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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Дослідження процесів формування брендів в 

Україні» 

Соколовської Людмили Ігорівни 
Актуальність теми. В умовах, коли серед ключових факторів успіху підприємств 

виділяють відносини зі споживачами, персонал і нематеріальні активи, концепція брендингу 

набуває більшого значення і стає основним засобом забезпечення конкурентоспроможності 

товарів і послуг. З огляду на вищесказане, дослідження ролі брендингу в підвищенні 

конкурентоспроможності продукції є актуальним. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є обгрунтування теоретичних 

основ і вироблення на їх основі ключових практичних рекомендацій щодо вдосконалення бренду 

підприємства для підвищення конкурентоспроможності продукції.. В відповідно до поставленої 

мети в магістерській роботі вирішуються такі завдання: 

- дослідити сутність і значення бренду; 

 проаналізувати місце бренду в структурі маркетингової стратегії;

 надати організаційно-економічну характеристику досліджуваного 

підприємства;

- проаналізувати ефективність існуючої маркетингової стратегії підприємства; 

 розробити рекомендації щодо вдосконалення бренду підприємства;

 встановити економічну ефективність заходів щодо вдосконалення бренду 

підприємства.

Об’єктом дослідження є є процес створення заходів з метою просування бренду 

підприємства., а предметом – є підвищення конкурентоспроможності літаків бренду 

«Wildfly» за рахунок брендингу.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали: 

загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури 

роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, угруповання, аналізу і синтезу (при 

визначенні основних конкурентів) історико-логічний метод (в процесі визначення 

загальних тенденцій розвитку бренду) графічного зображення даних, економіко-

статистичного аналізу (при дослідженні економічних показників підприємства); 

спостереження (при визначенні місця підприємства на ринку літакобудуванняУкраіни). 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти України, 

матеріали підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі по 

маркетингу, планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали науково-

практичних конференцій і періодичної літератури, інструкції по департаменту маркетингу 

підприємства, економічні показники по бухгалтерської звітності. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській 

роботі  розроблено рекомендації щодо вдосконалення бренду підприємства і підвищення 

конкурентоспроможності продукції.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

представлений у магістерській роботі матеріал, теоретичні положення та висновки можуть 

бути використані для вдосконалення регіональної туристичної політики, зокрема для 

розробки комплексних програм розвитку туризму, для подальшого розвитку теоретичних 

і науково-практичних положень щодо управління туристичними ресурсами. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 71 сторінок,  

таблиць – 11, рисунків – 9. 

Перелік ключових слів: брендинг, конкурентоспроможність, стратегія, 

калькуляція, класифікація, собівартість, рентабельність, прибутковість. 
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ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme the  

"Research of brand formation processes in Ukraine" 

Sokolovskaya Lyudmila Igorivna 

 

 
Actuality of theme. In an environment where the key factors for the success of enterprises are 

customer relations, staff and intangible assets, the concept of branding is becoming more important and 

becomes the main means of ensuring the competitiveness of goods and services. Given the above, the 

study of the role of branding in increasing the competitiveness of products is relevant. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's work is to substantiate the 

theoretical foundations and develop on their basis key practical recommendations for improving the brand 

of the enterprise to increase the competitiveness of products. In accordance with the purpose of the 

master's work the following tasks are solved: 

- explore the essence and meaning of the brand; 

- analyze the place of the brand in the structure of marketing strategy; 

- provide organizational and economic characteristics of the studied enterprise; 

- analyze the effectiveness of the existing marketing strategy of the enterprise; 

- develop recommendations for improving the brand of the enterprise; 

- to establish the economic efficiency of measures to improve the brand of the enterprise. 

The object research is the process of creating measures to promote the company's brand, and 

the subject is to increase the competitiveness of Wildfly aircraft through branding. 

Research methods. The methodological basis of the study were: general scientific methods: 

structural-logical analysis (in the construction of logic and structure of work); generalization, 

systematization, comparison, grouping, analysis and synthesis (in determining the main 

competitors) historical-logical method (in the process of determining general trends in brand 

development) graphical representation of data, economic and statistical analysis (in the study of 

economic indicators); observation (in determining the place of the enterprise in the aircraft 

market of Ukraine). 

The information base is normative - legislative acts of Ukraine, materials of the enterprise, 

scientific works of domestic and foreign scientists, including on marketing, planning, analysis 

and other special disciplines, materials of scientific and practical conferences and periodicals, 

instructions on department of marketing of the enterprise, economic indicators. on accounting. 

The results of their novelty, theoretical and practical. In the master's thesis recommendations 

are developed to improve the brand of the enterprise and increase the competitiveness of 

products. 

Recommendations for the use of work indicating the application. The practical significance of 

the obtained results is that the material presented in the master's thesis, theoretical provisions and 

conclusions can be used to improve regional tourism policy, in particular to develop 

comprehensive tourism development programs, to further develop theoretical and scientific-

practical provisions for tourism management. 

The structure and volume of work.The work consists of an introduction, three sections, 

conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 71 pages, tables - 11, 

figures - 9. 

The key words: branding, competitiveness, strategy, calculation, classification, cost, 

profitability, profitability. 
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ВСТУП 

 

 

В умовах, коли серед ключових факторів успіху підприємств виділяють 

відносини зі споживачами, персонал і нематеріальні активи, концепція 

брендингу набуває більшого значення і стає основним засобом забезпечення 

конкурентоспроможності товарів і послуг. З огляду на вищесказане, 

дослідження ролі брендингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції є 

актуальним. 

