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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління брендом та 

PR-технології» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі 

– Стандарт) другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Навчальна дисципліна 

«Управління брендом та PR-технології» є теоретичною основою формування 

у майбутніх спеціалістів вміння вирішувати практичні проблеми діяльності, 

направлені на укріплення і розширення відносин з різними верствами 

суспільства, зміцнення репутації підприємств, здійснення ділових 

комунікацій. Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних 

теоретичних знань та практичних навиків з питань управління брендом 

підприємства та використання у своїй діяльності сучасних PR-технологій, без 

яких неможлива робота сучасних фахівців.  

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Нормативна 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання: по 

варіантам 

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 д. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес управління 

діяльністю організації щодо формування, розвитку та підтримки портфеля 

брендів підприємства з застосуванням сучасних PR-технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Управління 

брендом та PR-технології» базується на знаннях таких дисциплін, як 

«Менеджмент», «Мотиваційний менеджмент» «Маркетинг і реклама», 

«Бізнес комунікації» та взаємопов’язана з дисциплінами «Управління 

стратегічним розвитком», «Менеджмент бізнес-процесів», «Marketing 

Management». 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління брендом 

та PR-технології» є формування у майбутніх спеціалістів вміння вирішувати 

практичні проблеми діяльності, направлені на укріплення і розширення 

відносин з різними верствами суспільства, зміцнення репутації підприємств, 

здійснення ділових комунікацій, формування брендів, розуміння ролі і 

призначення брендів у комерційній та некомерційній діяльності, формування 

у майбутніх фахівців соціально-відповідальної та професійно-компетентної 

культури управління активами торгової марки, а також формування системи 

знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти, що дозволяють 

розробити і оцінити ефективність бренду торгової організації. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 

брендом та PR-технології» є:  

− забезпечення знань економічної сутності поняття бренд та PR- 

технології; 

− засвоєння понятійного апарату брендингу, PR-технологій та 

принципів побудови системи управління брендом із застосуванням сучасних 

PR-технологій на підприємстві; 

− встановлення взаєморозуміння та взаємо довірливих відносин між 

підприємством та суспільством;  

− створення позитивного іміджу підприємства та формування у 

співробітників корпоративної культури; 

− основні тенденції в управлінні брендами міжнародної компанії. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

− основні поняття та підходи до розробки брендів та управління ними; 

− основні стратегії позиціонування бренду на ринку;  

− основні атрибути бренду і вимоги до них; 
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− етапи створення програми стратегічного розвитку бренду; 

− основні стратегії міжнародного брендингу; 

− інструменти адаптації глобального бренду на ринках різних країн;  

− основні складові стратегічного плану PR-програми;  

− основні процеси зовнішньої та внутрішньої комунікації;  

− процедурні технології паблік рилейшнз;  

− техніку конструювання новин і форми подачі інформаційних 

матеріалів;  

− технологію організаційної і функціональної структури служби зв’язків 

з громадськістю в органах влади, політичних і громадських організаціях, 

державних установах, комерційних організаціях. 

уміти: 

− планувати PR-кампанію фірми при виході на новий ринок з 

урахуванням культурних, економічних та національних особливостей 

кожного регіону;  

− оцінювати вплив комерційних брендів на конкурентоспроможність 

організації, регіону, країни;  

− розробляти профіль цільового споживача бренду;  

− використовувати різні підходи до присвоєння марочних назв; 

− визначати оптимальний бюджет, сутність та завдання PR;  

− розробляти базові документи при спілкування з партнерами і 

клієнтами; 

− розробляти корпоративні PR-документи компанії;  

− розробляти архітектуру бренду;  

− оцінювати причини перемикання споживачів на інші бренди;  

− розробляти основні напрями вдосконалення існуючих програм 

підвищення лояльності до бренду 

− застосовувати отриманні знання у практичної діяльності 

підприємства; 

− - застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 

− - організовувати і проводити комунікативні заходи (прес-конференція, 

брифінг, конференція, презентація, круглий стіл); 

− - складати інформаційні матеріали, як-от: прес-реліз, матеріал для 

публікації в пресі, медіа карта, медіа-пакет, вітання. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Управління брендом та PR-

технології» відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 
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ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 

 

Тема 1. Теоретичні основи управління брендом 

Управління брендом як філософія управління розвитком товарних 

марок. Принципи, функції і завдання управління брендом. Інтеграція 

маркетингу і брендінгу. Взаємозв’язок управління брендом і маркетингових 

комунікацій. Використання засобів маркетингових комунікацій у 

брендинговій діяльності підприємства. Єдність та відмінність управління 

брендом і рекламного менеджменту. Основні типи бренд-менеджменту. 

