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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 Метою дисципліни «Брендинг територій та товарів» є освоєння теоретичних 

та практичних основ створення брендингу територій та товарів, розвиток ключо-

вих компетенцій в області створення та управління брендом, формування системи 

знань відносно загальної теорії і практики управління брендингом, оволодіння 

навичками аналізу брендингу, приймання рішення щодо створення та розвитку 

бренду; формування навичок приймати ефективних стратегічних та тактичні рі-

шень щодо створення та розвитку бренду. 
   Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка сту-

дентів із питань: 
  - вивчення загальних понять і термінів брендингу – бренд, товарний знак, 

торгова марка; 
  - вивчення історії виникнення брендингу і брендів, зв'язку з сучасними на-

прямками їх розвитку; 
  - вивчення сучасних теорій розвитку брендингу, що застосовуються в Укра-

їні і світі; 
   - вивчення способів дослідження споживачів, процесів сегментації і вибору 

цільових сегментів; 
   - вивчення теорії лояльності споживча, досвіду зарубіжних і українських 
компаній зі створення систем лояльності; 
  - ознайомлення з поняттям життєвого циклу бренду і його оцінки  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- структуру, зміст, сутність та основні технології створення бренду; 
- розвиток брендів у просторі та часі і схеми їх аналізу;  
- культурні та ментальні особливості бренду; 
- роль та значення ефективності брендового впливу на споживачів товарів і 

послуг; 
- основні тенденції розвитку сучасного брендингу. 
вміти: 

- аналізувати брендинг та бренд за допомогою категорій та термінів соціології; 
- застосовувати на практиці раціональні стратегії та тактики управління брен-

дом; 
- аналізувати бренд через призму формування лояльності та довіри споживача; 
- аналізувати індивідуальність бренду, сегментування та позиціювання бренду; 
- планувати, організовувати та проводити різні комунікативні компанії по по-

будові бренду; 
- оцінювати розвиток бренду у просторі та часі. 
   

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Брендінг територій та товарів» 

здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні ре-

зультати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Го-

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
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тельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (ба-

калаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійній програмі «Готельно-
ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» підготовки бакалаврів. 

 
Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати 

свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянсь-

кого (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 01. Розуміння  предметної області і специфіки професійної діяльності 
СК12 Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-

ідею розвитку суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
  

Програмні результати навчання: 
 ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламе-

нтують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 
ПРН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 
ПРН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності 

та громадянської свідомості 
 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні – Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-

ресторанному господарстві, Організація ресторанного господарства, Організація 

готельного господарства, послідовні – виконання кваліфікаційної роботи. 
 
1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі денної та заочної 

форми навчання  
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 78 
 
 
 
 
 
 
 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1 Програма змістовних модулів 

          Змістовний модуль 1. Брендове позиціювання.  
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1.  Побудова бренд-комунікацій. Визначення бренду. Комунікації: по-

няття і види. Ефективність. Бренд і пов'язані поняття (торгова мар-

ка, товарний знак, нематеріальні активи та ін.). Історія брендингу. 

Проекти брендингу. Визначення лояльність. Рівні лояльності: від 

задоволеного покупкою до проповідника бренду. Механізми форму-

вання лояльності. Планування комунікацій-інструмент розвитку брен-

ду. Комунікативні функції брендової упаковки. Історія упаковки това-

рів. Упаковка як спосіб ідвищення обізнаності про бренд.Позитивні 

асоціації, пов'язані з упаковкою. Брендабільність товарних категорій. 

Сучасні технології в упаковці товарів. Особливості упаковки власних 

торгових марок мереж продуктових супермаркетів. 

4 2 

2.  Структура бренду. Формальні ознаки бренду. Структура та матри-

ця побудови бренду. Раціональні, асоціативні, емоційні та поведін-

кові складові в структурі бренду. Суть бренду на різних логічних 

рівнях розгляду. Поняття бренду у системі термінів:“тавро (клей-

мо)”- “торгівельний знак”-“торгівельна марка”. Їх основні елемен-

ти,характеристики,різновиди та класифікації. Бренд як маркетинго-

ве поняття. Соціологічні аспекти бренду. Змістовні характеристики 

бренду. Зміст бренду у системі маркетингових відношень. Залеж-

ність споживачем,процесс(цінність),соціальні (пошана) комуніка-

тивні (контакт) властивості бренду. Індивідуальність бренду. 

