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 А Н О Т А Ц І Я 

 

Бурцева О. А. Брендинг як ефективна технологія завоювання та 

утримання покупця. 

В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи процесу 

управління брендом корпорації «Біосфера», здійснено аналіз маркетингового 

середовища компанії, надано рекомендації щодо удосконалення її брендингу та 

аналіз ефективності запропонованих заходів. З урахуванням специфіки продукції 

корпорації «Біосфера» обґрунтовано напрями удосконалення її брендингу, що 

сприятиме розширенню її частки на вітчизняному ринку.  

Ключові слова: брендінг, маркетингове середовище, 

конкурентоспроможність, бренд, ефективність. 

 

SUMMARY 

 

Burtseva A. A. Branding as an effective technology for winning and 

retaining a customer. 

The qualification master’s thesis considers the theoretical-methodological bases 

of the Biosphere Corporation brand management process are considered, the marketing 

environment of the company, recommendations for improving its branding and analysis 

of the effectiveness of the proposed measures are given. Taking into account the 

specifics of Biosphere Corporation products, the directions for improving its branding 

are substantiated, which will contribute to expanding its share in the domestic market. 

Keywords: branding, marketing environment, competitiveness, brand, efficiency. 
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