Зовнішній та внутрішній бренд-менеджмент. 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. Сучасні комунікативні стратегії створення нових брендів 

та управління ними 

Основні тенденції управління брендами 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 3. Управління лояльністю бренда та марочний капітал 

Споживча лояльність: основні визначення, типи і моделі. Основні 

класифікації програм лояльності. Еволюція управління лояльністю. Основні 

компоненти програми лояльності та процес її організації. Капітал бренду: 

поняття, складові, переваги. Способи оцінки бренду. Рейтинг товарного 

знака. Проблеми оцінки вартості бренду. 

 

Тема 4. Міжнародний брендінг транснаціональних компаній на 

ринку FMCG 

Міжнародні фактори брендингу. Основні стратегії міжнародного 

брендингу. Механізм управління брендами міжнародної компанії. 

Особливості брендингу транснаціональних компаній на українському 

споживчому ринку 
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ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

PR-ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу 

Операційний аналіз «витрати – обсяг – прибуток»: сутність, мета, 

переваги та недоліки. Метод аналізу беззбитковості (CVP-аналіз): сутність, 

мета, переваги та недоліки. Методи диференціації витрат підприємства: 

сутність, мета, переваги та недоліки. Методика розрахунку коефіцієнта 

маржинального доходу. Сутність методики АВС- та XYZ-аналізу та сфера їх 

застосування. 

 

Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства 

Експертна діагностика підприємства: сутність і зміст, цілі та завдання. 

Основні методи та інструменти проведення експертної діагностики. Методи 

стратегічної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 

Групи показників, за якими проводиться оперативна діагностика фінансово-

господарського стану підприємства. Експертна діагностика причин кризи та 

сильних і слабких місць на підприємстві.  

 

Тема 7. Організаційно-методичні основи формування та 

функціонування системи контролінгу на підприємстві 

Служба контролінгу на підприємстві. Фінансово-економічна служба 

підприємства. Склад служби контролінгу. Посадова інструкція контролера на 

підприємстві. Професіограма контролера на підприємстві. Інформаційна 

система контролінгу: зміст, вимоги, функції. Інформаційні потоки на 

підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформації в системі 

контролінгу. 

 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

Інвестиційний проект. Процес створення системи контролінгу 

інвестицій та його етапи. Процес реалізації контролінгу інвестиційних 

проектів. Основні критерії оцінки інвестиційних проектів. Показники, що 

характеризують ефективність інвестиційного проекту з урахуванням 

дисконтування. Види бюджетів реалізації інвестиційних проектів. 

 

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень 

Класичний підхід до прийняття управлінських рішень. Принцип 

обмеженої раціональності до прийняття управлінських рішень. Принципи 

ефективного управління до прийняття управлінських рішень. Соціальний 

підхід до прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на 

прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття 

управлінських рішень. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. Управління брендом 

Тема 1. Теоретичні 

основи управління 

брендом 
12 2 2 - - 8 10 2 - - - 8 

Тема 2. Сучасні 

комунікативні стратегії 

створення нових брендів 

та управління ними 

10 2 2 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 3. Управління 

лояльністю бренда та 

марочний капітал 

12 2 2 - - 8 8 - - - - 8 

Тема 4. Міжнародний 

брендінг 

транснаціональних 

компаній на ринку 

FMCG 

12 2 2 - - 8 8 - - - - 8 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 1 
50 8 10 - - 32 38 2 2 - - 34 

Змістовий розділ 2. PR-технології 

Тема 5. Історичні 

джерела та розвиток PR 
8 2 - - - 6 12 - - - - 12 

Тема 6. Регулювання PR-

діяльності. 
8 2 - - - 6 16 - 2 - - 14 

Тема 7. Планування, 

організація та здійснення 

зв’язків з громадськістю 

10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 

Тема 8. Підготовка PR-

проекту 
10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
40 8 6 - - 26 52 - 2 - - 50 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні основи управління брендом 2 

