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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ
РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ
У статті обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії за визначеними складовими лояльності (поведінковою та емоційною). Доведено необхідність розробки методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності працівників компанії до внутрішнього HR-бренду як системоутворюючої компоненти ефективного управління компанією-роботодавцем в сучасних умовах господарювання. Розроблено систему оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії шляхом анкетування працівників компанії
з використанням методу семантичного диференціалу. За результатами анкетування аргументовано доцільність
визначення структури працівників за рівнем лояльності до HR-бренду компанії, яка в подальшому слугуватиме керівникам компанії в розробці чіткої програми дій щодо типізації лояльності працівників компанії та обґрунтування
управлінських рішень щодо оптимізації розвитку їх HR-бренду.
Ключові слова: HR-бренд, поведінкова та емоційна лояльність працівників, рівні лояльності працівників, комплексний показник лояльності працівників.

Постановка проблеми. Нині існує ціла низка моделей управління брендом роботодавця, що базуються на
різних класифікаційних характеристиках та відрізняються за структурою елементів НR-бренду. Основними цілями цих моделей залишається посилення диференціації та конкурентних переваг, а також спрощення процесу
сприйняття компанії потенційними та існуючими працівниками. Разом із тим, не існує єдиної методики оцінювання лояльності працівників до бренду роботодавця.
Система лояльності компанії складається з лояльності клієнтів, персоналу та інвесторів. Зростання частки ринку і прибутку пов'язано з наявністю перспективних клієнтів, яких зберігають і залучають через створення різноманітних програм лояльності. Позитивний
імідж товарних і корпоративних брендів укріплює довіру
постійних клієнтів й сприяє залученню нових. Протягом
останніх десятиліть споживча лояльність залишається у
фокусі пильної уваги маркетологів. Нині широко визнаним є те, що для забезпечення фінансової успішності
компанії визначальною є діяльність з утримання існуючих споживачів і збільшення частки їхніх витрат, а не
здійснення спроб із залучення нових споживачів.
Лояльні інвестори поводять себе як партнери. Вони
знижують витрати щодо пошуку та залучення капіталу й
надають певні гарантії, що отримані грошові потоки будуть вкладені знову в діяльність компанії як інвестиції.
Довгострокове зростання доходів і частки ринку дозволяє компанії залучати і зберігати кращих співробітників. У процесі взаємодії постійні працівники дізнаються більше про своїх постійних клієнтів, про найкращі
способи їх обслуговування. Лояльні працівники в довгостроковій перспективі підвищують якість своєї роботи й
знижують витрати.
Отже, лояльні працівники є невід'ємною частиною
системи лояльності будь-якої компанії. Роботодавці на
сьогодні розуміють, що пропозиція просто вищої оплати праці не створює прихильності співробітників. Для
розвитку бізнесу необхідні високоякісні таланти, які
можливо залучати й утримувати створенням довгострокових відносин, що засновані на реальних потребах людей, на конкретних заходах по укріпленню прихильності співробітників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє десятиліття минулого століття з'явилися перші дослідження Т. Амблера і С. Берроу [1] з проблематики
бренду роботодавця. Концепції розвитку бренду роботодавця, моделі його формування та основні складові
були в центрі уваги таких закордонних та вітчизняних
дослідників як: Б. Мінчінгтон [2, 3], А. Ботха [4],
М. Буссін [4], Л. Свардт [4], Х. Аггерхолм [5], П. Бертон
[6], М. Евінг [6], Л. Хах [6], К. Бакхаус [7], С. Тікоо [7],
С. Мокіної [8, 9], С. Цимбалюк [10, 11], Л. Балабанової
[12], О. Сардак [12], О. Хитрої [13] та ін.
Вивченню задоволеністю працівників своєю роботою й факторами, що її визначають, присвячено дослідження як закордонних, так і вітчизняних авторів. Так, в
роботах Р. Фрімена [14], С. Роббінса [15], Д. Хамермеша
[16], Д. Карда [17], Д. Прайс-Джонс [18] автори визначили категорію задоволеності роботою з різних точок зору
– організаційної, морально-етичної, психологічної та
відносно різних груп персоналу (керівники, службовці,
робітники), що призвело до виокремлення різних визначальних факторів. Інші вчені визначають категорію
лояльність через такі терміни як відданість, прихильність. Так, Майкл Н. О'Меллі [19] зазначає, що більшість
людей бажають бути відданими організації в якій працюють, не бажають змінювати місце роботи. І якщо
працівники змінюють компанії, то не через незадовільну заробітну плату, а через нематеріальні причини –
зневага й недовіра з боку керівників. Інший дослідник
лояльності, С.П.Роббінс, пропонує для визначення найвищого ступеня лояльності поведінки використовувати
таке поняття як організаційне громадянство [15, с.21].
Але не дивлячись на пільги, бонуси та інші заходи,
які сприяють утриманню працівників, прихильність і
відтік їх лишаються на порядку денному для кожного
роботодавця.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Не дивлячись на значну пріоритетність проблеми
та зростаючий обсяг розробок і досліджень у галузі
управління лояльністю у науково-практичному співтоваристві досі не існує єдиної думки щодо того, що
включає в себе лояльність працівників та які інструменти необхідні компаніям для формування, підтримки
та розвитку їх лояльності.
© Фірсова С., Білорус Т., 2021

