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АНОТАЦІЯ 
 

на кваліфікаційну роботу магістера на тему: 
 

«Шляхи створення ефективної системи брендингу та РR-технологій» 
 

 

У першому розділі кваліфікаційної роботи магістра розглянуті 

теоретичні зacaди створення системи брендингу та РR-технологій. У другому 

розділі проведено анaліз технології розробки, використання та оцінки бренду 

на прикладі компанії RedHead Family Corporation. Третій розділ присвячений 

удocкoнaлeнню системи брендингу та РR-технологій в компанії RedHead 

Family Corporation. 
 

Актуальність теми визначається необхідністю: дослідження умов 

підвищення ефективності брендингу та РR-технологій, що дозволяє 

розширити реалізацію товарів і послуг, збільшити доходи організацій та 

заробітну плату працівників; визначення сучасних підходів до розробки, 

використання та оцінки брендів з метою удосконалення системи брендингу в 

організації. 

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладного завдання з розроблення нових варіантів просування бренду та PR-

технологій і розробці конкретних заходів брендингу для підприємства 

RedHead. 

За підсумками проведеного дослідження: зазначено, що фінансовий стан 

організації в великій мірі залежить від якості та ефективності механізмів 

брендингу; розроблені рекомендації українським компаніям щодо 

ефективного брендингу та PR-технологій, в тому числі для просування та 

розвитку «зеленої» продукції. 

Дипломний проект містить 86 сторінку текстової частини, 3 таблиці, 25 

рисунків. 

 

Ключові слова: бренд, бренинг, PR-технології, ребрендинг, «зелена» 

продукція.  



 

ANNOTATION 
 

for master's work on the topic: 
 

"Ways to create an effective system of branding and PR-technologies" 
 
 

In the first section of the master's qualification work the theoretical principles of 

creating a branding system and PR-technologies are considered. The second section 

analyzes the technology of development, use and evaluation of the brand on the 

example of RedHead Family Corporation. The third section is devoted to improving 

the branding system and PR technologies at RedHead Family Corporation. 

The urgency of the topic is determined by the need to: study the conditions for 

improving the efficiency of branding and PR-technologies, which allows to expand the 

sale of goods and services, increase the income of organizations and wages; 

identification of modern approaches to the development, use and evaluation of brands 

in order to improve the branding system in the organization. 

The paper presents a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific and applied problem of developing new options for brand promotion and PR-

technologies and the development of specific branding activities for RedHead. 

According to the results of the study: it is noted that the financial condition of the 

organization largely depends on the quality and effectiveness of branding mechanisms; 

developed recommendations for Ukrainian companies on effective branding and PR-

technologies, including for the promotion and development of "green" products. 

Thesis project contains 86 pages of text, 3 tables, 25 figures. 

 

Key words: brand, branding, PR-technologies, rebranding, “green” products.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми шляхів створення ефективної системи брендингу та 

PR-технології зараз є максимально високою, адже будь-який бізнес стикається з 

цим напрямком і розвивається за рахунок нього. Крім того, життя сучасної 

людини неможливо уявити без реклами. Вона оточує нас всюди: в соціальних 

мережах, на телебаченні, у пресі, на вулицях, у магазинах тощо. І її обсяги 

зростають з року в рік. На світовому ринку реклами витрачаються астрономічні 

суми, що збільшуються швидше, ніж зростання валового національного 

продукту та інфляції. Це показник постійного розвитку, ефективності, 

прибутковості, актуальності рекламної діяльності.  

Будучи зброєю конкуренції, реклама загострює її, що сприяє поліпшенню 

якості виробів чи послуг, запропонованих споживачам, знижує їхню ціну, 

покращує сервіс та робить їх доступнішими. Реклама дозволяє розширити збут 

товарів. Рентабельний і масштабний збут продукції, розширена реалізація послуг 

означає можливість збільшення доходів, гідну оплату праці працівників 

підприємств, що успішно використовують переваги ринкових відносин. 

Розробка бренду та формування у населення образу фірмового товару – 

бренд-іміджу (brand image) отримала назву брендингу (branding). За визначенням 

І. Я. Рожкова, «Брендинг – це діяльність зі створення довгострокової переваги до 

товару, заснована на спільному посиленому впливі на споживача товарного 

знаку, упаковки, рекламних звернень, матеріалів та заходів сейлз промоушн 

(sales promotion), а також інших елементів рекламної діяльності, об'єднаних 

певною ідеєю та характерним уніфікованим оформленням, що виділяють товар 

серед конкурентів та створюють його образ» [4]. При цьому професійний 

брендинг не може бути умоглядним та спонтанним (втім, як і будь-яка інша 

рекламна діяльність). Він повинен бути науково обґрунтованим, ретельно 

вивіреним і постійно контрольованим комплексом заходів у різних напрямках і 

на різних рівнях. 