2. Сучасні комунікативні стратегії створення нових брендів та управління 

ними 

2 

3. Управління лояльністю бренда та марочний капітал 2 

4. Міжнародний брендінг транснаціональних компаній на ринку FMCG 2 

5. Історичні джерела та розвиток PR 2 

6. Регулювання PR-діяльності. 2 

7. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю 2 

8. Підготовка PR-проекту 2 

Разом: 16 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни семінарські заняття не передбачені. 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні основи управління брендом 2 

2. Сучасні комунікативні стратегії створення нових брендів та управління 

ними 
2 

3. Управління лояльністю бренда та марочний капітал 2 

4. Міжнародний брендінг транснаціональних компаній на ринку FMCG 2 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю 2 

7. Підготовка PR-проекту 2 

8. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні основи управління брендом 8 

2. Сучасні комунікативні стратегії створення нових брендів та управління 

ними 
6 

3. Управління лояльністю бренда та марочний капітал 8 

4. Міжнародний брендінг транснаціональних компаній на ринку FMCG 8 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Історичні джерела та розвиток PR 6 

7. Регулювання PR-діяльності. 6 

8. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю 6 

9. Підготовка PR-проекту 6 

10. Контрольна робота №2 2 

Разом: 58 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом. Номер варіанта відповідає останній цифрі номера 

залікової книжки. Робота повинна містити: зміст, вступ, відповіді на питання, 

висновок, список літератури, додатки. Обсяг роботи до 20 сторінок.  
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Варіант 1.  1. Загальна характеристика суспільства та суспільних настроїв.  

2. Будинок брендів і брендований будинок: переваги і недоліки. 

Варіант 2.  

 

1. Корпоративний бренд: особливості взаємодії з товарними брендами 

2. Механізм вивчення громадської думки.  

Варіант 3.  

 

1. Суббренд сутність та функції 

2. Вплив психологічної науки на формування наукових основ зв’язків з 

громадськістю.  

Варіант 4.  

 

1. Створення перших PR-агентств по організації політичних кампаній.  

2. Інтернаціоналізація та глобалізація зв’язків з громадськістю.  

Варіант 5.  

 

1. Основні елементи системи зв’язків з громадськістю.  

2. Принципи сучасного PR. 

Варіант 6. 

 

1. Роль брендингу компанії в сучасних умовах 

2. Визначення поняття «громадська думка». 

Варіант 7. 

 

1. Традиційна та сучасна концепції брендингу 

2. Значущість бренду для ринків В2С і В2В 

Варіант 8. 

 

1. Види громадської думки. 

2. Зв’язки з громадськістю як феномен новітнього часу. 

Варіант 9. 

 

1. Побудова бренд-орієнтованої компанії 

2. Створення перших PR-агентств по організації політичних кампаній 

 

 

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольна робота є важливою формою самостійної роботи студентів, у 

процесі виконання якої вони показують уміння аналізувати та 

використовувати отримані дані та матеріали, здобувають відповідні 

практичні навички та ключові професійні компетенції для подальшої 

маркетингової діяльності. Контрольна робота має містити такі розділи:  

1. Зміст 

2. Вступ (1 с.)  

3. Теоретична частина (4–6 с.)  

4. Аналітична частина – аналіз реального стану проблеми в межах 

вітчизняного (закордонного) товарного ринку, що зазначається в темі роботи 

(5–7 с.) 

5. Рекомендаційна частина – висування пропозицій щодо покращення 

виявленої проблемної ситуації (4–6 с.) 

6. Список використаної літератури та інших інформаційних джерел  

У вступі потрібно визначити актуальність теми обраної контрольної 

роботи в сучасних умовах.  

Теоретичну частину виконують у вигляді реферату, узагальнивши 

матеріали кількох джерел. Слід висвітити сутність, основні поняття та 

положення теми. 

В аналітичній частині необхідно проаналізувати ринкову ситуацію, 

використовуючи приклади діючих підприємницьких структур, виявляти 

переваги та недоліки застосовуваних суб’єктами товарного ринку підходів, 

здійснювати порівняльний аналіз діяльності кількох підприємств.  
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Рекомендаційна частина повинна мати чітко сформульоване ставлення 

студента до проблеми, що розглядається в контрольній роботі. Обрану 

позицію за потреби можна підкріплювати розрахунковими матеріалами, 

прогнозами тощо. Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи додатки 

та список літературних джерел, має складати 15–20 сторінок формату А4, 

надрукованих на принтері 14 кеглем, гарнітурою шрифта Times New Roman, 

інтервал між рядками 1,5; верхнє і нижнє поле – 1,5; ліве поле – 2,5; праве 

поле – 1,5; колонтитули – 1,0. 

