
БРЕНДИНГ 
 

Мета курсу – опанування студентами основ брендингу. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Брендинг» має безпосередній зв’язок з 

такими дисциплінами, як «Організація рекламних та PR-заходів», 
«Проблематика ЗМІ», «Основи репрографії та комп’ютерного дизайну», 
«Редагування медіатекстів» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, 
здатність бути критичним і самокритичним, здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій, здатність працювати в команді, здатність 
спілкуватися державною мовою, здатність спілкуватися іноземною мовою, 
здатність до креативного та критичного мислення, здатність застосовувати знання 
зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності, здатність 
формувати інформаційний контент, здатність створювати медіапродукт, здатність 
ефективно просувати створений медійний продукт. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію виникнення та етапи розвитку брендів; основні поняття, 

терміни та категорії, що складають основи теорії брендингу; принципи та 
механізми розробки брендів, критерії ефективності їх діяльності; механізми, 
форми та методи оцінки їх ефективності та вартості, класифікацію.  

вміти: застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції, 
використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою, вільно спілкуватися з професійних 
питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною 
мовою, передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних 
наук, генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 
доступних, а також обов’язкових джерел інформації, створювати грамотний 
медіа-продукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу 
поширення чи платформи оприлюднення, розміщувати оперативну інформацію 
про свій медіа-продукт на доступних інтернет-платформах. 

володіти: знаннями про специфіку створення бренду; знаннями фахової 
термінології; умінням створити бренд для представлення; нестандартними 
прийомами продакт-плейсменту. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Теоретичні аспекти брендингу. Визначення бренду. Структура та різновиди 

бренду; Зміст та атрибути бренду; Технології брендінгу; Формування іміджевих 
стратегій бренду; Бренд як семіотична система 



Прикладні аспекти брендингу. Технології та процедури неймінгу; Сучасні 
комунікативні стратегії створення нових брендів; Бренд у медійному просторі; 
Інструменти промоції брендів; Стратегія формування державного бренду 
України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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