ISSN 1728-3817

ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021

~ 69 ~

Метою статті є обґрунтування методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності співробітників до
HR-бренду компанії на основі типології лояльності працівників з використанням поведінкової та перцепційної
її складових.
Методологія дослідження. Теоретичним підґрунтям для обґрунтування методики виміру лояльності
персоналу до HR-бренду послугували метрика оцінки
лояльності споживачів Enis-PaulIndex та індекс NPS.
Для оцінки рівня поведінкової лояльності споживачів
існує метрика оцінки лояльності Enis-PaulIndex, яка визначає індекс лояльності споживача певному магазину,
враховуючи такі показники як індекс поведінкової лояльності споживача до даного магазину; частка бюджету,
відведеного на продукти певної категорії, яку споживач
витрачає в даному магазині; кількість "переключень"
між даним магазином та іншими магазинами за певний
проміжок часу для споживача; кількість магазинів, в
яких споживач і придбавав продукти даної категорії під
час проведення опитування; загальна кількість відвідувань усіх магазинів за певний період; кількість можливостей для "переключення" між магазинами; кількість
магазинів, доступних споживачеві для придбання продукту даної категорії за певний проміжок часу [20]. Математичне подання методу вивчення лояльності споживачів на основі методу NPS, заснованого на поділі споживачів на три групи: "Промоутери", "Нейтрали" і "Критики", запропоновано Фредом Райхелдом як альтернатива більш традиційному вимірюванню задоволеності
споживачів [21]. Цей індекс лояльності споживача (від
англ. – NetPromoterScore – NPS) – це один із відносних
методів, який використовують для оцінки лояльності
споживацьких відносин.
Метрики та інструменти виміру лояльності персоналу
засновані на спостереженні за поведінковими проявами
лояльності, використанням методу експертних оцінок,
самооцінки співробітників та на основі непрямих методик
(мотиваційний опитувальник, особистісні характеристики). Зауважимо, що лояльність працівників до HR-бренду
компанії – це рівень невідчутної поведінки працівників
компанії, яка супроводжується емоційною прихильністю
до неї. В цьому визначенні маємо дві складові компонентів лояльності – поведінкову та емоційну.
Для обґрунтування рівня "поведінкової лояльності
працівника до HR-бренду компанії" запропоновано використання показників: кількість разів зміни роботи пра-

