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Назва 

дисципліни 

“Управління брендом роботодавця” 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування  

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Викладачі 

дисципліни 

Табачук Андрій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

andriy.tabachuk@lnu.edu.ua  

вул. Коперника, 3, ауд. 402. 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації  

 в день проведення лекцій/практичних занять. 

 онлайн консультації через Zoom, Teams, Viber, Telegram або подібні 

ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua;  

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3714 

Інформація про 

дисципліну 

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління брендом 

роботодавця” є набуття компетенцій у сфері дослідження та формування 

позитивного бренду роботодавця на внутрішньому і зовнішньому ринку 

праці. 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: ознайомлення 

майбутніх фахівців з термінологією, понятійним апаратом дисципліни 

«Управління брендом роботодавця» і забезпечення його засвоєння 

студентами; освоєння системи знань у сфері теоретичних, методичних, 

інформаційних основ дисципліни; зосередження уваги майбутніх 

менеджерів на необхідності застосовувати у своїй роботі сучасних 

концепцій лідерства; формування у майбутніх фахівців компетенцій щодо 

дослідження бренду роботодавця; ознайомлення з основами та 

особливостями розроблення комплексних програм по формуванню 

позитивного бренду роботодавця з метою посилення конкурентних позицій 

на зовнішньому ринку. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основні джерела:  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / 

М. Армстронг. – М.: „Питер”, 2004. –334 с. 

2. Багиев Г,Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: учебник для вузов – 3.е 

издание. – СПб: Питер, 2010 – 576 с 

3. Батурина О. HR та PR: дві хазяйки на одній „кухні” / О. Батурина // 

Національний союз кадровиків. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www. kadrovik.ru. – Дата звертання: 02.05.20. 

4. Бухаркова, О.В., Горшкова Е.Г. Имидж лидера: технология создания 

и продвижения. Тренинговая программа/О.В. Бухаркова, Е.Г. 
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Горшкова. СПб.: Речь, 2007. – 222 с.  

5. Ванэкен, Б. Бренд-помощь / Пер. с англ. И. Малковой под ред. 

Домнина/ Б.Ванекен. СПб.: Питер, 2005. — 336 с.  

6. Васильева, М., Надеин А. Бренд: сила личности / М. Васильева, А. 

Надеин. СПб.: Питер, 2003. – 208 с.  

7. Громова, Е., Герасимова М. Использование проективных методик 

при определении позиционирования бренда / Е.Громова, 

М.Герасимова // «Рекламные идеи Yes». 2000. – № 3. – С. 53 – 63. 

8. Джамшид Гараедаги. Системное мышление. Как управлять хаосом и 

сложными процессами. Платформа для моделирования архитектуры 

бизнеса – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с 

9. Добчинська Ю.Г. Вплив HR-бренду на скорочення плинності 

персоналу / Ю.Г. Добчинська // Управління розвитком. – 2013. – 

№14(154). – С. 3–4. 

10. Жан-Ноэль Капферер. Бренд навсегда: создание, развитие, 

поддержка ценности бренда. М.: Вершина, 2007. – 165 с. 

11. Зазыкин В.Г. Имидж организации: структура и психологические 

факторы эффективности / В.Г. Зазыкин // Материалы интерактивной 

конференции „Практические аспекты связей с общественностью”: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tandem-

forum.ru/articles/ info/article23.html. – Дата звертання: 27.05.20. 

12. Караваева А.А. Модель побудови бренду работодавця / А.А. 

Караваева, А.А. Ушкова // Молодий вчений. – 2012. – №5. – С. 229–

232. 

13. Мінчінгтон Б. Ключ до створення Employer Brand – вміння керувати 

/ Б. Мінчінгтон // Інтернет-портал rabota.ua [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/post/2012/11/02/kluch_k_sozdaniju_Em

ployer_Brand_umenie_rukovodit.aspx. – Дата звертання: 27.05.20. 

14. Управління брендом роботодавця // Менеджер по персоналу. – 2011. 

– Част. 1. – С. 22–23, 53–54. 

15. Чернова С. Построение бренда работодателя [Електронний ресурс] / 

С. Чернова. – Режим доступу: http://www.hr-

portal.ru/article/postroenie-brenda rabotodate lya. – Дата звертання: 

27.05.20. 

16. Ambler T. The employer brand / T. Ambler, S. Barrow // Journal of 

Brand Management. – 1996. – Vol. 4. – pp. 185–206. 

17. Barney J.B. Firm resources and sustained competitive advantage / J.B. 

Barney // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17. – pp. 99–120. 

18. Frook J.E. Burnish your brand from the inside / J.E. Frook // B to B. – 

2001. – Vol. 86. – pp.1–2. 

