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Назва навчальної дисципліни 
БРЕНДИНГ 

вибіркова дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного підрозділу Кафедра маркетингу 

Контактні дані розробників, 

які залучені до викладання 

Викладач: 

Дядик Тетяна, к.е.н., доцент 

Контакти:  

ауд. 465, навчальний корпус №4 

e-mail: tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua,  

тел.: 0507465072,  

сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/dyadyk-tetyana-vasylivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з маркетингу, менеджменту та економіки 

 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Брендинг» дозволяє оволодіти теоретичними а 

практичними основами з брендингу, навиками аналізу бренду як маркетинговою 

категорією та соціальною, комунікативною; розвиває ключові фахові компетентності в 

області створення та управління брендом; дозволяє навчитись приймати ефективність 

стратегічні бізнес-рішення щодо створення та розвитку бренду. 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої освіти 

систему професійних компетентностей з брендингу, методів його організації для 

ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах. 

Основні завдання навчальної дисципліни: з’ясувати сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; 

забезпечення та підвищення іміджу підприємства; формування інноваційних брендів на 

основі сучасних моделей та управління їх використанням через бренд-сайти; вміти 

визначати вартість бренду, ефективність його використання, навчитись впроваджувати 

інновації в брендингу, відповідно до змін зовнішнього середовища. 

 
Компетентності: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

ЗК 2. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

3К 7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 3. Здатність до ефективного 

управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та / або 

біржової діяльності 

СК 5. Здатність до ініціювання та 

реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній 

та/або біржовій діяльності. 

ПРН 9. Розробляти і приймати 

рішення, спрямовані на 

забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної 

та/або біржової діяльності. 

ПРН 11. Впроваджувати 

інноваційні проекти з метою 

створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку 

підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур. 

 

 

mailto:tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/dyadyk-tetyana-vasylivna


  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність брендингу, бренд та його види. 

Тема 2. Процес формування та проектування бренда. 

Тема 3. Стратегічний бренд-менеджмент. 

Тема 4. Комунікації у брендингу. 

Тема 5. Капітал бренда, методи його оцінювання, аудит. 

Тема 6. Правові аспекти брендингу. 

Тема 7. Бренд країни. 

Тема 8. Брендинг в сфері політики і культури. 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год. Кількість кредитів – 4. Форма семестрового 

контролю – залік. 

 

Структура курсу 
Тема Програмні результати навчання Вид завдань Оцінювання 

Тема 1. Сутність 

брендингу, бренд та 

його види. 

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 2. Процес 

формування та 

проектування 

бренда. 

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 3. 

Стратегічний бренд-

менеджмент. 

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 4. Комунікації 

у брендингу. 

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 5. Капітал 

бренда, методи його 

оцінювання, аудит. 

ПРН 11. Вміти визначати вартість бренду, 

ефективність його використання, 

впроваджувати інновації в брендингу, 

відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 6. Правові 

аспекти брендингу. 

ПРН 11. Вміти визначати вартість бренду, 

ефективність його використання, 

впроваджувати інновації в брендингу, 

відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 7. Бренд 

країни. 

ПРН 11. Вміти визначати вартість бренду, 

ефективність його використання, 

впроваджувати інновації в брендингу, 

відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

Тема 8. Брендинг в 

сфері політики і 

культури. 

ПРН11. Вміти визначати вартість бренду, 

ефективність його використання, 

впроваджувати інновації в брендингу, 

відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Практичне заняття: 

тестування 

Самостійна робота: 

письмове практ.завд 

глосарій 

 

2 

 

3 

2 

за будь якою темою на вибір Презентація / реферат 10 

за будь якою темою на вибір стаття / тези на конференцію 14 

екзамен  20 

 



  

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності 

та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державного 

агрраного університету. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перескладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання 

поточного та підсумкового контролю відбуваються за наявності поважних причин з 

дозволу директорату. 

3. Система оцінювання:  

Шкала оцінювання:  

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ЄКТС 2-х бальна 

90 – 100 А 

зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незараховано 

1 – 34 F 

 

Література та джерела інформації 

Основні 
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