цівником протягом його трудової діяльності; кількість
разів зміни роботи працівником протягом останніх п'яти
років; стаж роботи в компанії, що аналізується.
Проведені теоретичні дослідження дали змогу стверджувати, що рівень "емоційної лояльності працівника
до HR-бренду компанії" рівною мірою залежить від ступеня поінформованості працівника про діяльність компанії (позиція на ринку, цілі компанії, можливість брати
участь у прийнятті рішень тощо); рівня задоволеності
працівника системою мотивації та стимулювання праці
(рівень заробітної плати, компенсаційний та соціальний
пакет, умовами праці та відпочинку тощо); рівня задоволеності працівника системою відносин у колективі (з
колегами, керівниками та їх стилем управління, соціально-психологічним кліматом тощо); рівня задоволеності працівника системою управління персоналом (кадрова політика, відбір кадрів, адаптація персоналу, оцінювання, розвиток та навчання, формування кадрового
резерву, політика звільнення тощо); наміри працівника
порекомендувати компанію як потенційне місце роботи
своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам.
Розрахунки "поведінкової лояльності", та "емоційної
лояльності" надають можливість отримати реальну
структуру працівників компанії за типом їх лояльності
до HR-бренду компанії та отримати комплексний показник лояльності до HR-бренду компанії й виокремити
граничні його інтервали.
Дизайн дослідження, для емпіричної його частини,
припускає використання шкали Лайкерта (психометрична шкала, яка надає можливість опитуваному висловити
ступінь згоди чи незгоди з висунутим твердженням; шкала від 1 до 5, де 1 – повністю незгоден, а 5 повністю згоден) та семантичного диференціалу (дискретна шкала,
за якою опитуваний може оцінити своє ставлення до
об'єкта, що вивчається за допомогою 5 – розмірної шкали розрядів між двома біполярними твердженнями: 1 –
найгірша оцінка, 5 – найкраща) для отримання відповідей респондентів та подальшої їх інтерпретації.
Негативний аспект науково-методичного досвіду
проявився у складності пошуку кваліфікованих експертів та суб'єктивності їх думок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш цікава типологія лояльності споживачів розроблена, на нашу думку, Ян Хофмеєр и Буц Райс – поведінкова, прихильна та змішана [22].

Типи лояльності

1 тип – поведінкова (транзакційна)
лояльність

2 тип – перцепційна (емоційна, афективна)
лояльність

Комплексна лояльність

Рис. 1.Типи лояльності за JanHofmeyr і ButchRice*
*Розроблено авторами на основі [22]

Поведінкова (трансакційна) лояльність споживачів –
це певний тип поведінки споживачів, що виражається в
їх тривалій взаємодії з підприємством та здійсненні ниISSN 1728-2667
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товарів або послуг, що ним пропонуються. Перцепційна
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(емоційна, афективна) лояльність, що акцентує увагу
на таких аспектах, як суб'єктивні думки споживачів і їх
оцінки, які включають в себе досить широкий спектр
почуттів щодо бренду, таких як радість, зацікавленість,
добре ставлення, почуття гордості, дружба, довіра. Цей
тип лояльності вимірюється за допомогою опитувань
покупців і дозволяє прогнозувати зміни попиту на продукцію в майбутньому. Дана лояльність формується
перевагами й думками клієнтів. Ці типи лояльності споживачів є базовими й для дослідження лояльності працівників до бренду роботодавця.
Розглядаючи типологію лояльності працівників до
HR-бренду слід наголосити на відмінності двох понять
аспекту взаємовідносин "працівник – компанія": "лояльність до HR-бренду компанії" (loyalty) і "прихильність до
HR-бренду компанії" (commitment). Лояльність стосується, перш за все, поведінкового аспекту взаємовідносин
"працівник – компанія", вона базується на порівняльній
оцінці минулого досвіду роботи працівника в інших компаніях та досвіду роботи працівника у компанії, що аналізується (там де він працює зараз). Прихильність же – це
психологічний феномен, що відображає стійку асоціацію
працівника як частини компанії в якій він працює.
Проблема лояльності полягає в тому, що це тільки
поведінка, а поведінка не завжди відображає те, про
що думають і що відчувають працівники. На підставі
поведінки працівника в межах компанії практично неможливо передбачити його наступний крок, наступний
вибір місця роботи. Прихильність припускає лояль-

