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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

Навчальна дисципліна ««Self-Branding» буде корисна майбутнім  управлінцям, 

менеджерам, економістам, юристам, маркетологам, всім тим, хто збирається займатися 

підприємництвом та мати власний бізнес, .  

В наш час підприємець, який не планує і не підтримує свій імідж, не може стати 

ефективним. Знання правил побудови персонального бренду, принципів як службової, так 

і професійної етики дадуть підприємцю платформу для ефективної взаємодії з 

оточуючими, кінцевою метою якої є збільшення фінансової віддачі, та розвитку 

партнерських відносин. Таким чином, знання, вміння та навички в стратегічній побудові 

могутнього іміджу – це ключ до фінансової свободи.  

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

Оволодіти знаннями щодо формування персонального бренду; сформувати власний 

бренд та управляти діловим іміджом на стратегічну перспективу; визначити формулу 

досягнення успіху за допомогою формування  персонального бренду; визначати які 

канали комунікації можна використовувати для трансляції персонального бренду; 

навчитися презентувати себе на ринку.  

Навчальна дисципліна розкриває основні засади створення бренду із власної 

особистості (я-бренду), гармонійне поєднання самовдосконалення та самопіару. 

Студенти в процесі вивчення дисципліни отримають необхідний обсяг теоретичних 

і практичних знань щодо створення персонального бренду, формування платформи 

бренду, донесення оточуючим свої цінності, компетенції, бачення, формування умінь та 

навичок щодо покращення професійних навичок, досягнення нових висот і розбудови 

мережі контактів, оволодіння інструментарієм креативного підходу до формування 

власного іміджу та вміння себе позиціонувати у складних реаліях сьогодення. 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей щодо формування персонального бренду з метою підвищення 

ефективності  взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення фінансової свободи і  

формування системи знань щодо сучасних підходів, правил та принципів розробки 

власної стратегії професійного розвитку, створення особистого та корпоративного бренду, 

застосування методів впливу на особистість, комунікації, соціальних мереж для цілей 

реалізації персональної стратегії, побудови кар’єри. 

 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:   

 засвоєння основних правил побудови персонального бренду;  

 надати базові знання щодо сутності бренду, його структури, значень та                        

розуміння основних комунікативних  процесів по створенню та управлінню 

брендом; 

  дати знання про концепцію особистого бренду та професійного 

самовизначення і зростання, специфіку побудови кар’єри та її управління; 

 навчити визначати реальні цілі професійного зростання, використовувати 

технології побудови успішної кар’єри; 



 показати сутність, форми та механізми формування брендової комунікації як 

інтегральної  категорії, орієнтуватися у соціологічних та комунікативних 

вимірах бренду; 

   навчити головним підходам та особливостям плануванню  та    

моделюванню розробки ідентичності бренду;  

   засвоїти навики аналітичної, креативної та інноваційної діяльності як по 

створенню так і по управлінню брендом; 

  застосування отриманих знань для створення власного іміджу та  управління 

ним.  

 

Об'єктом навчальної дисципліни є персональний бренд та діловий імідж людини.  

Предметом навчальної дисципліни є технології, прийоми, методи та інструменти 

створення та просування персонального бренду.   

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів: 

 Передумови щодо вивчення даної навчальної дисципліни відсутні, у зв’язку з тим,     що 

дана дисципліна, є вибірковою навчальною дисципліною вільного вибору студента з 

циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки.                         

.  Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

Soft- skills / Загальні компетентності   

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського   суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї.  

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути наполегливим у досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків.  

Здатність працювати в команді та автономно, навички міжособистісної взаємодії.  

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Розуміння теорії і концепції професійного самовизначення і саморозвитку. 

Здатність виявляти ініціативу в професійній діяльності, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

Здатність пов’язувати особистісні професійні інтереси з інтересами інших людей і 

суспільства.  

Уміння пізнавати себе і визначати своє місце у професійній діяльності залежно від 

етапу ділового життя.  

