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ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА, УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

КЛИЕНТОВ, ПРОЕКТ. 

Объект исследования – корпоративные ценности. 

Цель работы – теоретически обосновать и разработать проект по 

созданию условий для формирования корпоративных ценностей в 

организации. 

 Методы исследования: анализ и синтез научно-методической 

литературы, сравнение и сопоставление результатов различных 

исследований, анкетирование, метод календарно-сетевого планирования.  

Полученные результаты и их новизна: уточнены теоретико-

методологические основы формирования корпоративных ценностей, 

применен проектный подход. Проведен первый этап исследования, проект 

находится на стадии реализации. 

Область возможного практического применения: использование 

опыта и модели в подобных проектах.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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Ключавыя словы: КАРПАРАТЫЎНАЯ КУЛЬТУРА, 

КАРПАРАТЫЎНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ, АРГАНІЗАЦЫЯ, КАЭФІЦЫЕНТ 

ЦЯКУЧАСЦІ ПЕРСАНАЛА, УЗРОВЕНЬ ЗАДАВОЛЕНАСЦІ КЛІЕНТАЎ, 

ПРАЕКТ. 

Аб'ект даследавання - карпаратыўныя каштоўнасці. 

Мэта работы - тэарэтычна абгрунтаваць і распрацаваць праект па 

стварэнню ўмоў для фарміравання карпаратыўных каштоўнасцяў у 

арганізацыі. 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз навукова-метадычнай 

літаратуры, параўнанне і супастаўленне вынікаў розных даследаванняў, 

анкетаванне, метад каляндарна-сеткавага планавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удакладнены тэарэтыка-

метадалагічныя асновы фарміравання карпаратыўных каштоўнасцяў і ўжыты 

праектны падыход. Праведзены першы этап даследавання, праект 

знаходзіцца на стадыі рэалізацыі. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне 

вопыту і мадэлі ў падобных праектах. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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Object of research – corporate values. 

Purpose of research - to theoretically substantiate and develop a project to 

create the conditions for the formation of corporate values in the organization. 

Research methods: analysis and synthesis of scientific and methodological 

literature, comparison of the results of various studies, questionnaires, the method 

of calendar and network planning. 

Obtained results and their novelty: clarified the theoretical and 

methodological foundations of the formation of corporate values and applied the 

project approach. The first stage of the research was carried out, the project is at 

the implementation stage. 

Area of possible practical application: use of experience and model in 

similar projects. 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 
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