ність, лояльність же може існувати й без психологічної
прихильності до компанії.
Зауважимо, що лояльність працівників до HRбренду компанії – це рівень невідчутної поведінки працівників компанії, яка супроводжується емоційною прихильністю до неї. У цьому визначенні маємо дві складові компонентів лояльності – поведінкову та емоційну.
Поведінкову лояльність можна визначити таким висловлюванням працівника: "я залишуся працювати в компанії А навіть у тому випадку, якщо буду мати змогу
заробляти трохи більше у компанії В". Емоційну лояльність можна представити так: "робота в компанії А пов'язана з позитивними емоціями, я відчуваю прихильність до цієї компанії".
Теоретичні та емпіричні дослідження дозволити формалізувати рівень "поведінкової лояльності працівника
до HR-бренду компанії" за допомогою середньо геометричного індексу трьох показників:
Lпов = 3 ZR × ZR5 × SK , де

(1)

Lпов – рівень поведінкової лояльності працівників до
HR-бренду компанії; ZR – кількість разів зміни роботи
працівником протягом його трудової діяльності; ZR5 –
кількість разів зміни роботи працівником протягом
останніх п'яти років; SK – стаж роботи в компанії, що
аналізується.
Розподіл балів за показниками для визначення рівня
складових "поведінкової лояльності до HR-бренду компанії" представлені у табл. 1-3.

Т а б л и ц я 1. Розподіл балів за показником
"кількість разів зміни роботи працівником протягом його трудової діяльності – ZR"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник протягом трудової діяльності не змінював місце роботи
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи до 3-х разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи 3-5 разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи 6-8 разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи більше 8 разів

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 2. Розподіл балів за показником "кількість разів зміни
роботи працівником протягом останніх п'яти років – ZR5"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник протягом останніх 5-ти років не змінював місце роботи
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 1 раз
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 2 рази
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 3 рази
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи більше 3-х разів

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 3. Розподіл балів за показником "стаж роботи в компанії, що аналізується – SK"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується більше 10 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 7-10 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 3-6 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 1-2 роки
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується менше 1 року

* розроблено авторами

Формалізувати рівень "емоційної лояльності працівника до HR-бренду компанії" пропонуємо за допомогою
середньо геометричного індексу п'яти показників:
Lемоц = 5 P × S × V × UP × R , де
ISSN 1728-3817

(2)

Lемоц – рівень емоційної лояльності працівників до
HR-бренду компанії; P – ступеня поінформованості
працівника про діяльність компанії (позиція на ринку,
цілі компанії, можливість брати участь у прийнятті рішень тощо); S – рівня задоволеності працівника систе-
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мою мотивації та стимулювання праці (рівень заробітної плати, компенсаційний та соціальний пакет, умовами праці та відпочинку тощо); V – рівня задоволеності
працівника системою відносин у колективі (з колегами,
керівниками та їх стилем управління, соціальнопсихологічним кліматом тощо); UP – рівня задоволеності працівника системою управління персоналом (кадрова політика, відбір кадрів, адаптація персоналу, оці-

нювання, розвиток та навчання, формування кадрового
резерву, політика звільнення тощо); R – наміри працівника порекомендувати компанію як потенційне місце
роботи своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам.
Закриті питання анкети для визначення складових
показника "емоційної лояльності до HR-бренду компанії" представлені у табл.4-8.

Т а б л и ц я 4. Питання анкети для визначення ступеня поінформованості
працівника про діяльність компанії – P

Питання
Наскільки сформована в компанії мережа інформаційних
засобів комунікації (зовнішніх
та внутрішніх) збігається із
Вашими уявленнями, очікуваннями? Тобто, наскільки виправдані Ваші очікування відносно
впізнаваності корпоративного
та споживчого брендів?