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних і практичних 

проблем формування та розвитку бренду зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, 

науковці, економісти Д. Аакер, С.Велещук, Д. Алессандро, С. Девіс, А. 

Зозульов, А. Власенко, А. Кендюхов Ю . Приходько, А. Давидов, А. 

Гальчинський, Ж. Капферер і ін. 

Разом з тим, теоретичного узагальнення та поглибленого аналізу досі 

потребують наукові підходи до розкриття сутності, призначення та 

класифікації брендів; формування та реалізації ефективних стратегій розвитку 

бренду; розвитку науково-практичної бази, яка є результатом дослідження 

впливу цих активів на конкурентні фінансові результати діяльності 

підприємств і управління ними. 

Мета і завдання дослідження. Обгрунтування теоретичних основ і 

вироблення на їх основі ключових практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення бренду підприємства для підвищення конкурентоспроможності 

продукції. 

Мета дослідження зумовила постановку і вирішення наступних завдань: 

- дослідити сутність і значення бренду; 

 проаналізувати місце бренду в структурі маркетингової стратегії;

 надати організаційно-економічну характеристику досліджуваного 

підприємства;
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 проаналізувати ефективність існуючої маркетингової стратегії 

підприємства; 

 розробити рекомендації щодо вдосконалення бренду підприємства;

 встановити економічну ефективність заходів щодо вдосконалення 

бренду підприємства.

Об'єктом дослідження є процес створення заходів з метою просування 

бренду підприємства. 

Предметом дослідження є підвищення конкурентоспроможності літаків 

бренду «Wildfly» за рахунок брендингу. 

Теоретичну і методичну основу дослідження склали загальнонаукові 

методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури 

роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, угруповання, аналізу і 

синтезу (при визначенні основних конкурентів) історико-логічний метод (в 

процесі визначення загальних тенденцій розвитку бренду) графічного 

зображення даних, економіко-статистичного аналізу (при дослідженні 

економічних показників підприємства); спостереження (при визначенні місця 

підприємства на ринку літакобудуванняУкраіни). 

Інформаційну базу дослідження склали матеріали підприємства, наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі по маркетингу, 

планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали науково-

практичних конференцій і періодичної літератури, інструкції по департаменту 

маркетингу підприємства, економічні показники по бухгалтерської звітності. 

У роботі був проведений аналіз ефективності існуючої маркетингової 

стратегії підприємства та розроблено рекомендації щодо вдосконалення бренду 

підприємства і підвищення конкурентоспроможності продукції. 
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ВИСНОВКИ 
 

Отже, бренд є ключовим елементом діяльності підприємства, концентрує 

в собі споживчу цінність продукції і є джерелом конкурентоспроможності 

підприємства. Маркетингова діяльність підприємства повинна бути спрямована 

на забезпечення просування бренду. Це означає, що бренд визначає не всі 

параметри комплексу маркетингу, а тільки комунікацій або продукту. 

Концепція бренду втілюється в ціновій, товарній, комунікаційної та 

розподільної політики підприємства і не є частиною комплексу маркетингу. 
 

Успішна маркетингова стратегія просування бренду має охоплювати 

процес не тільки створення товару, а й подальшого його існування на ринку і 

забезпечувати лояльність і стійкість прихильності споживачів до свого товару. 
 

Діюча маркетингова стратегія бренду «Wildfly» визначає концептуальні 

засади формування та реалізації державної політики в сфері розробки, 

виробництва, продажу та післяпродажного обслуговування авіаційної техніки 

та спрямована на створення на базі підприємства цілісного авіабудівного 

комплексу, який буде здатний задовольнити потреби держави в сучасній 

авіаційній техніці , а також в здійсненні її експорту. Даний комплекс дозволить 

зробити українську авіаційну галузь єдиним потужним механізмом з чіткою 

координацією розвитку, дозволить глибше інтегруватися в світовий ринок і 

впроваджувати чинні міжнародні стандарти. Такий крок прискорить процес 

імпортозаміщення на підприємстві і дасть новий поштовх науково-технічному 

розвитку країни. 
 

Реалізація даної стратегії сприятиме виведенню авіаційної промисловості 

з кризового становища, подолання відставання України в літакобудівної галузі 

від провідних іноземних держав, збільшення обсягів виробництва та 

конкурентоспроможності продукції в 3-5 разів і створення потужного 

промислового комплексу. 

На сьогоднішній день для успішного конкурування бренду «Wildfly» на 

світовому ринку необхідно: 
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• розробити комплекс заходів щодо стимулювання вітчизняних 

авіакомпаній до покупки авіатехніки українського виробництва; 
 

• забезпечити підтримку держави по одержанню кредиту в приватних 

банках під уже підписані контракти з виробництва авіаційної продукції, 
 

• компенсуючи відсотки по ним з держбюджету; розробити 

відповідні рішення уряду про звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ 

підприємству при ввезенні комплектуючих для виробництва авіаційної техніки; 
 

• розробити ряд заходів для відродження в Україні системи 

підготовки кадрів для авіаційної промисловості і розвитку галузевої науки. 
 

Необхідно створити тренувальну базу підготовки пілотів для керування 

літаками вітчизняного виробництва, зокрема, фінансувати за державний 

рахунок створення відповідних тренажерів. 
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