
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК 4.2  

2. Назва: Бренд-менеджмент 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю., к.с.-г..н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

− виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень; 

− застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації; 

− демонструвати лідерські навички, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

− демонструвати навички стратегічного та інноваційного управління в умовах невизначеності 

та ризику; 

− демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень, уміння 

використовувати у практичній діяльності методи аналізу для вирішення конкретних завдань. 

− демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, лекційне заняття, практична підготовка, 

контрольні заходи, самостійна робота.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності відповідного рівня, зокрема, «Вступ до спеціальності», 

«Менеджмент», «Самоменеджмент», «Маркетинг», навчально-тренінгова практика тощо.  

12. Зміст курсу: Тема 1. Суть та основні поняття бренд-менеджменту. Класифікація брендів. 

Тема 2. Сучасна система бренд-менеджменту. Архітектура брендінгу. Тема 3. Позиціонування 

та бренд-менеджмент. Тема 4. Моделі формування та розвитку бренду. Психологічні аспекти 

брендінгу. Тема 5. Особливості розробки та управління сильним брендом. Тема 6. Стратегія 

розробки бренду. Тема 7. Особливості розширення, розтягування та оцінювання брендингу. 

Тема 8. Селфі-брендінг. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Юдіна Н.В. Бренд-менеджмент : Начально-методичний комплекс. Київ : КПІ ім. Сікорського. 

2020. 114 с. 2. Солнцев С.О., Зозульов О.В., Юдіна Н.В. та ін. Маркетинг стартап-проектів: 

навчальний посібник / за заг. ред. С.О. Солнцева. Київ : КПІ ім. Сікорського. 2019. 218 с. 3. 

Смерічевський С.Ф., Петропавловська С.Є., Радченко О.А. Бренд-менеджмент: навчальний 

посібник. Київ : НАУ, 2019. 156. 4. Герасименко В. В., Очковская М. С. Бренд-менеджмент: 

учеб, пособие. М., 2016. 100 с. 5. Основи самоменеджменту та лідерства : навчальний посібник 

/ В. М. Лугова, С. М. Голубєв. Харків : ХНЕУ, 2019. 212 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: Інтерактивні лекції, лекції-обговорення; семінари; ділові ігри; презентації, 

дослідження, обговорення. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань тощо. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувач кафедри менеджменту, д.т.н., професор                                                           Л.Ф. 

Кожушко 

Розробник к.с.г.н., доцент                                                                                                 О.Ю. Судук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ВК 4.2 
2. Title: Brand management  

3. Type: selective 

4. Higher education level: I (bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Suduk, PhD in 

Agriculture, associate professor at management department 

9. Results of studies: after discipline’s studying, the student will be able to: 

−  identify skills of search, collection and analysis of information, calculation of indicators to justify 

management decisions; 

−  apply management methods to ensure the effectiveness of the organization; 

−  demonstrate leadership skills, interact with people, influence their behavior to solve professional 

problems; 

−  demonstrate skills of strategic and innovation management in conditions of uncertainty and risk; 

−  demonstrate the skills of problem identification and justification of management decisions, the 

ability to use in practice methods of analysis to solve specific problems. 

−  demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be critical 

and self-critical; 

10. Forms of organizing classes: training session, course work, practical training, control measures, 

independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that form the relevant 

professional competencies of the appropriate level, in particular, "Introduction to the specialty", 

"Management", "Self-management", "Marketing", training practice, etc. 

12. Course contents:  
Topic 1. The essence and basic concepts of brand management. Classification of brands. Topic 2. 

Modern brand management system. Branding architecture. Topic 3. Positioning and brand 

management. Topic 4. Models of brand formation and development. Psychological aspects of branding. 

Topic 5. Features of development and management of a strong brand. Topic 6. Brand development 

strategy. Topic 7. Features of expansion, stretching and evaluation of branding. Topic 8. Selfie 

branding.  

13. Recommended educational editions:  
1. Yudina NV Brand management: Initial and methodical complex. Kyiv: KPI named after Sikorsky. 

2020. 114 p. 2. Solntsev SO, Zozulov OV, Yudina NV etc. Marketing of startup projects: a textbook / for 

general. ed. S.O. Солнцева. Kyiv: KPI named after Sikorsky. 2019. 218 p. 3. Smerichevsky SF, 

Petropavlovskaya SE, Radchenko OA Brand Management: a textbook. Kyiv: NAU, 2019. 156. 4. 

Gerasimenko VV, Ochkovskaya MS Brand management: textbook, manual. M., 2016. 100 p. 5. 

Fundamentals of self-management and leadership: a textbook / VM Lugova, SM Golubev. Kharkiv: 

KhNEU, 2019. 212 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years old - lectures, 14 hours - practical classes, 60 hours independent work. Together - 90 years. 

Methods: Interactive lectures, lectures-discussions; seminars; business games; presentations, research, 

discussion  

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

Final control (40 points): test at the end of the 8 th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks; writing a term paper 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Department of Management, Professor                                                                L. 

Kozhushko 

Developer Ph.D., Associate Professor                                                                                   O. Suduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


