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Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  освоїти теоретичні 

та практичні основи брендингу; розвинути 

ключові компетенції в галузі створення та 

управління брендом; оволодіти навичками 

аналізу бренду як соціальної, комунікативної 

та маркетингової категорії; засвоїти методику 

прийняття ефективних стратегічних та 

тактичних рішень щодо створення та розвитку 

бренду. 

Завдання дисципліни: надати базові 

знання щодо сутності бренду, його 

структури, значень та розуміння 

основних комунікативних процесів зі 

створення та управління брендом; 

показати сутність, форми та механізми 

формування брендової комунікації як 

інтегральної категорії, орієнтуватися у 

соціологічних та комунікативних 

вимірах брендингу; навчити головним 

підходам та особливостям планування 

та моделювання розробки ідентичності 

бренду; засвоїти навички аналітичної, 

креативної та інноваційної діяльності 

як зі створення, так і з управління 

брендом. 



Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК-4 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК-6 Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-8 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК 9 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

СК 1 Здатність логічно і послідовно 

відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу. 

СК 4 Здатність проваджувати маркетингову 

діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв'язків між її складовими. 

СК 6 Здатність проводити маркетингові 

дослідження у різних сферах маркетингової 

діяльності. 

СК 5 Здатність коректно застосовувати 

методи, прийоми та інструменти маркетингу. 

СК 9 Здатність використовувати 

інструментарій маркетингу в інноваційної 

діяльності. 

СК 10 Здатність використовувати 

маркетингові інформаційні системи в 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти 

рекомендації щодо підвищення їх 

ефективності. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р3 Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

Р8 Застосовувати інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до 

змін маркетингового середовища. 

Р10 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям і нефахівцям 

у сфері маркетингу, представникам різних 

структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

Р14 Виконувати функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові 

рішення. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 



підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. 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. Сутність, значення, принципи, функції і завдання брендингу 

Брендинг як філософія управління розвитком товарних марок. Принципи, функції і 

завдання брендингу. Інтеграція маркетингу і брендингу. Взаємозв’язок брендингу і 

маркетингових комунікацій. Використання засобів маркетингових комунікацій у 

брендинговій діяльності підприємства. Єдність та відмінність брендингу і рекламного 

менеджменту. Сутність та значення брендингу в рекламній діяльності підприємства. 

Основні типи брендингу. Зовнішній та внутрішній брендинг. Бренд-білдинг. 

Сила бренду та її основні характеристики: обізнаність про бренд, ідентичність бренда, 

проникнення бренда, лояльність до нього, здатність впливу тощо. 

Формування цінності бренда. Марочний капітал. Необхідність оцінювання капіталу 

бренда. Інтелектуальний та емоційний марочний капітал. 

 

Тема 2. Бренд як об’єкт управління 

Поняття бренда і товарної марки. Співвідношення бренда з поняттями «торгова марка», 

«брендинг», «бренд-менеджмент» тощо. Трансформація товарної марки у бренд. 

Сутність понять бренда, брендингу і бренд-менеджмента. Значення брендів у 

маркетинговій діяльності підприємства. Відносини між споживачем і брендом. Символи 

споживання. Класифікація брендів у маркетингу. Переваги та недоліки брендового 



підходу. Функції, завдання та архітектура бренда. Зовнішня та внутрішня форма бренду. 

Рівні якості бренда. Бренд на різних логічних рівнях. 

 

Тема 3. Система управління розвитком бренда 

Основні підходи до розуміння системи управління розвитком бренда. Поняття системи 

управління розвитком бренда та основні її елементи: система інформаційного 

забезпечення, система бренд-планування, система організації формування та розвитку 

бренда, система бренд-контролю. 

Функціональна структура системи управління розвитком бренда. Інформаційне 

забезпечення брендингу: структура та характеристика основних елементів. Планування 

розвитку бренда. Бачення та місія бренда. Стратегії розширення бренда. Тактичні рішення 

у сфері брендингу. 

Система організації формування та розвитку бренда. Вертикальна координація в системі 

брендингу. Горизонтальна координація в системі брендингу. Централізація та 

децентралізація в системі брендингу. Сутність контролю результативності та ефективності 

брендингу. Економічна та соціальна ефективність брендингу. Аудит бренда. Аудит 

архітектури бренда. Аудит системи брендингу. 

 

Тема 4. Структура, зміст та атрибути бренда 

Структура бренда. Формальні ознаки бренда. Структура та матриця побудови бренда. 

Раціональні, асоціативні, емоційні та поведінкові складові в структурі бренда. Суть 

бренду на різних логічних рівнях розгляду. Поняття бренда у системі термінів: “тавро 

(клеймо)” – “торговельний знак” – “торговельна марка”. Їх основні елементи, 

характеристики, різновиди та класифікації. Бренд як маркетингове поняття. Соціологічні 

аспекти бренда. 

Змістовні характеристики бренда. Зміст бренда у системі маркетингових відношень. 

Залежність смислу та значення бренда від розвитку відносин між товаром та споживачем, 

процес формування “переваг”. Функціональні (призначення), індивідуальні (цінність), 

соціальні (пошана) комунікативні (контакт) властивості бренда. Індивідуальність бренду. 

Зовнішні (об’єктивовані) ознаки бренда (атрибути): фізична характеристика, ім’я, 

історія,тема, персонаж, фірмовий знак, логотип, слоган, упаковка, дизайн, колірні 

поєднання, шрифти, музика, аудіо-, відеообраз, корпоративний імідж. Комунікативні 

властивості атрибутів бренда. 

 

Тема 5. Моделі формування та розвитку бренда 

Модель бренда та її основні елементи: сутність, індивідуальність, цінність. Класифікація 

брендів. Бренди особистостей. Бренди територій. Основні підходи та стадії розроблення 

імені бренда. 