Відповідь
Я вважаю, що компанія має власний впізнаваний корпоративний та споживчий бренд,
має розгалужену мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія приділяє достатньо уваги питанням інформування потенційних працівників про компанію через розгалужену мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія має розгалужену мережу інформаційних засобів
комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія намагається створити сприятливий образ роботодавця через
доступну мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія намагається створити мережу інформаційних засобів
комунікації (зовнішніх та внутрішніх)

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 5. Питання для визначення рівня задоволеності
працівника системою мотивації та стимулювання праці – S

Питання
Наскільки система мотивації
та стимулювання праці в компанії збігається із Вашими
уявленнями,
очікуваннями?
Тобто, наскільки виправдані
Ваші очікування відносно рівня
заробітної плати, компенсаційного та соціального пакетів,
умов праці та відпочинку тощо.

Відповідь
Реальна система мотивації та стимулювання праці в компанії є значно кращою від
моїх уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про систему мотивації та стимулювання праці збігаються
з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему мотивації та стимулювання праці
частково збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо реальної системи мотивації та стимулювання праці в компанії
Я розчарований(на) чинною в компанії системою мотивації та стимулювання праці

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 6. Питання для визначення рівня
задоволеності працівника системою відносин у колективі – V

Питання
Наскільки сформована в компанії система відносин у колективі збігається із Вашими
уявленнями,
очікуваннями?
Тобто, наскільки виправдані
Ваші очікування відносно стосунків з колегами та керівником, соціально-психологічного
клімату, стилю керівництва в
компанії тощо

Відповідь
Реальна система відносин у колективі є значно кращою від моїх уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про відносини у колективі збігаються з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему відносин у колективі частково збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо сформованих відносин у колективі
Я розчарований(на) сформованою в компанії системою відносин у колективі

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 7. Питання для визначення рівня задоволеності
працівника системою управління персоналом – UP

Питання
Наскільки діюча в компанії
система управління персоналом збігається із Вашими уявленнями, очікуваннями? Тобто, наскільки виправдані Ваші
очікування відносно кадрової
політики компанії, організації
відбору персоналу, його адаптації, системи оцінювання та
розвитку (навчання) тощо.
* розроблено авторами
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Відповідь
Реальна система управління персоналом в компанії є значно кращою від моїх
уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про систему управління персоналом збігаються з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему управління персоналом частково
збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо реальної системи управління персоналом в компанії
Я розчарований(на) діючою в компанії політикою управління персоналом

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал
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В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Т а б л и ц я 8. Питання анкети для визначення намірів працівника порекомендувати компанію
як потенційне місце роботи своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам – R

Питання

Чи будете Ви рекомендувати
компанію як потенційне місце
роботи своїм друзям, знайомим, родичам, діловим партнерам?

Відповідь
Так, я буду рекомендувати компанію як потенційне місце роботи своїм друзям, знайомим, родичам, діловим партнерам
Я поділюсь зі своїми друзями, родичами, знайомими, діловими партнерами позитивним досвідом роботи в компанії
Ні, я не буду рекомендувати компанію як потенційне місце роботи своїм
друзям, родичам, знайомим, діловим партнерам
Я поділюсь зі своїми друзями, родичами, знайомими, діловими партнерами негативним досвідом роботи в компанії
Я рекомендуватиму своїм друзям, родичам, знайомим, діловим партнерам не
розглядати компанію як потенційне місце роботи

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами

За результатами формалізації рівня поведінкової та
емоційної лояльності працівника до HR-бренду компанії
на основі формул 1 та 2 припустимо, що:
• високий рівень "поведінкової лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lпов> 0,5;
• низький рівень "поведінкової лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lпов< 0,5;

• високий рівень "емоційної лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lемоц> 2,5;
• низький рівень "емоційної лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lемоц< 2,5.
Для подальших розрахунків комплексного показника
лояльності працівника до HR-бренду компанії, на основі
типів лояльності, інтерпретуємо рівні лояльності у балах (табл. 9.).

