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1. Мста дисципліни - формування системи знань з теоретичних основ соціології 
брендінгу, освоєння сучасних технологій, форм і методів брендінгової діяльності, 
спрямованої на просування і посилення конкурентоспроможності товарних, сервісних, 
корпоративних, особистісних, територіальних брендів.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати сучасні соціологічні теорії соціального конструювання та інтерпретації 
соціальної реальності

3. Ано тація навчальної дисципліни: Сучасне суспільство характеризується модерними та 
постмодсрними соціологами як суспільство споживання, суспільство в якому інформація та 
ефективна комунікація стають найбільш цінними ресурсами, а соціологія брендініу дозволяє 
сформувати систему знань стосовно можливостей та технологій побудови брендів як 
концентрації сенсів, символів, що створюють мотивації, консолідують індивідів, до певної 
міри регулюють суспільне життя.

4. Завдання (навчальні цілі):
• оволодіння понятійно-категоріальним апаратом для розуміння процесів зі створення 

брепд-іміджів товарів, послуг, організацій, територій;
• вивчення сутності і механізмів функціонування брендінгу як соціальної системи таїї 

складових;
• засвоєння основних особливостей сучасного суспільства, його стану і розвитку, 

прпчпиво-наслідкові зв'язки взаємовпливу брендів і сучасного суспільства,
• оволодіння особливостями комунікаційного процесу при реалізації комплексних 

програм та окремих кампаній в сфері брендінгової діяльності.

Це спрямовано на формування компегснтпостсй:
• Здатність визначати теоретико-мстцдологічні засади й формулювати ключові результати 

досліджень окремих галузей соціологічного знання (СК09).
• Здатність використовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій 

соціології для дослідження комунікаційних процесів та здійснювати різноманітні аналізи 
комунікативних практик (СІ< 13).

5. Результати навчання за дисципліною:
Резулы ат навчипня

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/ябо методи 
і технології) 

викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання

Відер і ок у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати особливості та тенденції розвитку 
брендінгу як соціальної теорії та 
практики

Лекція, практичне
заняття, самостійна
робота

Публічний виступ 
КР

10

1.2 Знати стратегії реалізації брендінгових 
компаній

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

1 Іублічний виступ 
КР

20 .

2.1 Застосовувати різноманітні методики 
оцінювання ефективності бренду

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

Публічний виступ, 
практичні 
завдання, КР

20

2.2 Визначати «пастки» в процесі створення 
бренду

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робоча

1 Іідготовка 
презентації, 
практичні 
завдання, КР

20

2.3 Враховувати специфіку брендінгової 
діяльності в залежності під типу бренду

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

практичні 
завдання, КР

15

2.4 Об’єктивно оцінювати наслідки 
реалізації брендінгової стратегії

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

практичні 
завдання, КР

15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

-------- Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назваТ —------------ 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4.

Застосовувати інструментарій соціологічної науки в 
дослідженні різних сфер суспільного життя (РН13)

+ + +

Застосовувати теоретичні підходи та соціологічний 
інструментарій для аналізу комунікаційних процесів у 
сучасному суспільстві та вирішення проблем координації 
взаємодій соціальних груп українського суспільствами 17)

+ + + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Доповіді з тем 1-Ю, РІ1 1.1, РН 1.2, РН2.1., РН2.2РН 2.3, РН 2.4, - 5 балів/3 бали 

за кожну доповідь, загалом 50 балів/30 балів
2. Кр 1 з тем 1 -5, РН 1.2, РН 2.1- 12 балів/6 балів
3. Підготовка презентацій з тем 3,6,9 РН 2.1, РН 2.2 РН 2.3, РН 2.4- 3 презентації 

по 8 балів/6 балів за кожну, загалом 24 бали/18 балів
4. Кр 2 з теми 6-Ю, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3.РН2.4- 14 балів/6 балів

- підсумкове оцінювання: у формі заліку. Залік виставляється за підсумком балів, 
отриманих за семестр.

- умови отримання заліку:
Дія студентів, які набігали сумарно меншу кількість, балів за критично-розрахунковий мінімум - 

60 балів, для одержання заліку' обов’язковим є підготовка презентацій, написання есе з пропущених 
тем.