 

Перехід до ринкових відносин у нашій країні означає функціонування 

підприємств в умовах нестабільності, динамічного зовнішнього та внутрішнього 

середовища, ускладнення виробничих зв'язків та загострення конкуренції. Тому 

в даний час підвищення конкурентоспроможності підприємств є одним з 

найважливіших завдань, від вирішення якого залежить ефективність їхньої 

діяльності. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є вивчення 

теоретичних та практичних питань брендингу та PR-технологій, розробка 

заходів брендингу для конкретного підприємства. 

Для досягнення поставленої мети дослідження передбачалося вирішити 

наступні завдання: 

- проаналізувати існуючі концепції та методичні підходи до 

формування системи брендингу та PR-технологій; 

- обгрунтувати зачення фірмового стилю у просуванні продукції; 

- провести аналіз сучасних підходів до розробки, використання та 

оцінки брендів; 

- дати оцінку ефективності системи брендингу та PR-технологій на 

прикладі компанії RedHead Family Corporation; 

- запропонувати напрями вдосконалення системи брендингу у 

компанії, що досліджується; 

- обгрунтувати шляхи просування зеленої продукції та зеленого 

маркетингу, це є важливим аспектом для успішного бренду в сучасних реаліях. 

Об’єктом дослідження у роботі є організаційно-економічні процеси 

забезпечення створення ефективної системи брендингу компанії на прикладі 

сімейної корпорації RedHead. 

Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні підходи до 

вдосконалення механізму брендингу та PR-технологій з урахуванням 

підвищення екологічності бренду. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження сутності 

брендингу та механізмів управління ним складають загальнонаукові й конкретні 



 

методи дослідження. Зокрема, в процесі дослідження були використані такі 

методи, як: діалектичний; системного аналізу; статистичний; порівняльного 

аналізу; економіко-правовий; логічного узагальнення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в одержані нових 

варіантів просування бренду та PR-технологій і розробці конкретних заходів 

брендингу для підприємства RedHead. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні розробки, викладені у магістерській роботі, доведені до рівня 

практичних пропозицій і закінчених схем використання. На основі розкритих 

закономірностей функціонування системи бренд-менеджменту розроблені 

рекомендації щодо підвищення ефективності управління брендами на рівні 

компанії, що досліджується, та можуть бути використані іншими 

підприємствами у цій сфері. 

Особистий внесок. Магістерська робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розроблення 

теоретичних і науково-практичних положень щодо шляхів удосконалення 

механізму брендингу. Наукові положення, висновки та рекомендації, що 

виносяться на захист, одержані автором самостійно. 

Інформаційною базою для магістерської роботи слугували: законодавчі 

та нормативні документи, монографії, наукові публікації в періодичних 

виданнях, навчально-методична література, статистичні данні, фактичні данні 

компанії RedHead Family Corporation. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який налічує 33 найменування. 

Загальний обсяг роботи – 93 сторінки, у тому числі основного тексту – 90 

сторінок. 

  



 

ВИСНОВКИ 

 

У наші дні, в епоху колосальної конкуренції, саме бренд грає визначальну 

роль при купівлі споживачем. Бренд є важливим чинником, визначальним 

конкурентність організації. 

Сьогодні ринок товарів та послуг буквально переповнений пропозиціями, 

схожими одна на одну. Тому для успішного ведення бізнесу вельми необхідно 

пропонувати щось більше, ніж просто товар. Потрібно позиціонувати його так, 

щоб споживач розумів, що це продукт розроблено спеціально для нього. 

Потрібно будувати зі споживачем діалог. У цьому полягає основне завдання 

брендингу. У створенні бренду велику роль відіграють PR технології. Саме вони 

допомагають створити відчуття вибору споживача, зацікавити його певним 

товаром. На цю тему вкрай вірна і точна думка висловлена у книзі Е. Раїса та Л. 

Раїса «Розквіт піару та занепад реклами»: «Реклама підтримує бренди. Піар 

бренди створює» [ 15 ].  

