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1. Мета та завдання,  передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з сутністю і 
специфікою геобрендингу як сучасної соціально-комунікаційної 
технології у контексті розвитку й просування територій, адміністративно-

територіальних одиниць у сучасному й історичному вимірах. 
Завдання:  

- систематизування й уточнення теоретико-методологічного підґрунтя 
кваліфікування геобрендингу як комплексу соціальнокомунікаційних 

технологій; 
- окреслення соціально-просторових параметрів території як 

особливого об’єкта просування з використанням технологій 
геобрендингу;  

- оцінювання перспектив інституалізації геобрендингу в Україні як 
передумови його ефективності; 

- формулювання рекомендацій і перспектив удосконалення вітчизняної 
геобрендингової теорії і практики. 

Предмет: соціально-комунікаційний аспект геобрендингу як 
технології інноваційного розвитку регіонів України. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 

громадськістю та реклами».  

2. Структура освітньої компоненти 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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С
а
м

о
с
т
ій

н
а 

р
о

б
о

т
а 

Л
е
к
ц

ії
 

П
р

а
к
т
и

ч
н

і 

(с
е
м

ін
а
р

сь
к
і)

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р
н

і 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в
і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л

ьн
і 

Розділ 1. Теоретичні основи геобрендингу 

1.1. Соціально-просторові 

характеристики території як об’єкта 
просування 

14 4 2 
   

8 

1.2. Діахронічний аспект геобрендингу в 
контексті інноваційного розвитку 

територій 
14 4 2 

   
8 

1.3. Теоретичні підходи до визначення 

геобрендингу 
8  2 

   
6 

1.4. Геобрендинг як комплекс соціально-

комунікаційних технологій 
10  2 

   
8 

 Разом за 1 розділ 46 8 8    30 

Розділ 2. Формування геобрендингової стратегії інноваційного розвитку українських 

регіонів 

2.1. Український формат геобрендингової 
діяльності 

8  2    
6 
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2.2. Геобрендингова складова у 

стратегіях розвитку українських 

територій 
8  2 

   
6 

2.3. Засади формування геобрендингової 
стратегії інноваційного розвитку 

регіону 
8  2 

   
6 

2.4. Комунікаційні інструменти 

геобрендингу 
10  4 

   
6 

2.5. Інституалізація геобрендингу в 

Україні 
10  4 

   
6 

 Разом за 2 розділ 44  14    30 

 Разом  за 5 семестр 90 8 22    60 

 Всього 90 8 22    60 

 
 

 
3. Програма освітньої компоненти 

  

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОБРЕНДИНГУ 
 

ТЕМА 1.1. СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРИТОРІЇ 
ЯК ОБ’ЄКТА ПРОСУВАННЯ 

 
Брендинг як технологія просування. Сутність поняття «геобрендингу». 

Особливості поведінкової економіки. Територіальний брендинг 
(геобрендинг). Ребрендинг територій у період здобуття незалежності 

України. Відновлення й просування європейської ідентичності на теренах 
України. Трансформаційні процеси в умовах глобалізаційних викликів 

сучасного світу. Поняття «глобалізаційної уніфікації», «регіоналізації».  
Глобалізаційні впливи, що сприяють збереженню й розвитку суспільного 
життя. Сутність поняття «глокалізація». Регіони як важливі чинники 

суспільного життя. Характеристики для виокремлення геобрендингу як 
різновиду брендингу. Об’єкти брендингування.  

 
ТЕМА 1.2. ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕОБРЕНДИНГУ В КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
 

Бренд, брендинг та геобрендинг як діяльність, спрямована на 
просування певних видів брендів. Особливості розгортання геобрендингу.  

Формування уваги до певної територіальної одиниці.  Історія процесів 
брендингування. Сутність поняття «прото-брендів». Праформи 

геобрендингу. 
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ТЕМА 1.3. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОБРЕНДИНГУ 
 

Науковий інтерес до геобрендингової проблематики. Геобренд як 
складне комплексне поняття. Національний брендинг у глобальній 
економічній системі. Специфіка й сила геобрендингу як напряму 

діяльності. Поняття про «бренд території» і «конкурентної ідентичності 
місця». 