Уміння використовувати методи самопізнання і соціальної діагностики з метою 

управління власної кар’єри 

 

Hard-skills / Спеціальні компетентності 

Проводити оцінку власних умінь та здібностей та розробляти стратегію 

персонального  розвитку   

Вміти формулювати і вирішувати управлінські рішення на основі системної оцінки 

принципів функціонування світових фінансових ринків, інфраструктури міжнародних 

банківських систем.  Відпрацювання навичок підготовки та проходження відбіркового 

інтерв’ю.  

Аналізувати психологічну ситуацію в колективі та вміти використовувати 

інструментарій технології емоційного інтелекту  з метою забезпечення максимальної 

власної ассертивності в колективі.  



Використовувати сучасні методи, принципи та процедури  адаптації персоналу та 

розвитку професійних компетенцій, побудови та реалізації стратегії створення 

персонального бренду. 

Проводити оцінку власних умінь та здібностей та розробляти стратегію 

персонального  розвитку. 

 Аналізувати психологічну ситуацію в колективі та вміти використовувати 

психологічний інструментарій з метою забезпечення максимальної власної ассертивності 

в колективі.  

Використовувати сучасні методи, принципи розвитку професійних компетенцій, 

побудови та реалізації стратегії створення персонального бренду. 

 

знати:   
 понятійний та категорійний апарат щодо персонального бренду;  

 сутність концепцій персонального бренду;  

 основні принципи та підходи до побудови персонального бренду; критерії для 

візуалізації персонального бренду;  

 засоби  комунікації  з  аудиторією,  які  дозволять  сформувати 

інформаційне поле бренду;  

 критерії оцінки успішності бренду; сутність поняття іміджу та особливості 

ділового іміджу;  

 технології побудови ділового іміджу; стратегії формування ділового іміджу;  

 

вміти: 

 здійснювати обґрунтований вибір виду та концепції персонального бренду;  

 формувати персональний бренд;  

 здійснювати обґрунтований вибір інформації та способу її передачі під час 

просування персонального бренду;  

 проводити позиціонування та публічну презентацію власного ділового 

іміджу; 

 створювати вербальний, кінетичний та візуальний імідж ділової людини; 

 здійснювати обґрунтований вибір оптимального стратегії формування 

ділового іміджу; 

  здійснювати комплексне оцінювання імідж ефекту.   

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню 

студентами професійною компетентністю, що наведена в табл. 1.  

 

Таблиця 1   

Професійна компетентність, яка отримується студентами після  

вивчення навчальної дисципліни   

Назва   

компетентності  Складові компетентності  

Створювати та 

просувати  

персональний 

бренд і 

управляти 

власним 

іміджем  

Визначати оптимальні концепції персонального бренду для різних соціальних 

ролей  

Застосовувати ключові правила під час формування персонального бренду  

Визначати стратегію просування персонального бренду  

Проводити аналіз іміджу в різних сферах життєдіяльності людини   

Здійснювати обґрунтований вибір технології побудови власного іміджу  

Визначати напрямки створення імідж ефекту  

 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ: 

Тема 1. Системний погляд на персональний бренд   

Тема 2. Формування персонального бренду  

Тема 3. Просування персонального бренду 

Тема 4. Теоретичні основи формування ділового іміджу 

Тема 5. Технологічні основ и побудови ділового іміджу  

Тема 6. Особливості управління діловим іміджем 

Тема 7. Самопрезентація як найважливіший елемент культури фахівця 

Тема 8. Професійний розвиток персонального бренду молодого фахівця 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити.  

Форми контролю –  залік.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Системний погляд на персональний бренд   

Тема 2. Формування персонального бренду  

Тема 3. Просування персонального бренду 

Тема 4. Теоретичні основи формування ділового іміджу 

Тема 5. Технологічні основ и побудови ділового іміджу  

Тема 6. Особливості управління діловим іміджем 

Тема 7. Самопрезентація як найважливіший елемент культури фахівця 

Тема 8. Професійний розвиток персонального бренду молодого фахівця 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Системний погляд на персональний бренд  

1.1. Персональний бренд, його сутність та класифікація.   