19. HR-брендингу необхідне якісне керівництво [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://planetahr.ru/publication/4047. – Дата звертання: 

27.05.20 р. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради . URL:  

http://www.portal.rada.gov.ua  

2. Офіційна Інтернет-сторінка Кабінету міністрів України. URL: 

http://www.kmu.gov.ua 3. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства 

економіки України. URL:  http://www.me.gov.ua  

4. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України. 

http://www.me.gov.ua/


URL:  http://www.ukrstat.gov.ua  

5. Офіційна Інтернет-сторінка Антимонопольного комітету України. URL: 

http://www.amc.gov.ua 

Обсяг курсу 90 годин, аудиторних занять 48 годин, з них 32 години лекцій, 16 години 

семінарських занять та 42 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Управління брендом роботодавця» 

передбачає досягнення такого рівня підготовки фахівця, за якого він 

повинен: 

а) знати:  
суть основних понять та категорій з дисципліни «Управління брендом 

роботодавця»; основні теоретичні засади створення успішного бренду 

роботодавця; напрями використання брендингу; фактори зростання 

цінності брендів; необхідні навички для керівника з розвитку HR-бренду; 

переваги та важливість HR-бренду; етапи формування HR-бренду; 

структуру бренду роботодавця. 

б) уміти:  
демонструвати здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з 

суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та 

непрямої дії; встановлювати та підтримувати ділові й ефективні 

взаємовідносини з іншими організаціями; здійснювати стратегічне і 

повсякденне планування діяльності публічних адміністрацій, бізнес-

структур, організаційне проектування; визначати пріоритети у справах, 

делегувати повноваження та відповідальність; вести облік і аналіз робочого 

часу; організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів 

управління; дотримуватись режиму роботи та відпочинку, підтримувати 

працездатність працівників та власну працездатність; застосовувати набуті 

знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування суб’єктів 

управління та адміністрування у конкретних практичних ситуаціях; 

організовувати підготовку, презентації та поширення спеціалізованої 

інформації про діяльність публічної адміністрації, бізнес-структури, 

використовуючи комунікаційні PR-технології. 

Програмні результати навчання, згідно ОПП: 

 Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

 Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності.  

 Уміти досліджувати стан та процеси розвитку національного та 

міжнародних ринків праці, інтелектуалізації праці та управлінських 

процесів враховуючи  глобалізаційні виклики часу. 

 Вміти застосовувати різні форми влади, стилів керівництва для 

впливу на підлеглих, формування управлінського потенціалу в 

органах публічної влади і кадрового резерву бізнес-структур. 

 Вміти організовувати, аналізувати роботу служби управління 

персоналом, формувати кадрову політику, розробляти методики та 

техніки оцінювання, атестації персоналу. 

Ключові слова Бренд, управління брендом, бренд роботодавця, внутрішній бренд 

роботодавця, зовнішній бренд роботодавця, капітал бренду, бренд країни. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

http://www.ukrstat.gov.ua/


Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін „Макроекономіка”, „Мікроекономіка” „Економіка у 

європейській інтеграції”, „Вступ до фаху”, „Теорія і практика публічного 

управління”,  „ Теорія і практика публічного адміністрування ”. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація. 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-методи, 

ділові ігри.  

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних 

систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної 

відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма 

п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

4 



незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним 

матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під 

час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних 

робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
40 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі 

0 – 40 



за окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної 

форми навчання). 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором 
відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним 

правильно, якщо в картці тестування записана правильна 

відповідь. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 

бал. 

20 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 
відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним 

правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, короткі коментарі. Кожне правильно виконане 

завдання оцінюється в 2 бала 

10 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою 
відповіддю (повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Кожне правильно виконане 

завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 

Відмінно («9-10») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно 

самостійно та аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі 

використані сучасні методи аналізу. План роботи поданий і 

затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, 

яка має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь 

студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («7-8») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 



помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («4-6») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («2-3») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («0-1») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по 

вибраній темі не виконано.  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним розподілом і сумуються:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 50 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість 

балів 10 

• заліковий модуль: 40 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної не 

доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 



Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю  

1. Визначення сутності понять «управління», «репутація», «імідж» та 

«бренд».  

2. Формування капіталу бренду.  

3. Аналіз конкурентоспроможності бренду підприємства.  

4. Взаємозв’язок іміджу та бренду роботодавця.  

5. Цілі, задачі та принципи організації внутрішніх комунікацій організації.  

6. Правовий та психологічний підхід до формування бренду.  

7. Специфіка управління брендом роботодавця.  

8. Стратегічне та тактичне управління брендом роботодавця.  

9. Моделі побудови бренда роботодавця.  