4 1 

           Змістовний модуль 2. Функції, види та стратегії бренду. 
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

3. Історія упаковки товарів. Упаковка як спосіб підвищення обізна-

ності про бренд. Позитивні асоціації, пов'язані з упаковкою. Брен-

дабільність товарних категорій. Сучасні технології в упаковці това-

рів. Особливості упаковки власних торгових марок мереж продук-

тових супермаркетів. Фірмовий стиль — основа іміджу, головний 

засіб його формування. творення фірмового стилю – фундамен-

тальний етап у становленні організації. Значення фірмового стилю 

у формуванні стратегії брендингу. Поняття, складові та функції 

фірмового стилю. Переваги фірмового стилю для власників торго-

вих марок. Роль дизайну в оформленні офісу і приміщень. 
Сувенірна продукція і упаковка. 

4 2 

4. Практична значущість результатів досліджень обізнаності про 

бренд. Атрибутивні карти сприйняття. Методи оцінки задоволе-

ності/незадоволеності споживачів. Задоволення як один із головних 

мотивів сприйняття бренду. Матриця чотирьох видів брендового задо-

волення. Методи оцінки ефективності брендингу. Аналіз обізнаності 

(популярності) бренду. Типи обізнаності про бренд: пізнавання бренду, 

згадування бренду, пріоритетна популярність. Визначення рівня лояль-

ності і рівня залучення бренду. Визначення рівня проникнення бренду 
на ринок, рівня ексклюзивності, рівня інтенсивності покупок. 

4 1 

 Разом з дисципліни 16 6 
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 2.2. Перелік практичних робіт 
№ 
з/п 

Назва практичної роботи Кількість годин 

денна заочна 
1 Визначення бренду. Структура та різновиди бренду. 

Співвідношення термінів бренд, торгова марка та 

торговий знак. 

2 - 

2 Правові засади та атрибути бренду. Основні поло-

ження Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг». 

2 - 

3 Функції, види та стратегії бренду. Види брендів та їх 

зміст. Позиціонування бренду. 
2 1 

4 Основні етапи життєвого циклу бренду. Рівні брен-

дингу. Управління брендом на різних етапах жит-

тєвого циклу 

2 1 

5 Технологія створення брендінгу. Технологія ство-

рення брендінгу. Особливості застосування концепції 

брендингу на вітчизняному ринку. 

4 2 

6 Бренд, імідж та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на 

розвиток територій, організацій та окремих осіб. Вза-

ємозв’язок і вплив понять «імідж», «бренд» та «репу-

тація» на розвиток територій, організацій та окремих 

осіб. 

2 2 

Всього 14 6 
 

2.2 . Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Кількість годин 

денна денна 
1 Брендигу у соціальних мережах 10 18 
2 Оцінка ефективності брендигу 10 15 
3 Порядок реєстрації товарного знаку 15 15 
4 Формування іміджевих стратегій бренда 15 15 
5 Ребрендинг і нейминг 10 15 

Разом з дисципліни 60 78 
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий –  диф. залік                           
Нарахування балів за виконання змістовного модуля 
 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 
Форма навчання 
денна заочна 

min 
ma
x 

Кільк 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 
Кіль-

кро-

біт, 

оди-

ниць  

Сумарні 
 бали 

min max min max 

Змістовний модуль 1.  Брендове позиціювання. 
Робота на лекціях 1 2 3 3 6 1 1 2 
Виконання практичних 

/лабораторних/  робіт 
12 18 1 12 18 1 12 18 

Опрацювання тем, не вине-

сених на лекції 
1 2 3 3 6 - - - 

Підготовка до практичних 

/лабораторних/ занять 
2 4 3 6 12 - - - 

Виконання індивідуальних 

завдань 
  1 16 18 1 27 40 

Проміжна сума  – – – 40 60 - 40 60 
Поточний контроль (тесто-

вий) 
  1 20 40 - 20 40 

Оцінка за змістовий мо-

дуль 1    60 100  60 100 

Змістовний модуль 2 Функції, види та стратегія бренду. 
Робота на лекціях 1 2 3 3 6 2 2 4 
Виконання практичних 

/лабораторних/  робіт 
3 5 3 9 15 2 6 10 

Опрацювання тем, не вине-

сених на лекції 
3 5 3 9 15 - - - 

Підготовка до практичних 

/лабораторних/ занять 
2 3 2 4 6 - - - 

Виконання індивідуальних 

завдань 
  1 15 18 1 32 46 

Проміжна сума  – – – 40 60 - 40 60 
Поточний контроль (тесто-

вий) 
  1 20 40 - 20 40 

Оцінка за змістовий мо-

дуль 2    60 100  60 100 
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4. Інформаційні ресурси 
 
 Базові (основні): 

1. Бренд-менеджмент [Текст] : опор. конспект лекцій / Є. В. Ромат ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, Каф. маркетингу та реклами. — Київ : КНТЕУ, 2010. — 90 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.53304 

2. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні [Текст] / Т. В. 
Поліщук // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 7 (97). — С. 129-137. 
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