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Романова О. В. Аналіз рівня розвитку та взаємозв’язку організаційної лояльності та 

професійної прихильності у персоналу медичних закладів. У статті на основі емпіричного 

дослідження проаналізовано рівень вираженості організаційної лояльності та професійної 

прихильності як складових компонентів відданості організації у персоналу медичних закладів. 

Представлено рівень вираженості основних компонентів (афективного, нормативного та 

прагматичного) та загального показника організаційної лояльності та професійної прихильності. 

Встановлено наявність зв’язку між рівнем вираженості організаційної лояльності та професійної 

прихильності у працівників медичних установ. 
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Романова Е. В. Анализ уровня развития и взаимосвязи организационной лояльности и 

профессиональной приверженности у персонала медицинских учреждений. В статье на основе 

эмпирического исследования проанализированы уровень выраженности организационной лояльности и 

профессиональной преданности как составляющих компонентов приверженности организации у 

персонала медицинских учреждений. Представлен уровень выраженности основных компонентов 

(аффективного, нормативного и прагматического) и общего показателя организационной лояльности и 

профессиональной приверженности. 

Установлено наличие связи между уровнем выраженности организационной лояльности и 

профессиональной преданности у работников медицинских учреждений. 

Ключевые слова: приверженность; организационная лояльность; профессиональная 

преданность; персонал медицинских учреждений. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування медичної галузі в Україні 
проблема відданості персоналу організації набуває особливої актуальності у зв’язку з 
реформуванням системи охорони здоров’я в нашій країні. Кардинальні організаційні зміни, які 
впроваджуються в медичній сфері, значним чином загострюють цю проблему, оскільки 
професійна діяльність співробітників медичних установ має певну специфіку, обумовлену 
високим ступенем відповідальності за безпомилкове здійснення професійних функцій та 
значними вимогами до професійної майстерності працівників лікарської справи. Тому постає 
питання рівня вираженості організаційної лояльності та професійної прихильності як складових 
відданості організації у персоналу медичних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психологічної літератури свідчить про 
те, що питання феномену відданості персоналу організації знайшли відображення в роботах 
зарубіжних (Н. Аллен [26; 27], Ю. Васильєва [3], В. Доміняк [5], А.В. Ковров [8], С.А. Ліпатов 
[9; 10], Ф. Лютенс [11], М.І. Магура [12; 13], С.О. Маничев  [14], Н.Н. Мельнікова [16], Дж. 
Мейер та ін. [26; 27], П. Мучинські [17], О.Г. Овчинникова [19], Н.В.Паніна [21], Б.Г. Ребзуєв 
[22], Рольф ван Дік [2], К.В. Харський [25] та ін.) та вітчизняних (І.А. Андреєвої [1], Л.М. 
Карамушки [6; 7], С. Г. Нікітенка [18], К. Ю. Охотницької [20], Ю. Свєженцевої [23] та ін.) та 
учених. Однак психологічні аспекти проблеми відданості організації у персоналу медичних 
закладів залишаються практично не вивченими. Зокрема, не дослідженими є питання, які 
стосуються рівня розвитку та взаємозв’язку організаційної лояльності та професійної 
прихильності як складових компонентів відданості організації у персоналу медичних закладів.  

Завдання дослідження: 
1. Виявити рівень вираженості організаційної лояльності у персоналу медичних 

закладів. 
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2. Виявити рівень вираженості професійної прихильності у співробітників медичних 
закладів. 

3. Проаналізувати зв’язок між організаційною лояльністю та професійною прихильністю 
у працівників медичних установ. 

Методики та організація дослідження. Дослідження проводилось серед персоналу 
медичних закладів Дніпропетровської області в 2018 році. В опитуванні взяли участь 250 
працівників медичних установ різних посадових рівнів. Серед них: 34,0% медичних сестер, 
32,0% лікарів, 34,0 % керівників (завідувачів відділень; заступників  головних лікарів; головних 
лікарів).  65,6% опитаних працювали в поліклініках: 23,2% – у міських та районних лікарнях, 
7,6% – в обласних лікарнях, 3,6% – у приватних клініках.  За віком опитувані утворили такі 
групи: до 30 років – 8,05%,  від 31 до 40 років 24,8%, від 41 до 50 років – 32,0%, понад 50 років 
– 35,2%. Серед опитаних працівників було 22,4% чоловіків та 77,6% жінок. 

