
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВПП 1 

2. Назва: Бренд менеджмент 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.е.н., професор М.В.Мальчик, ст. 

викладач О.П. Коротун 

9. Результати навчання: 

• застосовувати концептуальні та методологічні знання про створення брендів 

• застосовувати на практиці методи аналізу, креативу та інновації в брендінгу; 

• проектувати, розвивати і капіталізовувати бренди 

• керувати брендингом у комерційній та некомерційній сфері 

• володіти новими технологіями брендингу. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Стратегічний маркетинг», 

«Товарна інноваційна політика», «Рекламний менеджмент»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Маркетинг відносин», 

«Маркетинговий аналіз», «Логістичний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент». 

12. Зміст курсу: Суть, поняття та розвиток бренд-менеджменту. Правові засади використання 

торгових знаків. Бренд, імідж та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій 

та окремих осіб. Функції, види та стратегії бренду. Методика і практика розробки сильного бренду. 

Практика «приватного» орендування. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту. 

Архітектура брендингу. Поняття розширення та розтягування бренду. Основи оцінювання брендингу. 

Бренд країни. Брендинг в сфері культури і політики. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Балабанова Л.В. Бренд-менеджмент підприємств на основі маркетингу: [навч. посібник] / Л.В. 

Балабанова, Я.В. Приходченко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 287 с. 

2. Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник / укл.: І. В. Струтинська. – Тернопіль: Прінт-

офіс, 2015. – 204 с.  

3. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, 

Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф.. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 

2014. – 444 с. 

4. Кендюхов О.В. Бренд-менеджмент: [навч. посібник] / О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська, Д.С. 

Файвішенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 459 с. 

5. Яцишина Л.К. Бренд-менеджмент: [навч. посібник] / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.А. 

Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження кейс-методів, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий, в кінці 10 –го семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри:                                                                                      д.е.н., професор М.В.Мальчик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВПП 1 

2. Title: Brand management 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree)  

5. Year of study, when the discipline is offered: 5 

6. Semester when the discipline is studied: 10 

7. Number of established ECTS credits: 4,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Doctor of Economic Sciences, 

professor M.V. Malchyk, Senior Lecturer O.P. Korotun. 

9. Results of studies:  

• apply conceptual and methodological knowledge about brand creation 

• apply in practice methods of analysis, creativity and innovation in branding; 

• design, develop and capitalize brands 

• to manage branding in the commercial and non-commercial sphere 

• to possess new branding technologies 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Strategic Marketing", "Commodity 

Innovation Policy", "Advertising Management" 

12. Course contents: Essence, concept and development of brand management. Legal principles of the use 

of trade signs. Brand, image and reputation: their intercommunication and influence on development of 

territories, organizations and individuals. Functions, kinds and strategies of brand. Methodology and 

practice of development of strong brand. Practice of "private" lease. The modern conceptual going is near 

the system of brand management. Branding architecture. Concept of expansion and stretch of brand. Bases 

of evaluation of branding. Brand of country. Branding is in the sphere of culture and politics. 

13. Recommended educational editions: 
1. Balabanova L.V. Brand management of companies based on marketing: [Textbook] / L.V. Balabanova, 

Ya.V. Prikhodchenko - Donetsk: DonNUET, 2011. - 287 p. 

2. Brand Management: Theory and Practice. manual / publication: I.V. Strutinskaya. - Ternopil: Print 

Office, 2015. - 204 p. 

3. Marketing: Textbook / M.V. Malchik, N.A. Gontarenko, O.V. Popko Z.O. Tolchanov, B.O.Korol, O.V. 

Martynyuk, S.I. Koval; for community edit Doctor of Economics, Professor. Malchik M.V. - Rivne: 

NUWEE, 2014 - 444 p. 

4. Kendiukhov O.V. Brand Management: [Textbook] / O.V. Kendiukhov, K.Yu. Yagelskaya, D.S. 

Fyvyshenko - Donets'k: DonNTU, 2013. - 459 p. 

5. Yatsishina L.K. Brand Management: [Textbook] / L.K. Yatsishina, Yu.V. Zimbalevskaya, OA 

Vinogradov - K .: KNUTD, 2011. - 102 p 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: problem lecture elements, individual tasks, implementing case method, individual tasks 

of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale  

   Final control (40 points): exam test at the end of the 10-th semester. 

   Current control (60 points) testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department:                             Doctor of Economic Sciences, professor M. Malchyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