 
ТЕМА 1.4. ГЕОБРЕНДИНГ ЯК КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Геобрендинг як особливий комунікаційний формат. Сутність поняття 
«соціальна комунікація». Технології масово-комунікаційного впливу як 

важливий елемент культури народу й національної політики.  

Брендинговий формат соціальних комунікацій. Геобрендинг як інструмент 

публічної дипломатії. Технологічний і соціогуманітарний характери 
брендингу. Брендинг територій як соціогуманітарна технологія: взаємодія 

понять «територіальна ідентичність», «територіальні інтереси» , 
«територіальна спільність». 

 

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ГЕОБРЕНДИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ 

 
ТЕМА 2.1. УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ ГЕОБРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуалізація геобрендингової діяльності в Україні. Брендингування 

малих міст. Систематизація підходів до брендингу міст в Україні й світі. 
Брендингування сільських поселень. Логіка брендингової діяльності у 

вигляді ланцюжка: «бренд малого міста» – «бренд великого міста» – «бренд 
регіону» – «бренд країни». Чинники, які сприяють формуванню 

регіональної ідентичності. Регіональні особливості України. Просування 
брендів українських регіонів. 

 

ТЕМА 2.2. ГЕОБРЕНДИНГОВА СКЛАДОВА У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Нормативні акти, що регламентують розвиток регіонів. Стратегії 

розвитку регіонів. SWOT - аналіз можливостей територій. Стратегічні плани 
розвитку територій  у контексті геобрендингового підходу.  Просуванням 

міст в інформаційно-комунікаційному просторі. Брендинг як сфера 
маркетингу. Огляд стратегій розвитку міст України. 
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ТЕМА 2.3. ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГЕОБРЕНДИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Запровадження системного перспективного підходу до просування 

регіонів із застосуванням геобрендингових технологій.  Геобрендингові 

проблеми регіонів. Класична шестиелементна схема сутності геобрендингу 
С. Анхольта. Функції національного брендингу. Геобрендингові програми 

розвитку регіонів. 
 

ТЕМА 2.4. КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ГЕОБРЕНДИНГУ 
 

Переваги й унікальність територій в інформаційному просторі. 
Комунікаційний геобрендинг. Система комунікаційного геобрендингу. 

Геобрендові історико-культурні характеристики місця. Традиційні та 
електронні способи передачі інформації. Подієві канали репрезентування 

локацій. Співпраця зі ЗМІ. Реклама як комунікаційний маркентинговий 
інструмент.  

 

ТЕМА 2.5. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ГЕОБРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Визначення поняття «інституціоналізація». Етапи інституціоналізації. 
Інституалізація у контексті «place brending». Розвиток брендингу в Україні: 

реалії та перспективи. Основні чинники інституціоналізації геобрендингу. 
Гебрендингові проекти.  

 
4. Теми і плани лекцій 

Тема 1.1. Соціально-просторові характеристики території як об’єкта 
просування 

План 
1. Брендинг як технологія просування.  

2. Сутність поняття «геобрендингу». 
3. Особливості поведінкової економіки.  
4. Територіальний брендинг (геобрендинг).  

5. Ребрендинг територій у період здобуття незалежності України.  
6. Регіони як важливі чинники суспільного життя.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 8. 

 
Тема 1.2. Діахронічний аспект геобрендингу в контексті інноваційного 

розвитку територій 
План 

1. Бренд, брендинг та геобрендинг як діяльність, спрямована на 
просування певних видів брендів.  

2. Особливості розгортання геобрендингу.  
3. Формування уваги до певної територіальної одиниці.  
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4. Історія процесів брендингування.  
5. Сутність поняття «прото-брендів».  