Для вивчення рівня відданості персоналу медичній установі було використано дві 
методики, які дозволяють досліджувати лояльність до організації та прихильність професійній 
діяльності у персоналу. Так, для дослідження вираженості рівня організаційної лояльності в 
персоналу медичних закладів використовувалась методика Дж. Мейера, Н. Аллена «Шкала 
організаційної лояльності» [4]. Для дослідження вираженості рівня професійної прихильності у 
персоналу медичних закладів було застосовано методику Дж. Мейера, Н. Аллена «Шкала 
професійної відданості» [15].  

Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою пакета статистичних програм 
SSPS (версія 22). Використовувалась описова статистика та кореляційний аналіз (коефіцієнт 
кореляції Пірсона).    

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На першому етапі 
дослідження аналізувався рівень вираженості організаційної лояльності в персоналу 
медичних закладів. 

 
Таблиця 1 

Рівень вираженості організаційної лояльності в персоналу медичних закладів  
(у % від загальної кількості опитуваних) 

 

Компоненти  організаційної лояльності Рівень вираженості 

Високий Середній Низький 
Афективна лояльність 51,2 32,8 16,0 

Прагматична лояльність 28,0 41,2 30,8 

Нормативна лояльність 34,8 32,8 32,4 

Загальний показник організаційної лояльності 36,8 35,2 28,0 

 
            Дані, які представлено в табл. 1, свідчать про те, що у кожного другого опитуваного 
співробітника медичного закладу (51,2%) виявлено високий рівень вираженості першого 
компонента афективної лояльності, яка є одним із компонентів організаційної відданості і 
проявляється в наявності позитивних емоцій до свого закладу. Це пов’язано, скоріше, з тим, що 
більшість працівників медичних установ бажають залишатися працювати саме в тій організації, 
де вони зараз працюють, мають віру в діяльність закладу та його місію, позитивно ставляться 
до свого закладу. У 32,8% працівників виявлено середній рівень цього компонента відданості 
організації. І лише 16,0% опитаних мають низький рівень афективної лояльності до своєї 
організації та можуть з легкістю звільнитися з неї.  

Що стосується другого компонента організаційної відданості, а саме нормативної 
лояльності, яка демонструє сильні моральні та етичні зобов’язання працівників перед 
організацією, то високий рівень розвитку цього показника мають 34,8% опитаних, значно 
менше, порівняно із попереднім показником. Це свідчить про те, що співробітники, які  
залишаються і надалі працювати у своєму медичному закладі, тому що «повинні» так вчинити 
згідно з їхніми нормами моралі, значно менше, порівняно з тими, які мають позитивні почуття 
стосовно своєї організації. Стільки ж опитаних показали середній (32,8%) та низький (32,4%) 



Організаційна психологія. Економічна психологія. № 4 (18) / 2019 

 

80 
 

рівень вираженості цього компонента організаційної відданості, тобто ці працівники не мають 
значного почуття морального обов’язку перед медичним закладом, у якому вони працюють.  

Третій компонент організаційної відданості, а саме прагматична лояльність, яка свідчить 
про розуміння передбачуваних витрат, яких може зазнати людина в разі зміни місця роботи, у 
більшості опитаних (41,2%) має середній рівень розвитку. Разом із тим, у 30,8% працівників 
медичних закладів прагматична лояльність виражена на низькому рівні. Це вказує на те, що ці 
опитані мають думку, що, залишаючись працювати в своєму медичному закладі, вони 
втрачають значно більше, ніж за уявної зміни місця роботи. Однак у 28,0% опитаного 
персоналу виявлено високий рівень вираженості прагматичної лояльності. Ці працівники 
впевнені, що, працюючи в своєму медичному закладі, вони мають більше переваг, ніж при 
звільнені для пошуку іншого місця роботи. 

У цілому, загальний показник організаційної лояльності в персоналу медичних закладів 
має наступний рівень розвитку: високий показник виявлено у 36,8% медиків, що брали участь у 
дослідженні; середній рівень показали 35,2% опитаних; низький рівень – 28,0% працівників 
медичних установ. Отже, результати дослідження рівня вираженості організаційної лояльності 
у персоналу медичних закладах свідчать про наявність певних резервів щодо формування у 
співробітників медичних установ лояльного ставлення до організації, де вони працюють. 