Сутність персонального бренду. Види персонального бренду: бренд «руки», 

бренд «розуму», бренд «серця». Персональний бренд для різних соціальних ролей: 

найманого працівника, підприємця, чиновника, експерта.  

1.2. Концепції персонального бренду.   

Сутність основних концепцій персонального бренду: цільові, іміджеві, 

психологічні, трендові, лінгвістичні, філософські.  

1.3. Оцінка персонального бренду.   

Становлення особистої ідеології. Формування позитивного першого враження. 

Формування ідеального іміджу. Розкриття індивідуальності та унікального рис. 

Визначення аудиторії персонального бренду.  

  

Тема 2. Формування персонального бренду  

2.1. Основи створення персонального бренду.  

Виявлення потреби в персональному бренді. Визначення цільової аудиторії. 

Позиціонування бренду. Ключові принципи, на яких будується персональний бренд. 

Основні помилки під час створення персонального бренду.   

2.2. Алгоритм створення персонального бренду.   

Розробка місії. Створення легенди. Формулювання слогану. Формування 

цінностей, потреб та бажань, особистісних особливостей, архетипу. Ключові правила 

побудови персонального бренду.  

2.3. Візуалізація персонального бренду.  

Створення впізнаваного фірмового стилю. Вибір політики, якої потрібно 

дотримуватись у дизайні та створенні промопродукції. Визначення паралелі між 

візуальним оформленням бренду та образом людини.  

  

  

Тема 3. Просування персонального бренду  

3.1. Створення інформаційного поля бренду.  

Складання плану інформаційної підтримки. Визначення найбільш ефективних 

засобів комунікації з аудиторією. Створення особистого сайту, блогу та інтернет-

представництв. Вибір інформації та способу її передачі аудиторії. Витрати на підтримку 

інформаційних ресурсів.  

3.2. Стратегії просування персонального бренду.  

Основні ресурси для просування бренду. Історії. Знання, досвід, освіта. Імідж. 

Мрії. Контакти та зв’язки. Феномен шести рівнів віддаленості. Стратегії та правила 

встановлення зв’язків.  

3.3. Світовий досвід успішного персонального бренду.  

Архетипи та бренди. Критерії оцінки успішності бренду. Основні помилки в 

створенні та просуванні персонального бренду.  

  

 

 



Тема 4. Теоретичні основи формування ділового іміджу  

4.1. Поняття іміджу та його природа.  

Сутність поняття іміджу. Імідж в історії. Соціально-психологічна природа 

іміджу. Функції іміджу. Складові індивідуального іміджу. Сучасні комунікаційні 

технології, що використовуються в створенні іміджу.  

4.2. Класифікація іміджу.  

Типи іміджу. Основні трактовки іміджу та його характеристика. Імідж в рекламі, 

політиці, бізнесі, мистецтві та інших областях людської діяльності.   

4.3. Іміджелогія.  

Іміджелогія в системі наукового знання. Стратегічні цілі іміджу. Імідж як 

складова сучасного суспільства. Основні відмінності ділового іміджу.  

  

Тема 5. Технологічні основи побудови ділового іміджу  

5.1. Технології побудови ділового іміджу.  

Позиціонування як основна стратегія побудови іміджу. Соціальні ефекти 

сприйняття іміджу. Міфи та символи в іміджелогії. Основні принципи та етапи 

формування іміджу. Сучасні технології створення іміджу. Форми та види 

комунікативних презентацій. Публічна презентація для просування іміджу.   

5.2. Структура та зміст іміджу ділової людини.  

Вплив зовнішнього виду ділової людини на взаємовідносини. Зовнішній вигляд 

ділової людини, його портретні характеристики. Вербальний імідж. Невербальні засоби 

ділової взаємодії. Соціальнорольові характеристики: репутація, амплуа, легенда, місія. 