6. Праформи геобрендингу. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 

Тема 1.1. Соціально-просторові характеристики території як об’єкта 

просування 
Мета: навчити здобувачів освіти  з’ясовувати соціально-просторові 

характеристики у процесі брендингування тетиротій. 
Завдання 

1. Визначити соціально-просторові характеристики, які мають братися до 
уваги у процесі брендингування території. 

2. Проаналізувати такі характеристики як: географічну протяжність і 
обмеженість кордонами; сформованість соціально-економічних, 

соціально-політичних, соціально-культурних особливостей. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 8. 

 

Тема 1.2. Діахронічний аспект геобрендингу в контексті інноваційного 

розвитку територій 
Мета: надати здобувачам освіти  знання щодо діахронічних аспектів 

геобрендингу. 
Завдання 

1. Охарактеризувати одну із праформ геобрендингу (на вибір).  
2. Назвати переваги інвестиційного іміджу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19. 

 

Тема 1.3. Теоретичні підходи до визначення геобрендингу 
Мета: навчитися виявляти особливості територій для їхнього 

брендування. 
Завдання 

Проаналізувати брендинг міст на прикладі Західної Європи.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19. 
 

Тема 1.4. Геобрендинг як комплекс соціально-комунікаційних технологій 
Мета: з’ясувати сутність брендингу територій і комунікаційних 

технологій. 
Завдання 

1. Розкрити аспекти територіального брендингу. 
2. Проаналізувати комунікаційні технології як невід’ємний елемент 
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соціальних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 23. 
 

Тема 2.1. Український формат геобрендингової діяльності 

Мета: дослідити специфіку геобрендингу територій в Україні. 
Завдання 

Проаналізувати чинники, які сприяють формуванню регіональної 
ідентичності на основі своєрідних географічних маркерів: 

1) визначення й демонстрування типового природного й культурного 
ландшафту (степ, гори, міський профіль, мости, інші значущі 

інженерні споруди);  
2) найвідоміші пам’ятники природної й культурної спадщини; 

3) історичні й політичні події з прив’язкою до території;  
4) відомих людей, пов’язаних з певними географічними об’єктами. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 24. 

 
Тема 2.2. Геобрендингова складова у стратегіях розвитку українських 

територій 

Мета: навчитися формувати стратегії  територій малих міст. 
Завдання 

Сформувати стратегію розвитку міста (на вибір). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5, 8. 
 

Тема 2.3. Засади формування геобрендингової стратегії інноваційного 
розвитку регіону 

Мета: навчитися створювати стратегії розвитку сільських територій. 
Завдання 

Сформувати стратегію розвитку сільської території (на вибір).  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 

Тема 2.4. Комунікаційні інструменти геобрендингу 

Мета: навчитися писати рекламні тексти з метою брендингу територій. 
Завдання 

Написати рекламний текст, використовуючи соціально-економічні 
характеристики розвитку території; регіональної (у тому числі – 

міжкультурної) комунікації; національних традицій і культури; 
релігійних переконань; мовних домінант; споживчих переваг і звичок.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24. 
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Тема 2.5. Інституалізація геобрендингу в Україні 

Мета: навчитися здійснювати ґрунтовний аналіз геобрендингових 
проектів. 

Завдання 

Проаналізувати проект «Роль брендингу міст в епоху змін: 
європейський досвід для України» (ініційований і реалізований Інститутом 

трансформації суспільства (Київ). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 6, 7, 19, 20, 22, 24. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Соціально-просторові характеристики території як об’єкта 

просування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Сутність поняття «геобрендингу».  

2. Особливості поведінкової економіки.  
3. Територіальноий брендингу (геобрендингу).  

4. Ребрендинг територій у період здобуття незалежності України.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 8. 
 

Тема 1.2. Діахронічний аспект геобрендингу в контексті інноваційного 
розвитку територій 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Особливості розгортання геобрендингу.  

2. Формування уваги до певної територіальної одиниці. 
3. Історія процесів брендингування.  
4. Сутність поняття «прото-брендів».  

5. Праформи геобрендингу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19. 
 

