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Старший викладач кафедри економіки та маркетингу НТУ «ХПІ».  
Досвід роботи - 20 років. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних робіт  
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на отримання теоретичних і практичних знань в області створення та управління торговельними марками. 
Ознайомлення із суттю і принципами брендингу, оволодіння методами, прийомами брендингу, специфіки і основного 
призначення бренд-атрибутів, дослідження проблем створення торговельної марки тощо  

Цілі та задачі Сформувати у студента теоретичні уявлення і практичні навички щодо застосування сучасних методів і прийомів в області 
брендингу 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (6 семестр). 

Результати навчання 
Вміти застосовувати отриману теоретичну інформацію для створення та управління торговельними марками. Проводити 
комплексне дослідження торгових марок, оволодіти технологією створення торгової марки, позиціонування, розширення, 
розтягнення, ребрендингу 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 годин: лекції - 32 год., практичні заняття - 16 год., самостійна робота - 72 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Працювати з навчальною та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за 
темою 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

лекція 
1-2 

Товарний знак. Торговельна марка. Сутність 
торговельної марки. Цінності торговельної марки. 
Класифікація торговельних марок 

Практичне 
заняття 1 

Виникнення та розвиток 
торговельних марок 
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Процедура реєстрації 
товарного знаку 

лекція 
3-4 

Бренд: визначення бренду, сутність бренду. 
Класифікація брендів за різними ознаками 

Практичне 
заняття 2 

Історія та основні поняття в галузі 
брендингу 

Сучасні напрями розвитку 
брендів 

лекція 
5-6 

Розробка бренду. Маркетингові засоби у розробці 
бренду. Позиціонування бренду. Марочна 
ідентичність та індивідуальність  бренду. Атрибути 
бренду. Розроблення системи цінностей бренду 

Практичне 
заняття 3 

Розроблення ідентичності та 
індивідуальності бренду. 
Розроблення атрибутів бренду 

Концепції брендингу. 
Процедури і роль 
сегментування в брендингу. 
Креативні і психо- технології 
народження брендів 

лекція 
7-8 

Лояльність до бренду. Ступінь лояльності до бренду. 
Переключення на інші марки 

Практичне 
заняття 4 

Програма формування лояльності. Визначення лояльності до 
бренду 

лекція 
9-10 

Стратегічні задачі управління брендом. Методи 
управління брендом. Критерії ефективності 
управління брендом. Розширення та розтягнення 
бренду. Критерії розширення та розтягнення 
бренду. Основні переваги та недоліки розширення 
та розтягнення бренду 

Практичне 
заняття 5 

Марочні стратегії. Методичні 
підходи до розширення та 
розтягнення бренду 

Вивчення розвитку брендів. 
Типи помилок при 
розширенні та розтягненні 
брендів 

лекція 
11-12 

Ребрендінг. Основні мотиви щодо 
перепозиціювання бренду. Методи та методичні 
підходи до ребрендингу  

Практичне 
заняття 6 

Виконання ребрендингу 
торговельної марки  

Вивчення ребрендингу на 
прикладі всесвітньо 
знайомих торговельних 
марок 

лекція 
13-14 

Марочний капітал: рівні, активи і цінності. Методи 
оцінювання марочного капіталу 

Практичне 
заняття 7 

Оцінка вартості українських 
брендів 

Методи визначення ринкової 
вартості бренду 

лекція 
15-16 

Розвиток бренду за часом. Методики і проблеми 
дослідження на стадії розробки і конкуренції 
корпоративних і продуктових марок. Вплив 
споживачів на концепцію і розвиток лідируючих 
брендів. Ознаки ослаблення бренду 

Практичне 
заняття 8 

Аналіз помилок в креативних 
технологіях і комунікаціях при 
створенні нових брендів 

