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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна Бренд-менеджмент 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), залік 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Бренд-

менеджмент» – вивчення принципів і 

технологій формування брендів, розуміння 

ролі і призначення брендів в комерційній та 

некомерційній діяльності, формування у 

майбутніх фахівців соціально-відповідальної і 

професійно-компетентної культури 

управління активами торгової марки. 

Для досягнення мети поставлено такі основні 

завдання: 

розкрити поняття, 

цілі та основні завдання бренд-менеджменту, 

отримати теоретичні знання щодо сутності 

бренд-менеджменту, сформувати та засвоїти 

навички вирішення проблем в галузі побудови 

ефективної системи брендингу. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

СК 7 Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 



Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 6 Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність; 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під вивчення дисципліни. 

Оцінювання здійснюється за національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 Тема 1. Суть, поняття та розвиток бренд-менеджменту. 

Еволюція брендингу. Роль брендингу в сучасному житті суспільства. Співвідношення 

термінів бренд, торгова марка та торговий знак. Бренд-менеджмент в стратегічному 

розвитку підприємства. Вигоди бренду для виробника та споживача. Місце і роль 

брендингу в інноваційній діяльності. 

Тема 2. Правові засади використання торгових знаків 

Розвиток законодавства про знаки у світі. Основні положення Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг». Порядок реєстрації товарного знаку 

Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків. 

Тема 3. Бренд, імідж та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток 

територій, організацій та окремих осіб 



Суть та основні характеристики понять: «імідж», «репутація» та «бренд». Взаємозв’язок і 

вплив понять «імідж», «бренд» та «репутація» на розвиток територій, організацій та 

окремих осіб. 

Тема 4. Функції, види та стратегії бренду 

Функції бренду та результати їх виконання. Види брендів та їх зміст. Характеристика 

"Geographical" brands (Географічні бренди). Позиціонування бренду. Стратегії 

позиціонування бренду Тема 5. Методика і практика розробки сильного бренду 

Створення бренду – мистецтво чи наука? Цикл створення бренду. Розроблення імені та 

візуалізації бренду. Особливості застосування концепції брендингу на 

вітчизняному ринку. 

Тема 6. Практика «приватного» брендування. 

Суть та етапи становлення Privatе Labels (приватної торгової марки (ПТМ). Психологія 

споживачів і капітал марки. Особливості просування ПТМ. Співпраця мережі із 

виробниками. 

Тема 7. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту 

Сучасна парадигма бренд-менеджменту. Формування ефективної стратегії управління 

активами бренду. Основні вектори, що відображають суть бренд-менеджменту. Десять 

«заповідей» успішного бренд-менеджменту 

Тема 8. Архітектура брендингу 

Рівні брендингу. Управління портфелем брендів. Управління брендом на різних етапах 

життєвого циклу. 

Тема 9. Поняття розширення та розтягування бренду. 

Поняття та суть розтягування та розширення бренду. Основні види розтягування та 

розширення бренду. Недоліки розширення бренду. Приклади невдалих розширень бренду. 

Тема 10. Основи оцінювання брендингу. 

Поняття активу та капіталу марки. Підходи до їх оцінювання. Кількісні параметри успіху 

бренду на ринку. Підходи до визначення вартості бренду. Якісні методи оцінювання 

бренду. 
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