Іміджева символіка: ім’я, особиста атрибутика, соціальні символи та символи 

соціального престижу. Індивідуально-особистісні властивості: професійно важливі 

якості, домінуючі індивідуальні характеристики, стиль взаємовідносин з людьми, базові 

цінності.  

5.3. Створення вербального, візуального та кінетичного іміджу ділової людини.  

Створення вербального та кінетичного іміджу. Мовне спілкування. засоби 

вербального іміджу. Слухання в між особовому спілкуванні. Зворотній зв'язок в діловій 

взаємодії. Невербальні засоби ділової взаємодії. Основні канали невербальної 

комунікації. Інструменти письмової комунікативної презентації.  

Візуальний імідж ділової людини. Вплив зовнішнього вигляду ділової людини на 

взаємовідносини. Особливості гардероба чоловіків та жінок, стратегії успіху. Основні 

елементи ефективного іміджу ділової людини. Техніки створення позитивного 

візуального образу.  

  

Тема 6. Особливості управління діловим іміджом  

6.1. Формування ділового іміджу.  

Специфіка технологій побудови іміджу в бізнесі. Ділова зовнішність, ділове 

спілкування та діловий етикет. Роль ділової риторики в створенні бізнес-іміджу (техніка 

ведення переговорів, мистецтво ділової полеміки, особисті та телефонні бесіди тощо). 

Основні помилки в побудові ділового іміджу. Формування публічного іміджу керівника 

компанії. Складові іміджу. Гендерні особливості іміджу лідера. Особистість та бізнес.  

6.2. Стратегії формування ділового іміджу.  

Стратегія універсального іміджу. Стратегія цільового іміджу.  

Стратегія «креативний вибух».  



6.3. Закономірності створення імідж ефекту.  

Проблеми управління масовою свідомістю та поведінкою роботи іміджмейкера. 

Суспільний настрій та соціальний стереотип. Психологія перетворення 

інформації в думку. Стихійне та цілеспрямоване формування іміджу. Прийоми 

створення імідж ефекту. Роль засобів масової інформації в створенні 

ефективного іміджу.   

 

Тема 7. Самопрезентація як найважливіший елемент 

культури фахівця  

7.1. Самопрезентація: основні категорії.  

Визначення поняття самопрезентації. Прийоми самопрезентації, тактики і 

техніки. Позитивна і негативна, «природна» і «штучна» самопрезентація 

особистості. Умови досягнення успішної самопрезентації. Три складові 

самопрезентації – особистісна, пластична і експонована. Вербальні і невербальні 

техніки. Характерні риси успішної самопрезентації. Самоподача та її види. Три 

образи самопрезентації. Особливості самопрезентації на сторінках соціальних 

мереж. Принцип доречності. 

7.2 Самопрезентація як спосіб справити бажане враження на оточуючих 

Підходи до визначення самопрезентації (усвідомлюваність-неусвідомлюваність 

самопрезентації). Аудиторія самопрезентації (оточуючі, суб’єкт). Компоненти 

самопрезентації. Засоби самопрезентації. Ключові мотиви, що лежать в основі 

процесу самопрезентації. Стратегії самопрезентації. 

 

Тема 8. Професійний розвиток персонального бренду молодого фахівця. 

8.1. LinkedIn 

Про LinkedIn. Хто «сидить» у LinkedIn? Заповнення особистої сторінки Linkedin. 

Використання Linkedin для особистого бренду та прямого пошуку роботи. 

LinkedIn: Advanced search & Boolean Search. Як оминути блокування LinkedIn?. 

XRay - LinkedIn Search. 

8.2. Емоційний інтелект та комунікації в процесі колективної адаптації 

співробітника.  

Емоційний інтелект як сучасний інструмент побудови успішної кар’єри. Техніки 

розвитку комунікаційних вмінь та навичок. Ассертивність як сучасний інструмент 

побудови успішних комунікацій. 
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РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри 

економіки та менеджменту, 

факультет управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі 

міністерства і відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова 

– www.uceps.com.ua 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

▪ Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-

lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з 

навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з 

вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІДР  

▪ Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 

 
 