Важливою вимогою до контрольної роботи є грамотність і логічний 

науковий стиль викладення. 

Теми контрольних робіт: 

1. Змістовні характеристики бренда.  

2. Ознаки бренда, що об’єктуються (атрибути).  

3. Зміст бренда як комунікативного процесу.  

4. Програми розроблення ідентичності бренда. Моделі брендингу.  

5. Філософія побудови брендингу.  

6. Соціологічні та психологічні аспекти побудови бренд-менеджменту. 

7. Функціональні, соціальні та комунікативні якості бренду.  

8. Раціональні, асоціативні та емоційні частки в структурі бренда.  

9. Система ідентифікаторів бренда.  

10. Розвиток бренда у часі: комунікативні та управлінські рішення.  

11. Домінанти та моделі бренд-комунікації.  

12. Принципи побудови бренд-орієнтованої комунікації.  

13. Бренд як об’єкт міфотворчості.  

14. Правові та етичні основи брендингу.  

15. Брендинг як процес формування переваг. Соціологічний аспект.  

16. Способи аналізу та програми формування лояльності до бренда.  

17. Бренд-менеджмент як системний підхід управлінням якістю 

брендом.  

18. Криза як джерело нових можливостей розвитку бренда.  

19. Комунікативні технології політичного брендингу.  

20. Крос-культурний аналіз та можливості його використання в 

брендингу.  

21. Глобалізація брендів: сучасний стан та перспективи.  

22. Постмодерністська природа сучасного брендингу.  

23. Соціологія брендового іміджу.  

24. Особливості розвитку брендингу на пострадянському просторі.  

25. Формування національних брендів в Україні.  

26. Особливості бренд-менеджменту в Україні.  

27. Маркетингові дослідження у бренд-менеджменті.  

28. Вибір ефективних засобів маркетингових комунікацій в управлінні 

брендом.  

29. Бренд-стратегія підприємства.  

30. Пріоритетні напрями розвитку бренд-менеджменту в Україні. 
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11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Управління брендом та PR-

технології» застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 

 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Управління брендом та PR-

технології» передбачається проведення поточного та підсумкового 

контролю: 

− поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

− підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Проведення проміжних тестів. 

4. Проведення поточного контролю. 

5. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Управління брендом та PR-технології» здійснюється в балах 

відповідно до табл.14.1. 

 



13 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Управління брендом та PR-технології» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2   

5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т8 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Управління брендом та PR-технології» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 
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Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання заліку: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно» (40 балів), 

повинна відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре» (30 балів), якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно» (20 балів), якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох 

чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні 

для вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 
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Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

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 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- робоча навчальна програма дисципліни,  

- силабус навчальної дисципліни; 

- тези лекцій з дисципліни; 

- методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

- перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 

 

 

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна (базова): 

1. Балашов А.П. Теория менеджмента / А.П. Балашов - М.: ИнфраМ, 

2014. — 352 с. 

2. Белозерский А.Ю. Основы менеджмента и маркетинга / А.Ю. 

Белозерский, Н.И. Гавриленко, В.П. Мешалкин - М.: Рхту им. Д. И. 

Менделеева, 2015. – 184 с. 

3. Блюм М.А. PR-технологии в коммерческой деятельности. Учебное 

пособие / М.А. Блюм, Н.В. Молоткова, М.Ю. Яковлева — Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. — 104 с. 
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4. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. — 5-е издание / О.С. 

Виханский, А.И. Наумов — М.: Магистр: Инфра-М, 2014. — 576 с. 

6. 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 

7. Грошев, И. В. Системный бренд-менеджмент: учебник / А. А. 

Краснослободцев, И. В. Грошев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

8. Рожков, И.Я. Брендинг: учебник / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. – 

М.: Юрайт, 2014. - 331 с. 

9. Эллвуд А. Основы брендинга: 100 приемов повышения ценности 

товарной марки: Пер. с анг. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2012. 

Допоміжна: 

1. A-List. Хто є хто. Реклама, маркетинг, медіа. - М .: А-Сфера, 2013 . - 

146 c.  

2. Tony, Hsieh Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose 

(аудіокнига MP3 на 8 CD) / Tony Hsieh. - М .: Business Plus, 2013. - 273 c. 

