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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістра
спеціальності 075 Маркетинг
спеціалізації Маркетинг
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів сучасного
наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері бренд-менеджменту, вироблення
вмінь та навичок в області побудови ефективної системи взаємодії на підприємстві.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у
магістрантів компетентності щодо:
 вивчення сутності та принципів бренд-менеджменту;
 вивчення теорії торговельної марки, бренду і брендінгу;
 вивчення поняття марочного капіталу товаровиробника (постачальника);
 визначення правового захисту товарного знаку.
1.3. Кількість кредитів – 5 кредитів
1.4. Загальна кількість годин – 150 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й (2 рівень)

1-й (2 рівень)
Семестр

2-й

2-й
Лекції

32 год.

12 год.
Практичні, семінарські заняття

32 год.

2 год.
Лабораторні заняття

-

год.

-

год.

Самостійна робота, у тому числі
86 год.

136 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6.

Заплановані результати навчання

Загальні та фахові компетентності студентів:
 системно досліджувати результати діяльності організацій і підприємств та

усвідомити роль бренд-менеджменту у підвищенні ймовірності досягнення цілей та для
підтримки проактивного менеджменту, маркетингової та підприємницької діяльності
підприємства;
 опанувати сутність створення бренду, його вартості та методичні основи
оцінювання цієї вартості;
 вивчити принципи, методи, процедури та інструменти, які необхідні для успішної
реалізації цієї технології в практиці управління організаціями і підприємствами;
 досліджувати основні закони, закономірності, принципи і концепції вироблення,
прийняття і реалізації управлінських рішень з удосконалення функціонування організацій з
використанням технологій по створенню та керуванню брендом;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність спілкуватися іноземною мовою;
 мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 здатність працювати у міжнародному контексті.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
 завдання та цілі бренд-менеджменту, зв’язок його зі стратегічним маркетингом та
іншими видами діяльності підприємства;
 методи управління марочним капіталом товаровиробника (постачальника);
 принципи розвитку довгострокової взаємодії партнерів;
 моделі та методи формування взаємовідносин в бізнес середовмщі;
 методи оцінки перспектив стратегічних напрямів розвитку бренд-менеджменту;
 питаннями створення й просування бренду.
вміти:
 визначити ключові фактори успіху взаємовідносин в бізнес середовищі;
 здійснювати стратегічний аналіз споживчих позицій покупців;
 розробляти методи оцінки вартості бренду;
 комплексно управляти марочним капіталом на мікро- та макрорівні;
 розробляти план стратегічного маркетингу.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади сучасного брендінгу
Тема 1. Сутність та методологічні основи брендінгу
Поняття бренду. Особливості формування бренду як маркетингового продукту.
Обґрунтування актуальності та доцільності створення бренду. Особливості просування
бренду
Тема 2. Зміст атрибутів бренду
Змістовні характеристики бренду. Індивідуальність бренду. Сутність атрибутів
бренду.
Тема 3. Сегментування як один із інструментів брендінгу
Сутність та значення сегментації ринку. Критерії сегментації. Процес прийняття рішення
про вибір цільових сегментів ринку.
Тема 4. Процедура позиціювання бренду
Позиція бренду та сутність позиціювання. Класифікація стратегій позиціювання бренду.
Зображення позиції бренду на картах-схемах сприйняття.

Розділ 2. Аспекти управління брендом
Тема 5. Методики оцінки економічної ефективності бренду
Оцінка бренду: «за» і «проти». Методи оцінки вартості бренду. Показники оцінки вартості
бренду.
Тема 6. Теоретичні засади дослідження марочного капіталу підприємства
Сутність та зміст марочного капіталу як економічної категорії та активу організації.
Складові елементи та етапи формування марочного капіталу. Світовий досвід створення
марочного капіталу суб’єктами господарювання
Тема 7. Управління марочним капіталом на мікрорівні
Методи оцінок марочного капіталу, визначення меж їх застосування. Концепція
управління маркетинговими ризиками в управлінні марочним капіталом. Використання
TOWS/SWOT-аналізу в системному стратегічному управлінні марочним капіталом. Модель
системного комплексного управління марочним капіталом на мікрорівні
Тема 8. Державне регулювання марочного капіталу
Імідж держави як функція сукупного марочного капіталу країни. Модель державного
управління марочним капіталом
Тема 9. Правові основи брендінгу
Етичні аспекти брендінгу. Удосконалення нормативно-правової бази державного
регулювання брендінгу
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
Усього
Усього
л п лаб інд ср
л п лаб інд
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади сучасного брендінгу
Тема 1. Сутність та
18
4 4
0
0 10
18
2 2
0
0
методологічні
основи брендінгу
Тема 2. Зміст
18
4 4
0
0 10
18
2 0
0
0
атрибутів бренду
Тема 3.
Сегментування як
12
2 2
0
0
8
12
2 0
0
0
один із інструментів
брендінгу
Тема 4. Процедура
12
2 2
0
0
8
12
2 0
0
0
позиціювання
бренду
Разом за розділом 1
60
12 12 0
0 36
60
8 2
0
0
Розділ 2. Аспекти управління брендом
Тема 5. Методики
12
4 4
0
0 10
12
2 0
0
0
оцінки економічної
ефективності бренду
Тема 6. Теоретичні
засади дослідження
18
4 4
0
0 10
18
2 0
0
0
марочного капіталу
підприємства
Тема 7. Управління
18
4 4
0
0 10
18
0 0
0
0
Назви розділів і тем