Цілі бренд-менеджменту на різних етапах формування й існування бренда. Розроблення 

бренда. Розвиток бренда. Підтримка бренда. 

Монобренди. Корпоративні бренди. Суббренди. Парасолькові бренди. 

Приватні бренди. Створення асортиментних брендів. 

Поняття архітектури бренда та етапи її формування. Західний (американський) та східний 

(азійський) підхід до управління брендами. Портфель брендів: цілі створення та принципи 

управління. Ієрархія та ролі брендів у марочному портфелі. Регулювання портфеля 

брендів. Стратегії розвитку портфеля брендів. Розширення бренда (по горизонталі, 

догори, донизу). 

 

Тема 6. Місце, роль та особливості брендингу в маркетингу 

Типові схеми виникнення бренда в каналах товарообігу. Схема комунікаційної системи. 

Варіанти формування каналів товарообігу. 

Формування територіальних стратегій розповсюдження бренда на основі географічних 



інформаційних систем (ГІС). ГІС – інструментальний засіб для управління бізнес-

інформацією будь-якого типу з точки зору її місцезнаходження в просторі. Недоліки 

організації збуту. Методи згладжування недоліків роботи через постачальників за 

допомогою аналізу соціогеографічних даних.  

Організаційне моделювання в управлінні брендингом. Аудит роздрібної торгівлі. Основні 

принципи аудиту роздрібної торгівлі. Дизайн репрезентативної панелі. Збір даних у 

«панельних точках». Проекція панельних даних на загальну сукупність. 

 

Тема 7. Позиціонування бренда. Ребрендинг 

Параметри позиціювання брендів. Концепція позиціювання бренда. Досягнення сили 

марки шляхом комбінації бренд-стратегій. Вибір стратегії позиціювання бренда. 

Революційне та еволюційне позиціонування бренду.  

Ідентичність бренда та її підтримка. Основні принципи успішного позиціювання брендів: 

актуальність, простота та відмінність від аналогічних товарів, послідовність, постійність. 

Позиціювання за особливостями товару. Позиціювання за вигодою. Позиціювання за 

використанням товару. Позиціювання за користувачем. Цінове позиціювання. 

Позиціювання за просуванням. Репозиціювання бренда. Класичні помилки 

позиціонування бренда: недопозиціонування, надпозиціонування, розпливчасте 

позиціонування, сумнівне позиціонування. 

Ребрендинг. Можливості ребрендингу. Ребрендинг як невід’ємна складова бренд-

менеджменту. Еволюція брендів. Причини ребрендингу. Рестайлінг. Позиціонування та 

репозиціонування бренда. Механізми та реалізація ребрендингу. Приклади ребрендингу 

відомих світових та вітчизняних компаній. 

 

Тема 8. Брендинг як інтегрована комунікація 

Підхід до брендингу як управління якістю бренда. Стратегічні завдання брендингу. 

Способи вивчення та парметри оцінювання поточного іміджу бренда: вільні асоціації, 

метод «семантичного диференціала», метод «репертуарних решіток». Характеристика 

капіталу бренда, способи їх оцінювання та прогнозування. Вимірювання сили бренда та 

потенціала його розвитку. 

Структурні семіотичні моделі бренда. Денотативна і конотативна складова значення 

бренду. Структурно-знакова модель комунікацій Чарльза Пирса. Багатошаровість та 

полісемія знаку бренда. Трихотомія знаків Чарльза Пирса (іконічні, індексні, символічні) 

та полісемія знака бренда. Метаграфеміка брендового повідомлення. Метафора, метонімія 

і аналогія у семіотиці бренда. Вербальна, графічна та звукова гіпертекстуальність. 

Задоволення як один із головних мотивів сприйняття бренда. Матриця чотирьох видів 

брендового задоволення: ідеологічного (системи переконань споживача), психологічного 

(виконання поставлених цілей), соціологічного (розуміння групової ідентичності, потреби 

в соціалізації), культурного виду задоволення брендом (образне задоволення, культурна 

цінність). Метод категоризації брендів. 

 

Тема 9. Сучасні комунікативні стратегії створення нових брендів 

Основні тенденції брендингу в сучасному світі – злиття і поглинання. Консолідація 

регіональних та національних брендів у глобальні. Зміна структури споживчих потреб і 

підвищення рівня очікувань. Модель Піна та Гілмора «5 I»: ідентифікація – інформація – 

уява – занурення – інтрига. Комунікативні бар’єри у відносинах між брендом та 

споживачем: багатоканальність; розфокусування повідомлень; явні і неявні сенси. 

Аналіз створення та бренд-менеджмент з точки зору теорії систем. Модель стратегічного 

брендингу Кевіна Келлера. Модель бренд-лідерства Аакера і Йохімштайлера. Модель 

створення інтегрованого бренда Леслі де Чернатона. Американо-європейська та азіатська 

моделі сучасного брендингу. 

 



Тема 10. Бренд у медійному просторі 

Вибір медіа-засобу залежно від цільової аудиторії бренда. Медіа-засоби верхньої та 

нижньої ліній. Брендингові стратегії в умовах цифрових медіа. Прогресивний медіа-засіб 

– Інтернет. 

Чотири ключових компонента нових медіа- брендсайтів: зміст (тип інформації чи розваг), 

візуальний стиль (графічна якість презентації даної інформації чи розваги), взаємодія 

(якість спілкування з новим медіа-засобом), технологія (типи форматів та систем для 

доставки змісту інформації чи розваги).  

Тактика брендсайта для нових медіа: проактивність бренда, інтерактивність. Місія бренда 

в медіа – виступати інтегратором усіх напрямів комунікації. Соціальна відповідальність 

бренда. 
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