лояльності серед працівників будівель�
них підприємств та основні засоби її підвищен�
ня для працівників різних ланок (низової, се�
редньої та вищої).

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дали

змогу сформулювати наступні висновки.
1. Запропоновано основні напрями забезпе�

чення лояльності персоналу в контексті еконо�
мічної безпеки підприємства окремо для осіб,
які претендують на заміщення вакантної поса�
ди, та для працівників, які вже тривалий час
працюють на підприємстві.

2. Автором було проведено дослідження
лояльності працівників будівельних підпри�
ємств Черкаської області з позицій забезпечен�
ня економічної безпеки.

3. Отже, запропоновані заходи щодо забез�
печення лояльності претендентів на посаду та
співробітників підприємства допоможуть зміцни�
ти стан економічної безпеки підприємства.
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