
1. Назва модуля: Бренд-менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.2.07_3 
3. Тип модуля: варіативна 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Побережець Наталія Борисівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні категорії: бренд-менеджмент, брендинг, марочна політика, 

індивідуальність бренда, стратегії позиціонування бренда, комунікації бренд-
менеджменту, моделі створення бренда, організаційне моделювання в управлінні 
брендингом, "бренд-інкубатор", комунікаційна концепція маркетингу, стратегії 
розвитку бренда; використання брендингу в управлінні маркетинговою активністю; 
створення бренда та оцінка його потенціалу; розробка комунікаційної концепції 
маркетингу; позиціонування та перепозиціонування бренда; диференціація 
брендингових комунікацій; розробка марочної стратегії та політики. 

вміти: застосовувати на практиці методи дослідження брендів, брендингу, та 
їх впливу на успіх продукту, методи аналізу бізнес-комунікацій у сфері бізнесу; 
набути навичок з підготовки моделей створення брендів та оцінки їх потенціалу; 
розробити типові схеми написання брендів у каналах товарообігу; набути 
практичних навичок для підтримки життєздатності та розвитку брендів; володіти 
основами управління успіхом підприємства на основі брендингу. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: «Маркетинг», «Менеджмент»,  «Менеджмент персоналу»; 
кореквізити: «Маркетинговий менеджмент» 
10. Зміст модуля. Бренд-менеджмент: поняття, зміст. Бренд і брендинг. 

Класифікація брендів. Позиціонування та бренд-менеджмент. Інтегровані 
комунікації бренд-менеджменту. Моделі формування та розвитку бренда. 
Особливості управління брендингом. Ребрендинг. Організаційно-економічні 
аспекти брендингу. Марочне бачення, стратегія та розуміння споживачів. Брендинг 
як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу. Брендинг як основа 
побудови комунікаційної концепції маркетингу. Стратегія розвитку бренда як 
рухома сила стратегії розвитку бізнесу. Правові основи брендингу. Особливості 
брендингу у різних сферах. Просування бренда в соціальних мережах та робота з 
новими медіа. 

11. Рекомендована література: 
1. Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Аакер, Э. 
Йохимштайлер ; пер. с англ. Н. В. Кияченко, А. Н. Москвичева, Ю. А. Быстрова. – 
М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 374 с.  
2. Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Н. К. Моисеева, М. Ю. 
Рюмин, М. В. Слушаенко и др ; под ред. Н. К. Моисеевой. – М. : Омега-Л, 2003. – 
336 с.  
3. Грошев И. В. Системный бренд-менеджмент: учебник для студентов вузов, 
обучающимся по специальностям менеджмента и маркетинга / И. В. Грошев, А. А. 
Краснослободцев. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 655 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 



• Підсумковий контроль (25%) – залік (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 