Тема 1.3. Теоретичні підходи до визначення геобрендингу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Науковий інтерес до геобрендингової проблематики.   
2. Національний брендинг у глобальній економічній системі.  

3. Специфіка й сила геобрендингу як напряму діяльності.   

4. Поняття про «бренд території» і «конкурентної ідентичності місця».  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19. 
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Тема 1.4. Геобрендинг як комплекс соціально-комунікаційних технологій 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Сутність поняття «соціально комунікація».  
2. Технології масово-комунікаційного впливу як важливий елемент 

культури народу й національної політики.  

3. Геобрендинг як інструмент публічної дипломатії. Технологічний і 
соціогуманітарний характери брендингу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 23. 
 

Тема 2.1. Український формат геобрендингової діяльності 

Теоретичні питання 
1. Брендингування малих міст. Брендингування сільських поселень.  

2. Чинники формування регіональної ідентичності.  
3. Регіональні особливості України.  

4. Просування брендів українських регіонів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 24. 
 

Тема 2.2. Геобрендингова складова у стратегіях розвитку українських 

територій 
Теоретичні питання 

1. Нормативні акти, що регламентують розвиток регіонів.  
2. Стратегії розвитку регіонів. 

3. SWOT - аналіз можливостей територій.  
4. Просуванням міст в інформаційно-комунікаційному просторі.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5, 8. 

 
Тема 2.3. Засади формування геобрендингової стратегії інноваційного 

розвитку регіону 
Теоретичні питання 

1. Геобрендингові проблеми регіонів.  

2. Класична шестиелементна схема сутності геобрендингу С. Анхольта.  
3. Функції національного брендингу.  

4. Геобрендингові програми розвитку регіонів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 5, 8. 
 

Тема 2.4. Комунікаційні інструменти геобрендингу 
Теоретичні питання 

1. Комунікаційний геобрендинг.  
2. Система комунікаційного геобрендингу.  

3. Співпраця зі ЗМІ. 
4. Реклама як комунікаційний маркентинговий інструмент.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 
Тема 2.5. Інституалізація геобрендингу в Україні 

Теоретичні питання 

1. Визначення поняття «інституціоналізація».  
2. Етапи інституціоналізації.  

3. Інституалізація у контексті «place brending».  
4. Розвиток брендингу в Україні. геобрендингу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 6, 7, 19, 20, 22, 24. 
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

Теоретичні питання 
1. Поняття геобрендингу. 
2. Брендинг, як технологія просування.  

3. Сутність поняття «геобрендингу».  
4. Особливості поведінкової економіки.  

5. Територіальноий брендингу (геобрендингу).  
6. Ребрендинг територій у період здобуття незалежності України.  

7. Трансформаційні процеси в умовах глобалізаційних викликів 
сучасного світу. 

8.  Поняття «глобалізаційної уніфікації», «регіоналізації».   
9. Глобалізаційні впливи, що сприяють збереженню й розвитку 

суспільного життя.  
10. Сутність поняття «глокалізація».  

11. Регіони як важливі чинники суспільного життя.  
12. Характеристики для виокремлення геобрендингу як різновиду 

брендингу. Об’єкти брендингування.  

13. Особливості розгортання геобрендингу.  
14. Формування уваги до певної територіальної одиниці. 

15. Історія процесів брендингування.  
16. Сутність поняття «прото-брендів».  

17. Праформи геобрендингу. 
18. Геобренд як складне комплексне поняття.  

19. Національний брендинг у глобальній економічній системі.  
20. Специфіка й сила геобрендингу як напряму діяльності.   

21. Поняття про «бренд території» і «конкурентної ідентичності місця».  
22. Сутність поняття «соціально комунікація». 

23. Брендинговий формат соціальних комунікацій. 
24. Геобрендинг як інструмент публічної дипломатії.  

25. Технологічний і соціогуманітарний характери брендингу. 
26. Актуалізація геобрендингової діяльності в Україні.  
27. Брендингування малих міст.  
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28. Систематизація підходів до брендингу міст в Україні й світі. Просування 
брендів українських регіонів. 