Основні правила створення 
сильних брендів 
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1. Кевин Лейн Келлер. Стратегический брэнд-менеджмент создание, оценка и 
управление марочным капиталом, 2-е издание Пер с англ - М Издательский лом 
"Вильяме", 704 с. ил — Парал гит англ., 2015 

2. Капферер Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности 
современного брендинга/ Пер. с франц.– М.: Имидж-контакт, Инфра-М, 2012.—211с. Ф. 
Котлер. Основы маркетинга. М.: прогресс, 1992 

3. Мишанова М.В., Новикова Л.Н., Подкар С. Брендинг: первое знакомство. Учебно-
методическое пособие. – Н.Новгород: Центр «Федерация», НРФПК,2011.—80с. 

4. Райс Л., Райс Э. 22 закона создания бренда  /Пер. с англ. - М.: АСТ, 2013. –151с. 
5. Райс Э., Траут Д. Позиционирование: битва за узнаваемость  / Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2011.-  256с.  
6. Яненко М. Торговые марки в товарной политике фирмы. – СПб.: Питер, 2015.-  240с. 
7. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент  / Пер. с англ. – СПб.: Нева, 2013.-  320с  
8. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами  PR и рекламы: Учебн. Пособие для 

вузов. – М.: Экономистъ, 2009. 
9. Овчинникова О.Г. Ребрендинг. – М.: Альфа – Пресс, 2007. 
10. Грошев, И. В. Системный бренд-менеджмент : учебник / А. А. Краснослободцев, И. В. 

Грошев.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 
11. Траут  Д. Новое позиционирование: Пер.с анг. -  СПб.:Питер,2007. 
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1. Санников А. Г. Оценка брендов и товарных знаков: 
от теории к практике. – М.: ВНИИПИ, 2009.М.К.. 

2. Капферер Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, 
развитие, поддержка ценности бренда: Пер с анг. – 
М.: Вершина, 2007. 

3. Ле Пла Ф.Дж., Паркер Л.М. Интегрированный 
брендинг: Пер. с анг. – СПб.: Нева, М.: ОЛМА-Пресс, 
2013. 

4. Пашутин С.Б. Как создать национальный бренд: 
Практическое пособие. –  М.: КноРус, 2007. 

5. Перция В.М.,Мамлеева Л.В. Анатомия бренда. – М.: 
Вершина, 2007. 

6. Пирс Ч.С.  Логические основания теории знаков: Пер. 
с анг. -     СПб.:Издательский дом Нева, 2010. 

7. Райс Э.,Траут Д. Позиционирование. Битва за 
узнаваемость: Пер. с анг. –      СПб.: Питер, 2011. 

8. Тоффлер Б.Э. Имбер Дж.  Словарь маркетинговых 
терминов: Пер. с анг. –  М.: ИНФРА – М, 2008. 

9. Эллвуд А. Основы брендинга: 100 приемов 
повышения ценности товарной марки: Пер. с анг.- 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2012. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Поняття бренду, передумови виникнення. Ідентичність бренду. Види позиціонування ТМ. Особливості сильної торгової марки. Класифікація торгових 
марок. Цінності ТМ. Позиціонування ТМ. Товар. Товарний знак. Торгова марка. Бренд. Визначення, відмінні риси. Основні етапи розробки бренду. 
Поняття зонтичного бренду. Індивідуальний брендинг. Ребрендінг та випадки його здійснення. Розширення бренду. Основні переваги і недоліки 
корпоративного брендингу. Поняття суббренду. Розтягнення бренду. Атрибути бренду. Основні переваги і недоліки індивідуального брендингу. 
Методи оцінки бренду. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: столи, стільці, мобільні пристрої, наявність мережі Інтернет 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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 Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

На
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я 
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лі

в 
Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• робота на практичних заняттях: 40% семестрової 

оцінки; 
• самостійна робота: 40% семестрової оцінки; 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 



64-74 D 
задовільно 

• залік: 20% семестрової оцінки 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників директорату ННІ ЕММБ. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ«ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників інституту. 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