7.2 Організація оцінювання:
1. Доповіді з тем 1-Ю, РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1., РН2.2 РН 2.3, РН2.4- протягом семестру
2. Кр 1 з тем 1 -5, РН 1.2, РН 2.1-після вивчення теми 5
3. Підготовка презентацій з тем 3,6,9 РІ11.1., РП1.2..РН 2.1, РН 2.2 РН 2.3, РН 2.4
4. Кр 2 з теми 6-Ю, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3.РН2.4 - після вивчення теми Ю

1.3 111 кала відповідності оцінок
Зараховано 1 Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8, Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

№ 
п/п Номер і назва темп

Кількість годин

лекції практичні Самостійна 
робота

1. Науково-методологічні основи 
вивчення бренду В СОНІОЛОІ Ії

1 Виникнення, становления та розвиток брендингу 2 2 8

2 Соціальна складова бренду та процесу 
брендингу 2 2 7

3. 'Гри хвилі в історії.брендингу: раціональна, 
емоційна та «духовна» 2 2 6

2. Нони і іГпіо-катсгоріальниіі апарат соціолої ії брендннгу

4. Поняття «бренд», «торгівельна марка»: зміст та 
сутність 2 2 8

5. Типологія брендів. Портфель бренді в за його 
архітектура 2 2 8

6. Процес розробки бренду 2 2 8
контрольна робота 1 2

3. Особливост і брендингу як маркетингової ! і управлінської діяльності
7. Брснд-менслжмснт як управлінська діяльність 2 2 9

8.
Розвиток лояльності до бренду в цільових 
аудиторіях. Стратегічні можливості просування і 
зміцнення бренду. 2 2 8

4. Брендинг нематеріальних об’єктів

9. Особливості брендннгу територій 2 2 6

10. Специфіка брендннгу організацій та
особистостей 2 2 8

контрольна робота 2 2
ВСЬОГО 2(1 24 76

2. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов/ Д. А. Аакер - М.: Эксмо, 2008. - 346 с.
3. Ж. Бодрияр Система вещей/ Ж. Бодрияр — М.: Добросвет, 2000. Режим доступу: 

http://yanko.lib.ni/books/philosonh/baudrillard-le-svsteme-des-obiets-81.pdf
4. Т. Багаева Брендинг в оптике социологии: монография/ Т. Багаева - К.: Академвидав,

2017.-344 с.
5. Ренделл Дж. Брендинг: краткий курс / Дж. Ренлелл; пер. с англ. I’. Захарчсва. - М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 216 с.
6. Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: Монография і

Пол рсд. О.К. Ойнер. М.: 1IIІЦ Инфра-М, 2013. - 142 с.
7. Социальная технология бренда. Режим доступу: http.//www.àdvlab.ru/articles/article682.htm
8. Стратегія ефективного брендингу: моногафія/ О. В. Кендюхов,С. М. Димитрова, Л. А.

Радкевич, 0.13. Кужилева - Донецьк : Вид. «Вебер» (Донецька філія), 2009. - 280 с.
9. Шарков Ф.И. Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное. пособие/ Шарков Ф.И. Бузин В.Н. - М: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016 . - 234 с.

10. Элвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга / Я. Элвуд. - СПб. : Питер, 2002. - 368 с.

Загальний обсяг !2О год., втому числі:
Лекцій — 20год.
Практичні заняття -24год.
Самостійна робота-76 год.

9. Рекомендовані джерела
Основна: (Базова)
1. Аакер Д. Создание сильных брендов/Д. Л. Аакер - М.: Издательский Дом Гребенникова, 

2003.-Р. 1,2, 6, 7.
2. Дебор Г. Общество спектакля. /Дебор Г. -— М.: Логос, 2000. Режим доступу: 

https ://avtonoin.org/old/!ib/ihcorv/dei>ord/socićtv Of snectacle.htinHaMib/tlieory/dcbord/sóciety
of spectacle.html

3. Ж. Бодрияр Символический обмен и смерть/ Ж. Бодрияр — М.: Добросвет, 2003. 
С.43-90. Режим доступу: https:/Avww.e-reading.club/book.php?book= 102635

4. К, Динни Брендинг территорий: Лучшие мировые практики/ К. Динни— М.: ООО: 
Манн. Иванов и Фербер, 2013.- С. 5-137

5. Ньюмейср М. 7.а§Манифест другого маркетинга/ Мартин Ныомсйер - 1-е изд. - 
Издательство «МИФ», 2015. - С. 234-290.

Додаткова:
I. «Бренды - святыни нашего времени». Режим доступу:

http://www.psvcliologies.iTi/peoole/razgovor-s-eksnertoin/biendvi-ctO-svvatyini-nashego- 
yremeni/
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