10.Основні етапи побудови бренда роботодавця.  

11.Роль керівника з розвитку HR-бренду.  

12. Особливості підготовки фахівців у галузі HR – брендингу.  

13.Складові бренду роботодавця.  

14.Позиціонування бренду роботодавця.  

15.Основні етапи розробки позиціонування.  

16.Роль ЗМІ у процесі просування HR-бренду.  

17.Етапи дослідження адаптації організації до певного рівня 

конкурентоспроможності.  

18. HR – складові внутрішнього бренду роботодавця.  

19.«Парасольковий» характер архітектури бренду роботодавця.  

20.Підходи до визначення рентабельності інвестицій у бренд роботодавця. 

21.Модель сузір’я люксових брендів.  

22.Призма відмінних особливостей бренду роботодавця. 

23.Імідж керівника та його взаємозв’язок з брендом роботодавця.  

24.Суть поняття «розширення бренду».  

25.Структура бренду. Характеристика його складових.  

26.Задачі стратегії позиціонування бренду.  

27.Ідентичність і позиціонування бренду роботодавця.  

28.Візуалізація і креатив бренду роботодавця.  

29.Концепція відмінних особливостей бренду роботодавця.  

30.Складові зростання бренду роботодавця.  



31.Дві складові бренду роботодавця.  

32. Роль соціальних мереж у процесі просування HR-бренду.  

33.Формування HR- бренду роботодавця.  

34.Особливості формування та розширення бренду роботодавця в процесі 

інтернаціоналізації компанії.  

35.Базові цінності бренду роботодавця.  

36. Внутрішній бренд роботодавця та його особливості 

37. Зовнішній бренд роботодавця та його особливості.  

38.Взаємозв’язок стратегії розвитку підприємства та бренду роботодавця.  

39.Обмеженість класичної концепції бренду роботодавця.  

40.Діяльність МЗС у процесі просування позитивного міжнародного іміджу 

країни.  

41.Фактори, що сприяють росту цінності бренду.  

42.Вплив процесу глобалізації на формування і розвиток бренду 

роботодавця.  

43.Мета створення бренду роботодавця.  

44.Розкриття бренду роботодавця через персоніфікацію.  

45.Складові бренду роботодавця.  

46.Роль служби управління персоналом у формуванні бренду роботодавця.  

47.Особливості формування бренду роботодавця в умовах високої 

конкуренції.  

48.Вплив розвитку глобалізації на розширення бренду.  

49. Бренд країни та сталий розвиток  

50. Аналіз конкурентоспроможності бренду країни 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 



Схема курсу 

Тиждень Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 

 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1-2 Тема 1. Бренд: суть, структура, основні підходи до визначення 

поняття та види. Бренд роботодавця. 

1.1. Визначення сутності понять «управління», «репутація», 

«імідж» та «бренд». 

1.2. Підходи до трактування поняття «бренд» та складові 

елементи бренду.  

1.3. Види брендів. Бренд роботодавця 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

2 Семінарське заняття №1. Бренд: суть, структура, основні 

підходи до визначення поняття та види. Бренд роботодавця. 

Мета: оволодіти знаннями щодо визначення сутності, підходів до 

трактування поняття «бренд». 

1.1. Визначення сутності понять «управління», «репутація», 

«імідж» та «бренд». 

1.2. Підходи до трактування поняття «бренд» та складові 

елементи бренду.  

1.3. Види брендів. Бренд роботодавця 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3-4 Тема 2. Ключові засади управління брендом роботодавця. 

2.1. Брендинг та напрямки його використання 

2.2. Визначення факторів, що сприяють росту цінності бренду 

2.3. Взаємозв’язок бренду роботодавця з товарним брендом та 

стратегією розвитку організації 

 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

4 Семінарське заняття №2. Ключові засади управління брендом 

роботодавця 

Мета: освоїти особливості та ключові засади управління брендом 

роботодавця. 

2.1. Брендинг та напрямки його використання 

2.2. Визначення факторів, що сприяють росту цінності бренду 

2.3. Взаємозв’язок бренду роботодавця з товарним брендом та 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 



стратегією розвитку організації 

 

5-6 Тема 3. Формування команди з управління брендом 

роботодавця та визначення ролей і функцій її членів. 

3.1. Формування ефективної команди з розробки концепції бренду 

державної та комерційної установи 

3.2. Ролі та функції членів робочої групи зі створення бренду 

роботодавця.  

3.3. Керівник з розвитку HR-бренду як рушій його просування  

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

6 Семінарське заняття №3. Формування команди з управління 

брендом роботодавця та визначення ролей і функцій її членів. 

Мета: набуття знань щодо основ формування команди з управління 

брендом роботодавця. 