У ході проведення дослідження за оцінкою привабливості відомого 

Українського бренду ReadHead, було зазначено, що деякі підприємства не є для 

респондентів брендовими, а отже, і не є конкурентоспроможними. Вивчивши та 

узагальнивши матеріал на тему «Брендинг», були розроблені рекомендації 

українським компаніям щодо ефективного брендингу за наступними розділами. 

Бренд-індивідуальність. 

1. Відслідковувати відповідність назви продукту з метою видалення 

негативних та невідповідних асоціацій. 

2. Регулювати відповідність логотипу (його зовнішній вигляд і зміст) 

самому продукту та його назві. 

3. Розробити слоган для кожного бренду та транслювати його через канали 

комунікацій з метою підвищення запам'ятовування бренду. 

4. Постійно працювати над дизайном упаковки продукту, вносячи до нього 

як естетичні, і актуальні інформаційні зміни. 



 

5. Наділити бренд такими раціональними та емоційними 

характеристиками, щоб споживачі могли його використання асоціювати з 

найнеобхіднішими для себе життєвими потребами. 

Бренд-стратегія 

1. Створити офіційний сайт компанії в Інтернеті та регулярно вносити до 

нього всі зміни, що відбуваються в компанії. 

2. За допомогою маркетингових досліджень виділити цільову аудиторію 

кожного бренду, відстежувати зміни до них та спрямовувати на них відповідні 

маркетингові комунікації. 

3. Визначити географію розповсюдження своєї продукції, підтримувати на 

цій території високий рівень представленості, шукати нові області та місця 

продажу. 

4. Відстежувати конкурентний статус кожного бренду та підтримувати 

його відповідною стратегією. 

5. Побудувати точну архітектуру брендових пропозицій, врахувавши 

можливості брендового розширення у майбутньому. 

6. Дуже чітко передавати повідомлення, яке несе бренд споживачам через 

упаковку, зовнішній вигляд товару, його якість, маркетингові комунікації, 

оформлення місць продажу тощо. 

7. Відслідковувати співвідношення обіцянки бренду та того досвіду, що 

покупці отримують, спробувавши бренд, коригувати обіцянки бренду через 

покращення якості, зовнішнього вигляду тощо з метою задоволення емоційних 

та раціональних потреб покупців. 

Бренд-менеджмент. 

1. Щодо кожного бренду будувати плани на довгострокову, 

середньострокову та короткострокову перспективу, відстежувати їх виконання 

та коригувати їх, враховуючи можливості компанії. 

2. Регулярно вводити всіх працівників у курс діяльності щодо брендів для 

того, щоб кожен був проінформований про зміни брендів та міг донести ці знання 

до потенційних споживачів. 



 

3. Зробити процеси моніторингу та оцінки всіх параметрів бренду 

постійним явищем у діяльності підприємства, щоб швидко відповідати на дії 

конкурентів та мінливі запити споживачів. 

4. Вивчати та активно застосовувати нові засоби підвищення 

конкурентоспроможності брендів, вивчення їхнього стану, навчати цим методам 

усіх співробітників підприємства. 

5. Не зупинятися на досягнутому, завжди розвивати свій бренд через нові 

ідеї, зовнішній вигляд, покращення якості продукції і т.ін. 

Бренд-сприйняття. 

1. Відстежувати відповідність продукції та її якості брендам (і навпаки), 

обіцянки та повідомлення бренду самої продукції, кваліфікації співробітників 

бренду. 

2. Залучати кожного співробітника до роботи над брендами, зацікавивши 

матеріально чи з допомогою кар'єрного зростання, щоб співробітники 

взаємодією з потенційними споживачами створювали позитивний образ бренду, 

збільшуючи прибуток підприємства. 

3. Налагоджувати зв'язки України із навколишнім середовищем 

(споживачі, посередники, партнери, державні органи тощо), створюючи 

позитивну репутацію брендів і підприємства через відкритість і позитивність 

спілкування з будь-яких питань. 

4. Брати участь у суспільному житті на територіях розповсюдження 

продукції (спонсорство) з метою набуття позитивного іміджу. 

5. Розробити друковані матеріали про кожен бренд та зробити їх 

доступними для всіх потенційних споживачів та партнерів. 

6. Регулярно та якісно робити рекламу своєї продукції та компанії через усі 

канали комунікацій, щоб не бути забутими споживачами та партнерами. 

Отже, на нашу думку, впровадження вищеперелічених заходів щодо 

розвитку бренду та PR-технологій допоможе компанії бути 

конкурентноспроможною, прибутковою та фінансово стійкою в сучасних 

мінливих умовах.  
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