На другому етапі дослідження аналізувався рівень вираженості професійної 

прихильності в персоналу медичних закладів. 
Результати опитування, які представлені в табл. 2, говорять про те, що у працівників 

медичних закладів найбільш виражений показник професійної прихильності виявлено за 
афективним компонентом (51,2%). Це свідчить, що більшість респондентів задоволені своєю 
професійною діяльністю, відчувають гордість за свою професію, мають теплі почуття до своєї 
організації, сприймають себе як члена професійної групи і свого колективу. Кожен третій 
опитаний (34,4%) показав середній рівень розвитку афективної прихильності. І тільки 14,4% 
співробітників медичних закладів мають низький рівень вираженості цього компонента 
професійної прихильності, тобто вони не задоволені своєю професійною діяльністю.  

 
Таблиця 2 

Рівень вираженості професійної прихильності в персоналу медичних  закладів  
(у % від загальної кількості опитаних) 

 

Компоненти професійної прихильності Рівень вираженості 

Високий Середній Низький 
Афективна прихильність 51,2 34,4 14,4 
Прагматична прихильність 34,0 28,8 37,2 

Нормативна прихильність 31,2 34,4 34,4 
Загальний показник 35,6 40,8 23,6 

 
        Нормативний компонент професійної прихильності, який відображає морально-етичну 
сторону професійної діяльності медичних працівників, а також почуття обов’язку щодо 
пацієнтів, має високий рівень розвитку у 31,2% респондентів. 34,4% опитаних показали 
середній рівень розвитку нормативної прихильності. І в 34,4% опитаних виявлено низький 
рівень цього компонента професійної прихильності. Тобто значна частина медичних 
працівників мають високий та середній рівень професійної прихильності. Але це знову, як і в 
ситуації з організаційною прихильністю, менше, порівняно з афективною прихильністю. Також 
слід наголосити, що в цьому компоненті прихильності зафіксовано більше працівників, які 
мають низький рівень нормативної прихильності (34,4% проти 14,4%).  Отже, ці дані 
дослідження свідчать про те, що в сучасних умовах функціонування галузі охорони здоров’я, на 
жаль,  багато медиків втратили почуття морального обов’язку перед пацієнтами при виконанні 
своїх професійних завдань. 

Що стосується такого компонента професійної прихильності, як прагматична 
прихильність, яка пов’язана з винагородами, які мають медичні працівники, працюючи у своїй 
організації, і хвилюванням про те, що вони можуть втратити їх, пішовши з цієї організації, то 
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34,4% персоналу медичних закладів показали високий рівень розвитку цієї складової. У 28,8% 
опитаних цей компонент професійної прихильності має середній рівень вираженості. А у 37,2% 
респондентів виявлено низький рівень прагматичної прихильності. Тобто кожен третій медик 
відчуває занепокоєння при можливій зміні свого  місця роботи. 

У цілому, загальний показник професійної прихильності у персоналу медичних закладів 
має наступний рівень розвитку: високий показник виявлено у 35,8% респондентів; середній 
рівень показали 40,8% опитаних; низький рівень – 23,6% працівників медичних установ. Отже, 
більшість медиків, що брали участь у дослідженні, мають середній рівень вираженості 
професійної прихильності. Як і в ситуації з організаційною лояльністю, можна говорити про 
наявність певних резервів щодо формування у співробітників медичних установ лояльного 
ставлення до організації, де вони працюють. Разом із тим, звертає увагу на себе той факт, що 
професійна  прихильність дещо більш виражена, ніж організаційна лояльність, про що 
свідчить, зокрема, той факт, що кількість працівників з середнім рівнем, які мають професійну 
лояльність середнього рівня, становить 40,8%,  а кількість працівників з таким рівнем в 
професійній лояльності становить 35,2%. Така ж сама тенденція спостерігається і щодо 
низького рівня вираженості: професійна лояльність –23,6%, організаційна лояльність – 28,0%. 

Третій етап дослідження був спрямований на вивчення зв’язку між організаційною 
лояльністю та професійною прихильністю у працівників медичних установ. 