29. SWOT - аналіз можливостей територій.  
30. Стратегічні плани розвитку територій  у контексті геобрендингового 

підходу.  

31. Система комунікаційного геобрендингу.  
32. Геобрендові історико-культурні характеристики місця.  

33. Традиційні та електронні способи передачі інформації.  
34. Визначення поняття «інституціоналізація».  

35. Етапи інституціоналізації.  
36. Основні чинники інституціоналізації геобрендингу.  

37. Гебрендингові проекти.  
 

Практичне завдання 
Розробити проект геобрендингу теритоторії. 
 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
«Відмінно» А (90–100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів в межах 90% – 100% поставлених питань та завдань: 
- показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 
- продемонстрував вміння вільно виконувати завдання. 

 
«Добре» B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 85% – 89% поставлених питань та  завдань: 

- продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу 
курсу; 

- показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 
курсу. 

 
«Добре» C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 75% - 84% поставлених питань та  завдань: 
- продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу 

курсу; 
- проявив вміння визначати основні закони, принципи і категорії курсу; 

- показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 
курсу. 

 
«Задовільно» D (66–73 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 66% – 74% поставлених питань та завдань: 

- продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 
компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 

спеціальністю. 
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- проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 
 

«Задовільно» E (61–65 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 60% – 65% поставлених питань та завдань: 
- продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю. 

- проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 
 
«Незадовільно» FХ (21–60 балів) з можливістю повторного складання 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 35% – 59% завдань: 

- продемонстрував досить низький рівень знань навчально-програмного 
матеріалу з курсу в обсязі, який не відповідає мінімально-необхідному 

рівню знань фахівця з даної спеціальності. 
- допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 

 
«Незадовільно» F (0–20 балів) з обов’язково повторним курсом 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 1–34 % завдань: 
- не володіє обсягом знань, мінімально-необхідного з навчально-

програмного матеріалу курсу, 

- неприпустимо помиляється в основних поняттях курсу; 
- допустив грубі помилки у виконанні завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

 
Основна література 

1. Бойчук І. В., Басій Н. Ф. Етика в рекламній та PR-діяльності : навч. посіб. 

Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2019. 203 с. 
2. Болотіна Є. В. Фоміченко І. П., Шашко В. О. Управлінські технології 

комунікативного менеджменту. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 212–219. 
3. Етика в рекламній та PR-діяльності. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-

ту, 2018. 79 с. 
4. Іваницька С. Б. Впровадження європейських методик тайм -менеджменту 

в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 
288–292. 

5. Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких 
хочуть клієнти / О. Остервальдер, І. Піньє, Г. Бернарда, А. Смит. Київ : 

Наш Формат, 2018. 348 с. 
6. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними. Київ 

: Наш Формат, 2019. 150 с. 
7. Сингер П. Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж. Київ : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2019. 320 с. 

8. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 363 с. 
9. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу : 

монографія. Тернопіль : Бескиди, 2020. 179 с. 
10. Scott D. M. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, 

Blogs, News Releases;.Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers 
Directly. Mahwas-New Jersey, 2010. 320 p. 

 

Допоміжна література 

11. Бренд-менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / укл.: І. В. 

Струтинська. Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. 204 с. 
12.  Воронова В. В. Брендолог VS брендмейкер: формування термінології 

геобрендингу. Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації. 

Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2019. № 4 (40). С.81–87. 
13. Воронова В. В. Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія: 

формування термінологічного апарату. Держава та регіони. Серія: 
Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2018. № 2 (34). С. 92–98. 

14. Воронова В. В. Соціально-комунікаційний аспект геобрендингу. 
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2018. № 3 

(35). С. 3–8. 
15. Воронова В. В. Технології трансформацій та політичного брендингу як 

сучасний інструмент лідерства. Evropskypoliticky a pravnidiskurz 
(Європейський політико-правовий дискурс). Київ : BerostavDruzstvo, 

2017. Том 4 (Вип. 6) С.134–140. 
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