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Глобальні виклики

Джерело: EY, Megatrends shaping 2017 and beyond

Діджиталізація

Ми 
тут

Глобалізація

Демографічні 
зміни !



Покоління Y: що для нього є важливим?

Вони хочуть 
змінити світ !

Для них важлива 
довіра до 

роботодавця 

Вони хочуть 
змінити світ !

У 2017 р.  – покоління Y cкладає 35% робочої сили

У 2025 р. – 75% робочої сили буде представлено поколінням Y for employers, 50 HR and Recruiting Statistics for 2016

довіра



Довіра будується через бренд

… передусім, зсередини…



HR-брендинг – стратегічне завдання

ВАШ HR-БРЕНД – ЦЕ ТЕ, ЩО ПРО ВАС  ГОВОРЯТЬ  

* За даними дослідження Консалтингового центру HeadHunter Україна, жовтень 2017



Репутація та позиція компанії: 
погляд роботодавців



ПРОПОЗИЦІЯ РОБОТИ: ПОГЛЯД ПОШУКАЧА

Для значної частини пошукачів (35%) репутація компанії –
вирішальний аргумент для прийняття рішення про співпрацю



EY, Краший роботодавець



Глобальне дослідження

Які  основні переваги реалізації 
HR-брендингової програми Ви отримали?

Проще привлекать кандидатов

Повышение вовлеченности сотрудников

Признание в качестве лучшего работодателя 

Сокращение затрат на подбор персонала

Пока ничего, еще рано об этом говорить

Выше коэффициент принятия предложений о 
работе

Снижение текучести персонала

Больше процент вакансий, закрытых 
внутренними кандидатами

Увеличение числа резюме

Создание стандартов для HR-функции

Меньше времени на закрытие вакансии

Повышение приверженности клиентов

Я не знаю 

Повышение вовлеченности клиентов через 
социальные медиа

Возросшее внимание со стороны инвесторов



Культура та ідеологія компанії – складова моделі HR-бренду

 Культура та ідеологія
компанії

Корпоративна культура і ідеологія -
тканина, з якої зроблена організація.

Як тут прийнято виконувати
зобов'язання, чи існують загальні
цінності, місія і цілі, як побудовані
комунікації всередині, що компанія
повідомляє зовні. Основними
ідеологами і  носіями цієї культури і 
HR-бренду зокрема є люди, що
задають тон усій організації. Це її
керівники і ключові співробітники. 
Якою вони бачать свою компанію, що
вважають перевагами і недоліками, 
якого бачення прагнуть досягти. 

 Думки і ставлення
співробітників компанії і 
потенційних кандидатів

Стримуючі фактори бізнес-етики: 
елементи корпоративної культури



Система комплаєнс-менеджменту

Наявність системи
комплаєнс-менеджменту 
означає високий рівень
культури відповідальності і 
професіоналізму всередині
організації. Це запорука
дотримання норм законів і 
вимог, ведення чесного
бізнесу, що є не тільки
основою довгострокового
успіху компанії, а й 
інструментом його
досягнення.



Стратегічний стандарт как оріентир у роботі над 
стратегією HR-брендингу





ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ З НАМИ!


