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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ МАРКАМИ 
спеціальність 075  МАРКЕТИНГ 

освітньо-професійна програма  МАРКЕТИНГ 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Одним з елементів комплексу маркетингу є товарна марка. Дедалі частіше 

йдеться про важливість її використання, як одного з найвагоміших факторів 

маркетингу, що може забезпечити успіх фірми на ринку. Значною мірою 

цей успіх зумовлений вибором правильної марочної стратегії. Такий вибір, 

а також позиціонування і розроблення стратегії розвитку товарної марки 

безпосередньо залежать від обраного її різновиду. 

Розглянуто проблему процесу комплексного управління торговою маркою, 

товарною політикою і підприємством з метою створення довгострокових 

позитивних взаємовідносин зі споживачем. Подано історію появи і розвитку 

товарних знаків, проаналізовано види та функції товарних знаків, а також 

товарної інноваційної політики. Наведено основні стратегії використання 

торгових марок, підходи до діагностування життєвого циклу торгової 

марки, напрями вдосконалення товарної інноваційної політики. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія 

формування і використання товарних марок 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних 

основ і практичних навичок щодо  позиціонування і розроблення стратегії 

розвитку товарної марки безпосередньо залежать від обраного її різновиду. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 1. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи провадження 

маркетингової діяльності. 

РН 3. Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності. 

РН 4. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язування 

практичних завдань у сфері маркетингу. 

РН 5. Збирати й аналізувати необхідну інформацію, обчислювати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й 

методичного інструментарію. 

РН 6. Досліджувати поведінку ринкових суб’єктів у маркетинговому 
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середовищі. 

РН 7. Визначати показники результативності маркетингової діяльності 

ринкових суб’єктів та їх взаємозв’язки. 

РН 8. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також спеціалізовані програмні продукти, необхідні для 

розв’язання завдань з маркетингу. 

РН 9. Застосовувати сучасні технології маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін маркетингового середовища. 

РН 10. Оцінювати ризики здійснення маркетингової діяльності в 

умовах певної невизначеності маркетингового середовища.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК. 4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

СК 3. Брати участь у плануванні маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта. 

СК 4. Здатність провадити маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв’язків між її складовими. 

СК 5. Брати участь у розробленні маркетингового забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах певної невизначеності. 

СК 7. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми й 

інструменти маркетингу. 

СК 8. Здатність використовувати інструментарій маркетингу у 

професійній діяльності. 

СК12. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку для 

здійснення маркетингової діяльності. 

СК14. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

теорії і практики управління. 

СК16. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Структура дисципліни 

Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТОРГОВОЇ 

МАРКИ 

Тема 1. Поняття, елементи і функції торгової марки 

Тема 2. Товарна марка та її різновиди. Марочні стратегії 

Тема 3. Правила реєстрації торгової марки 

Тема 4. Види позначень торгових марок 

Розділ 2.  УПРАВЛІННЯ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ СУЧАСНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 5. Особливості застосування товарних марок 

Тема 6. Торгова марка як фактор формування товарної  інноваційної 

політики підприємства 

Тема 7. Життєвий цикл товарної марки 

Тема 8. Місце торгової марки в системі управління підприємством 



Міжпредметні зв’язки 

Основою для вивчення курсу «Сучасні види маркетинг» є вивчення 

дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингова товарна та цінова політика», 

«Політична економія», «Управління продажем та мерчендайзинг».  

Набуті знання можуть бути використані при проходженні 

переддипломної практики. 

 

Політика оцінювання та 

академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 
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Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 
Практичні/семінари 20 
Самостійна робота 64 

ЗАЛІК 
 

Шкала оцінювання, 

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за 
національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 4 (добре) 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1110
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1110
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9


                                      Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  
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Голова циклової комісії _______ Ярослава КОЗУБ 
                        (підпис)   

70-79 С 

3 (задовільно) 60-69 D 
50-59 Е 

35-49 FX 2 (незадовільно) 
з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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(сторінка курсу 
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