3.1. Формування ефективної команди з розробки концепції бренду 

державної та комерційної установи 

3.2. Ролі та функції членів робочої групи зі створення бренду 

роботодавця.  

3.3. Керівник з розвитку HR-бренду як рушій його просування 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 

7-8 Тема 4. Створення успішного HR-бренду державної та 

комерційної установи. 

4.1. Необхідність створення HR-бренду 

4.2. Етапи формування бренду роботодавця 

4.3. Участь зовнішніх консультантів та вищого керівництва 

організації в ході розробки HR-бренду. 

4.4. Імідж керівника організації та його вплив на розвиток HR-

бренду 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

8 Семінарське заняття №4. Створення успішного HR-бренду 

державної та комерційної установи 

Мета: засвоїти знання щодо особливостей створення HR-бренду 

державної та комерційної установи. 

4.1. Необхідність створення HR-бренду 

4.2. Етапи формування бренду роботодавця 

4.3. Участь зовнішніх консультантів та вищого керівництва 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 



організації в ході розробки HR-бренду. 

4.4. Імідж керівника організації та його вплив на розвиток HR-

бренду 

9-11 Тема 5. Внутрішній та зовнішній бренд роботодавця. Технології 

просування HR-бренду на ринку праці та технології побудови 

внутрішнього бренду роботодавця. 
5.1. Визначення сутності внутрішнього та зовнішнього бренду 

роботодавця. 

5.2. Технології побудови внутрішнього бренду роботодавця 

5.3. Технології просування HR-бренду на ринку праці 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

6 год. 
Згідно з 

розкладом 

10 Семінарське заняття №5. Внутрішній та зовнішній бренд 

роботодавця. Технології просування HR-бренду на ринку праці 

та технології побудови внутрішнього бренду роботодавця. 
Мета: оволодіти знаннями щодо формування та просування HR-

бренду. 

5.1. Визначення сутності внутрішнього та зовнішнього бренду 

роботодавця. 

5.2. Технології побудови внутрішнього бренду роботодавця 

5.3. Технології просування HR-бренду на ринку праці 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 

12-13 Тема 6. HR-бренд як чинник конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання. 

6.1. Характеристика ключових показників 

конкурентоспроможності бренду роботодавця  

6.2. Діджиталізація HR-процесів у сучасних умовах функціонування 

суб’єкта господарювання. 

6.3. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту в Україні 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

12 Семінарське заняття №6. HR-бренд як чинник 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. 

Мета: набуття знань стосовно ключових показників 

конкурентоспроможності бренду роботодавця, діджиталізації HR-

процесів та сучасних тенденцій розвитку HR-менеджменту в 

Україні. 

6.1. Характеристика ключових показників 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 



конкурентоспроможності бренду роботодавця  

6.2. Діджиталізація HR-процесів у сучасних умовах функціонування 

суб’єкта господарювання. 

6.3. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту в Україні 

14-15 Тема 7. Бренд країни 

7.1. Передумови формування державного бренду України. Матриця 

складових українського бренду. 

7.2. Діяльність МЗС у просуванні позитивного міжнародного 

іміджу країни. Україна у російських за західних ЗМІ. Інформаційні 

канали просування міжнародного бренду України. Стратегія 

просування міжнародного бренду України 

7.3. Ключові повідомлення брендингової стратегії. Цінності. 

Різносторонній потенціал держави. Громадські ініціативи щодо 

формування і просування позитивного міжнародного іміджу 

України. 

Лекція 

 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. 
Згідно з 

розкладом 

14 Семінарське заняття №7. Бренд країни 

Мета: набуття знань щодо особливостей формування бренду країни. 

7.1. Передумови формування державного бренду України. Матриця 

складових українського бренду. 

7.2. Діяльність МЗС у просуванні позитивного міжнародного 

іміджу країни. Україна у російських за західних ЗМІ. Інформаційні 

канали просування міжнародного бренду України. Стратегія 

просування міжнародного бренду України 

7.3. Ключові повідомлення брендингової стратегії. Цінності. 

Різносторонній потенціал держави. Громадські ініціативи щодо 

формування і просування позитивного міжнародного іміджу 

України. 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 

16 Тема 8. HR-бренд як візитна картка державної та комерційної 

установи у свідомості колективу і суспільства загалом 

8.1. Роль думок та рекомендацій співробітників у процесі 

формування та розвитку HR-бренду 

8.2. Роль соцмереж та ЗМІ у процесі просування HR-бренду 

 

Лекція 

Список основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. 
Згідно з 

розкладом 



16 Заліковий модуль 

Семінарське 

заняття 

 

Список 

основної 

літератури. 

Перелік питань 

для 

підсумкового 

контролю 

Модульний 

контроль 

 

2 год. 

Згідно з 

розкладом 

 