ср
13
14
18
10

10
50
16

16
18

марочним капіталом
на мікрорівні
Тема 8. Державне
регулювання
марочного капіталу
Тема 9. Правові
основи брендінгу
Разом за розділом 2
Усього годин

10
12

4

4

0

0

12

4

4

0

0

20

0

0

32

0

0

90
150

2
0
3
2

12

0

0

0

0

18

12

0

0

0

0

18

50

90

4

0

0

0

86

86

150

12

2

0

0

136

10

4. Теми практичних занять
№ з/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Особливості просування бренду

4

2.

Сутність атрибутів бренду

4

3.

Процес прийняття рішення про вибір цільових сегментів ринку

4

4.

Зображення позиції бренду на картах-схемах сприйняття

4

5.

Показники оцінки вартості бренду

4

6.

Світовий досвід створення бренду суб’єктами господарювання

4

7.

Модель системного комплексного управління брендом на мікрорівні

4

8.

Модель державного управління брендом. Удосконалення нормативноправової бази державного регулювання брендінгу

4

Разом

32
5. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу,
підготовку до практичних занять, підготовку до поточного контролю, виконання
індивідуальної науково-дослідної контрольної роботи з курсу та підготовку до підсумкового
контролю (іспиту).
Зміст самостійної роботи студента за дисципліною (опрацювання навчального
матеріалу) визначається кількістю годин на підготовку до:
№
з/п
1.
2.
3.

Назва теми
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не
викладаються на лекційних заняттях
Індивідуальна робота у формі виконання
теоретично-аналітичних досліджень у вигляді
доповіді та презентації й захист шляхом
публічної доповіді на практичному занятті з

Кількість
годин
денна форма
18
16
20

заочна
форма
28
26
25

12

27

4

подальшим обговоренням проблемних питань.
Інші види самостійної роботи
 Індивідуальне науково-дослідне завдання
Разом годин за семестр

20

30

86

136

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – є обов’язковою частиною
самостійної роботи студента і полягає в проведенні науково-дослідної роботи за обраним
напрямком.
Індивідуальне науково-дослідне завдання – це самостійна наукова робота студента,
метою написання якої є поглиблення та узагальнення знань, їх застосування до
комплексного вирішення конкретної професійної задачі, формування уміння самостійно
працювати навчальною та науковою літературою, обробляти статистичні дані,
користуватися комп’ютерною технікою.
Студенти обирають напрям економічного методологічного або бізнес-дослідження
бренд-менеджменту за власним бажанням, але за погодженням із викладачем.
Індивідуальна робота складається з трьох частин:
1. Вибір проблеми економічного або бізнес-дослідження бренд-менеджменту,
визначення теми, мети і завдань дослідження, обґрунтування методів аналізу та
рекомендацій відповідних технологій бренд-менеджменту.
2. Збір первинних і вторинних даних за обраною сферою дослідження.
3. Аналіз даних і представлення (презентація) результатів дослідження.
Тематика ІНДЗ
1. Тенденції брендінгу ХХI століття.
2. Умови і особливості розвитку брендінгу в Україні.
3. Індивідуальність бренду і її характеристики.
4. Проблема захисту від підробок і імітацій брендів.
5. Бренд як об’єкт міфотворчості.
6. Брендінг як процес формування уподобання торговій марці або корпорації.
7. Поняття товарного та корпоративного брендінгу.
8. Раціональні, асоціативні, емоційні та поведінкові елементи в структурі бренду.
9. Функціональні, індивідуальні, соціальні та комунікативні якості бренду.
10. Соціально-психологічні аспекти брендінгу.
11. Відносини споживача і бренду як міжособистісні відносини.
12. Брендінг як практика розробки, реалізації та розвитку бренду.
13. Розробка концепції позиціонування бренду та фокусування маркетингових
комунікацій.
14. Розробка ідентичності бренду (іміджу, позиції, зовнішньої перспективи).
15. Проективні методики розробки індивідуальності, цінностей, асоціацій, міфології
бренду.
16. Розробка атрибутів бренду. Формальні та змістовні вимоги до імені бренду.
17. Заходи брендінгу для посилення ринкових позицій бренду.
18. Поняття бренд-менеджменту як управління якістю бренду і маркетинговими
комунікаціями.
19. Способи вивчення і параметри оцінки поточного іміджу бренду.
20. Методики вимірювання сили бренду і потенціалу його розвитку.
21. Методики вимірювання сприйняття споживачами відмінностей бренду.
22. Характеристики бренду в залежності від значень відмінності, актуальності,
поваги та розуміння.