 
Таблиця 3 

Зв’язок між організаційною лояльністю та професійною прихильністю в 
персоналу медичних закладів 

** p<0,01; * p<0,05 
 
У процесі дослідження виявлено наявність статистично значущих зв’язків (p<0,01) між 

всіма компонентами організаційної лояльності та професійної прихильності у персоналу 
медичних закладів (16 показників із 16 можливих) (табл. 3). 

Серед усіх складових організаційної лояльності та професійної прихильності найбільшим 
чином між собою пов’язані нормативні складові обох видів відданості організації (r = 0,706, 
p<0,01). Другим за значенням виступає зв’язок між прагматичними показниками організаційної 
лояльності та професійної прихильності (r=0,685, p<0,01). Третім за значенням стає зв’язок між 
афективними компонентами організаційної лояльності та професійної прихильності (r = 0,629, 
p<0,01).  

Слід зазначити, що на загальний показник професійної прихильності медиків значною 
мірою впливають ті ж самі складові організаційної лояльності. Найбільший вплив надає 
нормативна організаційна лояльність (r = 0,693, p<0,01). Менш впливовою є така складова, як 
прагматична організаційна лояльність (r = 0,656, p<0,01). Найменший вплив на загальний 
показник професійної прихильності має афективна організаційна лояльність (r = 0,634, p<0,01). 

Серед складових професійної прихильності, які впливають на загальний показник 
організаційної лояльності, найбільший має нормативна складова (rs = 0,735, p<0,01). Трохи 

Компоненти 
лояльності/ 

прихильності 

Афективна 
прихильність 

Прагматична  
прихильність 

Нормативна  
прихильність 

Загальний 
показник 

професійної 
прихильності 

Афективна  
лояльність  

0,629* 0,432** 0,612** 0,634** 

Прагматична 
лояльність 

0,457* 0,685** 0,588** 0,656** 

Нормативна  
лояльність 0,605** 0,533** 0,706** 0,693** 

Загальний показник 
організаційної 
лояльності 

0,651** 0,634** 0,735** 0,763** 
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менший вплив мають афективна (rs = 0,651, p<0,01) та прагматична (rs = 0,634, p<0,01) 
складові професійної прихильності. Сутність виявлених закономірностей полягає в тому, що 
при високому ступені розвитку нормативної та афективної професійної прихильності 
працівники медичних закладів мають високий рівень прояву організаційної лояльності. Інакше 
кажучи, якщо медики проявляють потужні морально-етичні професійні якості та задоволені 
своєю професійною діяльністю, то це значною мірою призводить до лояльного ставлення 
персоналу до свого медичного закладу. 

Таким чином, отримані дані, які наведено в табл. 3, свідчать про те, що загальні показники 
організаційної лояльності та професійної прихильності  мають найвищий рівень кореляційного 
зв’язку (r = 0,763, p<0,01). Тобто йдеться про те, що організаційна лояльність значною мірою 
визначається професійною прихильністю в персоналу медичних установ. 

Висновки:   
1. Результати дослідження свідчать, що рівень вираженості організаційної відданості та 

професійної прихильності в персоналу медичних закладів є недостатнім, оскільки високий 
рівень загального показника цих феноменів виявлено лише у трохи більше ніж у третини 
опитаних. 

2. Що стосується рівня вираженості окремих компонентів організаційної відданості та 
професійної прихильності медичного персоналу, то на першому місці за рівнем вираженості 
перебуває афективний компонент, високий рівень вираженості якого виявлено у трохи більше 
ніж половини опитаних. Високий рівень вираженості нормативного та прагматичного 
компонентів виявлено значно менше, в середньому –  у третини опитаних.  

3. Крім того, виявлено високий ступінь кореляційного зв’язку між організаційною 
лояльністю та професійною прихильністю та їхніми складовими. При цьому загальні показники 
організаційної лояльності та професійної прихильності мають найвищий рівень кореляційного 
зв’язку.  

4. Отримані дані свідчать про необхідність гармонійного розвитку всіх компонентів 
організаційної відданості та професійної прихильності медичного персоналу та підвищення 
рівня вираженості їх загального показника. Суттєвим при цьому може бути позитивний вплив 
професійної прихильності на організаційну лояльність і навпаки.  