Т а б л и ц я 9. Рівні лояльності працівників до HR-бренду компанії*
визначається сполученням високого рівня як показника Lпов, так і показника
Lемоц
визначається сполученням низького рівня показника Lпові високого рівня
показника Lемоц
визначається сполученням високого рівня показника Lпов і низького рівня
показника Lемоц
визначається сполученням низького рівня як показникаLпов, так і показника
Lемоц

абсолютна лояльність працівника
прихована лояльність працівника
помилкова лояльність працівника
відсутність лояльності працівника

4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами

Розрахунки "поведінкової лояльності", та "емоційної
лояльності" надають можливість отримати реальну
структуру працівників компанії за типом їх лояльності
до HR-бренду компанії.
Розрахунок комплексного показника лояльності
працівників до HR-бренду компанії пропонуємо проводити за наступною формулою:

L HR =

f ( xi )
4

∑

=

1 x1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4

xi

i =1

4

∑

xi

(3)

i =1

де, LHR – комплексний показник лояльності працівників
до HR-бренду компанії; x4 – частка працівників компанії,
що мають абсолютну лояльність до її HR-бренду;
x3 – частка працівників компанії, що мають приховану
лояльність до її HR-бренду; x2 – частка працівників компанії, що мають помилкову лояльність до її HR-бренду;

x1 – частка працівників компанії у яких відсутня лояльність до її HR-бренду.
Так, наприклад, дослідження лояльності працівників
до HR-бренду компанії показали, що: частка працівників, що мають абсолютну лояльність – становить 24 %,
приховану лояльність – 38 %, помилкову лояльність –
20 %, а ті, в яких відсутня лояльність – 18 %. Отже, серед працівників присутня значна частина "перебіжчиків", які нелояльні чи нейтральні до HR-бренду компанії
(38 %). Рівень комплексного показника лояльності працівників до HR-бренду компанії становить:
LHR = (1*18 %+2*20 %+3*38 %+4*25 %)/100 %=2,72.
У межах дослідження нами запропоновано виокремлення чотирьох граничних інтервалів із градацією на
низький, середній, підвищений і високий (табл. 10).

Т а б л и ц я 10. Граничні інтервали комплексного показника лояльності працівників до HR-бренду компанії

Рівень
лояльності

Граничні
інтервали

Високий

[3,3–4]

Підвищений

[2,6–3,3]

Задовільний

[2,0–2,6]

Низький
(відсутність
лояльності)

