
НАВЧАЛЬНА  ДИСЦИПЛІНА
“БРЕНД- МЕНЕДЖМЕНТ” 

ступінь: магістр



полягає у поглиблені і розширені 
теоретичних знань ізбренд-менеджменту, 
формування компетентностей 
щодоуправління брендом підприємства 
таобґрунтування ефективних 
стратегічних та тактичних рішень щодо 
бренд-менеджменту підприємств.

Мета дисципліни:



дисципліни полягають у набутті теоретичної і практичної
підготовки здобувачів ВО у сфері визначення сучасної теорії
брендингу, дослідження бренд-менеджменту в період кризи; 
технології визначення цілей формування персонального
бренду; 
дослідження підходів та інструментів створення бренду; 
аналіз ринку при створенні бренду;
аналіз конкурентів при моделюванні бренду;
аналіз споживачів продукції бренду;
формування навичок архетипу бренду;
управління позиціонуванням бренду;
розробка стратегії бренду;
оцінювання капіталізації бренду.

Завдання дисципліни:



здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом;
здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління
маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні
організації, підрозділу, групи, мережі;
здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового
субєкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування;
здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію
ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням
міжфункціональних зв’язків;
здатність аналізувати, розробляти, планувати, та здійснювати
практичну реалізацію й контроль ефективності комплексу
рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретних
маркетингових цілей.

 
 

Компетенції, набуті в результаті 
вивчення дисципліни:



вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 
практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення 
задач ринкового суб’єкта; 
вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 
суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері 
маркетингу та управляти ними; 
розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 
інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; 
обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 
застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, 
прийомів; 
керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його 
підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її 
оцінювання; 
формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові 
взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач 
вищої освіти повинен вміти:



Тема 1. Сучасна теорія брендингу. Бренд-менеджмент у період 
кризи.
Тема 2. Технологія визначення цілей формування 
персонального бренду.
Тема 3. Підходи та інструменти створення бренду.
Тема 4. Аналіз ринку при створенні бренду.
Тема 5. Аналіз конкурентів при моделюванні бренду.
Тема 6. Аналіз споживачів продукції бренду.
Тема 7. Формування архетипу бренду.
Тема 8. Управління позиціонуванням бренду.
Тема 9. Розробка стратегії бренду.
Тема 10. Капіталізація бренду
.

Перелік тем, що будуть розглянуті на дисципліні:



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