Перспективи дослідження. Отримані результати вказують на необхідність вивчення 
психологічних чинників та умов підвищення рівня організаційної відданості та професійної 
прихильності в персоналу, насамперед, за нормативною професійною складовою, яка 
відображає почуття морального обов’язку медиків при виконанні ними професійної діяльності. 
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struktur) : monohrafiia. Ky`yiv-Lviv : Halytskyy̆ drukar, 2012. S. 212. 
8. Kovrov A.V. Loialnost personala. Moskva : Berator-press, 2004. S. 168. 
9. Lipatov S.A. Vovlechennost' rabotnika v organizaciju ili uvlechennost' rabotoj: sootnoshenie ponjatij. 
Organizacionnaja psihologija. 2015. T. 5. № 1. S. 104–110.  
10. Lipatov S.A., Sinchuk H.I. Social'no-psihologicheskie faktory organizacionnoj priverzhennosti sotrudnikov (na primere 
kommercheskih organizacij).  Organizacionnaja psihologija. URL : http://orgpsyjournal.hse.ru  
11. Ljutens F. Organizacionnoe povedenie ; per. s angl. [7-e izd.]. Moskva : INFRA Moskva, 1999. T. HHVIII. S. 692. 
12. Magura M.I. Priverzhennost' rabotnikov svoej organizacii : avtoref.  diss. … kand. psihol. nauk : 19.00.03. – Moskva, 
1999. – S. 22. 
13.  Magura M.I., Kurbatova M.B. Organizacionnaja priverzhennost'.  Upravlenie personalom. 2001. № 6. S. 19–25. 
14.  Manichev S.A. Biograficheskij metod prognozirovanija professional'noj uspeshnosti.  Aktual'nye problemy psihologii 
truda, inzhenernoj psihologii i jergonomiki. Vyp. 2. Moskva : Institut psihologii RAN, 2011. S. 285–298. 
15.  Manichev S.A., Kuznecova O.A. Sootnoshenie organizacionnoj i professional'noj priverzhennosti u vrachej 



Організаційна психологія. Економічна психологія. № 4 (18) / 2019 

 

84 
 

anesteziologov-reanimatologov. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 12 : Psihologija. Sociologija. 
Pedagogika. 2010. № 4. S. 173–179. 
16. Mel'nikova N.N., Polev D.M. Diagnostika trudovoj motivacii.  Sovremennaja psihodiagnostika v izmenjajushhejsja 
Rossii : sbornik tezisov Vserossijskoj nauchnoj konferencii / [otv. red. N.A. Baturin]. Cheljabinsk : Izd-vo JuUrGU, 2008. 
S. 79–81. 
17. Muchinski P. Psihologija, professija, kar'era. [7-e izd.]. Sankt-Peterburg :  Piter, 2004. S. 539 
18. Nikitenko S.H. Chynnyky loialnosti yak providnoi profesiinoi yakosti Aktualni problemy psykholohii : zb. naukovykh 
prats Instytutu psykholohii H.S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S.D. Maksymenka. T. KhI : Problemy zahalnoi ta 
pedahohichnoi psykholohii. Kyiv : HNOZIS, 2009. Ch. 3. S. 273–281. 
19. Ovchinnikova O.G. Lojal'nost' personala. Moskva : OOO «Zhurnal «Upravlenie personalom», 2006. S. 96. 
20. Okhotnytska K.Iu. Teoretychnyy̆ analiz fenomenu viddanosti orhanizatsiï. Pidkhody zarubizhnykh avtoriv. Aktualni 
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Romanova, O. V. Analysis of the levels of and relationship between medical staff's organizational 

loyalty and professional commitment. The article presents the results of an empirical study into the levels and 
indices of medical staff's organizational loyalty components (affective, normative and pragmatic) and 
professional commitment. It was shown that the levels of medical staff's organizational loyalty and professional 
commitment were quite low: only every third respondent had high organizational loyalty and professional 
commitment indices. It was also found that every second respondent had a high-level affective component of 
organizational loyalty and professional commitment, while only every third respondent had high-level 
normative and pragmatic components of organizational loyalty and professional commitment. The levels of 
medical staff's organizational loyalty were shown to have relationships with the levels of medical staff's 
professional commitment. The author makes a conclusion about the need for harmonious development of all 
components and indices of medical staff's organizational loyalty and professional commitment. 

Keywords: loyalty; organizational loyalty; professional commitment; medical staff. 
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