23. Матеріальні витрати і капітал бренду, способи їх оцінки та прогнозування.
24. Використання психологічних особливостей в управлінні брендами.
25. Модель системного комплексного управління марочним капіталом.
7. Методи навчання


















вхідний контроль
опитування
лекції
відеоконференції
практичні заняття
ситуаційні завдання
розрахунково-аналітичні завдання
інфографіки
дискусії
обговорення кейсів
тестування
індивідуальне науково-дослідне завдання
підготовка презентацій
групові та індивідуальні консультації
текстові повідомлення
самостійна робота студентів
іспит
8. Методи контролю

Оцінювання знань здобувачів з дисципліни «Бренд-менеджмент» передбачає всі
види занять, передбачених навчальним планом. Під час вивчення дисципліни
застосовуються такі методи оцінювання знань:
 поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час усної співбесіди
зі здобувачами за результатами виконання домашніх завдань, перевірки розв’язання типових
і нетипових задач на використання знань в практичних ситуаціях;
 проміжний контроль проводиться за допомогою проведення тестового контролю,
виконання й захисту індивідуального науково-дослідного контрольного завдання, захисту
презентації результатів дослідження;
 підсумковий контроль передбачає проведення іспиту з усього курсу.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних, і
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є:
 активність та результативність роботи студента протягом семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни;
 відвідування занять;
 складання проміжного контролю за розділами.
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на
практичних заняттях проводиться за такими критеріями:
o розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
o ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;
o ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;

o уміння поєднувати теорію із практикою при розгляді практичних ситуацій,
розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних
завдань, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
o логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при
виступах в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи
проводиться за 4-бальною шкалою.
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента
або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової
знижує оцінку.
При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості та
самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком
навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.
Проміжний контроль (тестування) рівня знань передбачає виявлення опанування
студентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення практичної
ситуації й проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як
запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на
вирішення практичного ситуаційного завдання.
9. Схема нарахування балів
Структура засобів контролю та розподіл балів із дисципліни «Бренд-менеджмент»
наведена в таблиці.
Узагальнена схема нарахування балів (max балів)
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання, ІНДЗ
Поточне оцінювання
Контрольна
Проміжний контроль
робота,
Розділ 1
Розділ 2
передбачена Разом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 тестуситуаційне
навчальним
вання
завдання
планом
1 1 1 1 1 1 2 2
20
10
20
60
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Іспит

Сума

40

100

Проміжний контроль (тестування) проводиться один раз на семестр. Загальна
тривалість тестів – 0,5 години.
Поточне тестування складається з 10 тестів і одного ситуаційного завдання (брендменеджмент діючого в Україні суб’єкта господарювання). Одна правильна відповідь на кожен
із тестів дорівнює 1 балу, ситуаційне завдання – 10 балів. Тестові завдання містять
запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності.
Тести можуть бути застосовані як із метою контролю, так і для закріплення
теоретичних знань і практичних навичок.
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за
відповідними темами.
Підсумковий контроль за курсом здійснюється у формі іспиту.
До складання іспиту допускають студентів, що мають задовільну кількість балів зі
складених тестів з основних навчальних елементів розділів, написання та захисту
індивідуального науково-дослідного завдання та інших завдань передбачених програмою
дисципліни.

Типова форма екзаменаційного білета:
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Спеціальність – _______________
Навчальний предмет – Бренд-менеджмент
Білет 1
1. Тестове завдання
2. Теоретичні запитання:
2.1. Тенденції брендінгу ХХI століття.
2.2. Проективні методики розробки індивідуальності, цінностей, асоціацій, міфології
бренду.
2.3. SWOT-аналіз діяльності компанії та аналіз виробленого продукту.
3. Розрахунково-аналітичне завдання
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
1-49

Іспит
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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