3. Буланов, А.В. Бренд 2.0. Від філософії до практики / А.В. Буланов. - 

М.: Красная звезда, 2014. - 731 c. 

4. Галі, Бернар Brand. Народження імені. Енциклопедія / Бернар Галі. - 

М .: Етерна, Палімпсест, 2014 . - 432 c. 

5. Дальвіга, А. ІКЕА. Збери свою мрію. Як поєднати відповідальність і 

прибуток в одній компанії / А. Дальвіга. - М.: Манн, Іванов і Фербер, 2014 . - 

777 c. 

6. Деарлав, Дез Бізнес-шлях: Річард Бренсон. 10 секретів кращого в світі 

творця бренду / Дез Деарлав. - М .: Крилов, 2013 . - 192 c.  

7. Дональд, Р. Леманн Управління продуктом / Дональд Р. Леманн, 

Рассел С. Вінер. - М .: Юніті-Дана, 2015 . - 720 c.  

8. Єлістратов, В. С. Неймінг. Мистецтво називати / В.С. Єлістратов, П.А. 

Піменов. - М .: Омега-Л, 2014 . - 304 c.  

9. Кайлі, Девід Жук. Volkswagen. Пригоди легендарного бренду в 

Америці / Девід Кайлі. - М .: Крилов, 2015 . - 400 c. 

10. Макашев, М. О. Бренд-менеджмент / М.О. Макашев. - М.: Питер, 

2013. - 224 c. 

11. Маковича, В.А. Зроби собі ім'я! Побудова особистого бренду / 

В.А.Маковича. - М.: Питер, 2013. - 682 c.  

12. Малинка О.Я. Бренд-менеджмент: навчальний посібник / 

О.Я.Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – 293 с.  

13. Малинка О. Я. Управління брендом в системі маркетингу: підручник 

/ О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 308 с. 

14. Сента А., Брум Г., Катліп С., Паблік рілейшнз. Теорія і практика / 

А.Сента, Г. Брум, С. Катліп – Вільямс, 2016. 624 с. 

15. Симоновський, Олександр Бренд/Олександр Симоновський. - М.: 

Гелікон Плюс, 2016. - 336 c.  

16. Слек, Л. Що таке дизайн продукту? / Л. Слек. - М.: АСТ, 2017 . - 981 

c.  
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17. Стюарт, Дейв Гра в бізнес. Ідеї-спагетті, збирачі сміття, віагратор і 

інші інгредієнти творчого допінгу / Дейв Стюарт, Марк Сіммонс. - Москва: 

Сінтег, 2015. - 252 c.  

18. Супербренд. Бренди - лідери Росії, Шлях до успіху. B2C. Випуск 1. - 

М.: Супербренд / Superbrands, 2017. - 110 c. 

19. Шарков, Ф. І. Імідж фірми. Технології управління / Ф.І. Шарков. - 

М.: Академічний проект, 2015. - 272 c. 

 

 

17. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

 

1. Best Global Brands’2009 // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.usubc.org.  

2. Ukraine All about U / Проект «бренд Україна» // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://ukraineallaboutu.com.  

3. Архангельская К.В. Бренд как феномен современного 

постиндустриального общества // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.salle.ru/node/20 

4. Бренд «Україна» / Позиціювання української держави за кордоном // 

Офіційний сайт. // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://brandukraine.org.  

5. Бугров Д. Брэнд нужен всем // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles. – Назва з екрану.  

6. Герман Д. Бренд – это и есть стратегия // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://www.mm.com.ua/russian/articles/35259. 

7. Гусева О.В. Брэндинг // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.vr.com.ua/book/marketing/guseva_brand.htm. 

8. Дымшиц М.Л. Разработка и продвижение бренда // Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://www.d2d.ru 

9. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

10. ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків 

(Ніццька класифікація). Дев'ята редакція" // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://212.82.216.37/mktp9.  

11. Пуртов А. Джек Траут о стратегии брэндинга // Електронний ресурс. 

– Режим доступу: http://forinsurer.com/public/06/09/05/2548.  

12. Щегельська О. Брендинг на споживчих і промислових ринках // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.management.com.ua/marketing/ mark002.html.– Заголовок з екрану. 

13. Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://eduknigi.com. 

14. Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://studentam.kiev.ua.  

https://eduknigi.com./
http://studentam.kiev.ua./