[0–2,0]
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Характеристика
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як високий. Такі компанії характеризуються високоефективним HR-брендом компанії. Працівники в більшості випадків віддають
перевагу цій компанії як роботодавцю, активно рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як підвищений. Такі компанії
характеризуються середньою увагою до управління HR-брендом компанії. Працівники в більшості
випадків віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, але іноді розглядають пропозиції інших
роботодавців, інколи рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як задовільний. Працівники в
деяких випадках віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, але часто розглядають пропозиції інших роботодавців, не рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як низький. Працівники в деяких
випадках віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, постійно розглядають пропозиції інших
роботодавців, не рекомендують її знайомим
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Високий рівень комплексного показника лояльності
працівників до HR-бренду компанії дозволяє виявити
позитивне відношення працівників до організаціїроботодавця, яке обумовлює сприятливу емоційну та
раціональну оцінку, а також бажання до максимізації
трудової діяльності в цій компанії.
Висновки та дискусія. Отже, запропонована метрика вимірювання лояльності працівників до HR-бренду
компанії включає в себе набір факторів, які визначають
як рівень поведінкової лояльності, так і визначення специфічних показників "емоційної лояльності". Отримані
дані в ході оцінки дають можливість компанії дізнатися,
як необхідно будувати подальшу роботу з управління
лояльністю працівників до HR-бренду компанії, як вона
змінюється з плином часу, визначити напрями покращення якості роботи з персоналом, з урахуванням інтересів працівників відповідно до їх віку, статусу, сімейного стану та інших параметрів.
Представлені у статті матеріали є основою для подальших досліджень, серед яких найбільш перспективними є розробка методичних рекомендацій щодо оцінювання лояльності до зовнішнього HR-бренду компанії
та визначення інтегрального показника лояльності до
HR-бренду компанії, що в подальшому дозволить обґрунтовано підійти по питання формування та реалізації стратегії розвитку HR-бренду компанії.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ
УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ К HR-БРЕНДУ КОМПАНИИ
В статье обоснован методический инструментарий оценки уровня лояльности работников к HR-бренду компании по определенным
составляющим лояльности (поведенческой и эмоциональной). Доказана необходимость разработки методического инструментария
оценки уровня лояльности работников компании к внутреннему HR-бренду как системообразующему компоненту эффективного управления компанией-работодателем в современных условиях хозяйствования. Разработана система оценки уровня лояльности работников
к HR-бренду компании путем анкетирования работников компании с использованием метода семантического дифференциала. По результатам анкетирования аргументирована целесообразность определения структуры работников по уровню лояльности к HR-бренду
компании, которая в дальнейшем будет служить руководителям компании в разработке четкой программы действий по типизации лояльности работников компании и обоснованию управленческих решений по оптимизации развития их HR-бренда.
Ключевые слова: HR-бренд, поведенческая и эмоциональная лояльность работников, уровни лояльности работников, комплексный показатель лояльности работников.
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METHODOLOGICAL TOOLSET FOR ASSESSING THE LEVEL OF EMPLOYEES' LOYALTY
TO COMPANY'S HR-BRAND
In this paper currently important issues of HR-brand management have been examined. The necessity of developing methodological tools for
assessing the level of loyalty of the company's employees to the internal HR-brand as a system-forming component of effective management of the
company-employer in modern business conditions is proved.
The article focuses on the essence of the category "employee loyalty to the HR-brand of the company", which is proposed to understand the level
of intangible behavior of employees of the company, which is accompanied by emotional attachment to it. This made it possible to distinguish two
components of loyalty – behavioral and emotional. A system for assessing the level of employee satisfaction with the company's HR brand has been
developed by surveying the company's employees using the method of semantic differential. To substantiate the level of "behavioral loyalty of the
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employee to the HR-brand of the company", the use of indicators is proposed: the number of times the employee changes during his work; the number
of times an employee has changed jobs in the last five years; work experience in the analyzed company. The level of "emotional loyalty of the employee
to the HR-brand of the company" equally depends on the degree of awareness of the employee about the company's activities; the level of employee
satisfaction with the system of motivation and stimulation of work; the level of employee satisfaction with the system of relations in the team; the level
of employee satisfaction with the personnel management system; the employee's intentions to recommend the company as a potential job.
It is proposed to distinguish the levels of employee loyalty to the HR brand of the company: absolute, hidden, false and lack of employee
loyalty. The grouping of respondents according to the results of the survey allows to determine the structure of employees by the level of loyalty to
the HR-brand of the company. The study proposes the separation of four threshold intervals of a comprehensive indicator of employee loyalty to
the HR-brand of the company with a gradation to low, satisfactory, high and high.
The obtained results allow mathematically formalize the definition of the degree of employee loyalty and to develop a clear program of actions
to standardize employee satisfaction and justify management decisions to optimize the development of their HR-brand. The proposed
methodological approach can be used by managers of employers to develop and justify strategic management decisions to optimize their
development in general and the personnel component in particular.
Keywords: HR-brand, behavioral and emotional loyalty of employees, levels of employee loyalty, a comprehensive indicator of
employee loyalty.
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