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У статті аналізуються різні визначення терміну та структури
«брендбуку», запропоновано класифікацію визначень
терміну.
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Постановка проблеми
Досить поширеним та часто
вживаним у мові став термін
«брендбук». Результат гулпо
шуку на запит «брендбук» скла
дає 336000 згадувань. Однак
проблемою є різне тлумачення,
розуміння цього терміну, відсут
ність єдиного, загальноприйня
того визначення. В українських
словниках цей термін відсутній.
Натомість більшість брендинго
вих, маркетингових, рекламних,
піар агентств надають власні
визначення «брендбуку» і, як ре
зультат, визначають різні цілі,
завдання, складники цього про
дукту. Виникає плутанина щодо
розуміння терміну у професій
ному середовищі, це, в свою
чергу, стає бар’єром на шляху
порозуміння з клієнтом. Таким
чином, складається ситуація,
коли розробка брендбуку для
компанії залежить від уявлення
як клієнта, так і виконавця про
призначення цього продукту.
Отже, існує потреба у комплекс
ному підході до визначення
терміну «брендбук».
Мета роботи
Визначення поняття бренд
бук, його призначення та струк
тури.
© 2014 р.
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Аналіз попередніх
досліджень
Поняття брендбук як окре
мий напрямок або складник
маркетингової, брендингової чи
рекламної діяльності не розгля
дається в науковій літературі.
Більшість досліджень присвяче
но узагальненому напряму мар
кетингових комунікацій — брен
дингу. Найчастіше досліджу
ється такі напрямки брендингу:
правила формування бренду йо
го структура, (Воронин С. В.,
Котлер Ф., Ромат Є. В., Райс Е.
та Райс Л., та інші) [1–4], прави
ла управління брендом (Дж. Тра
ут) [5], особливості сприйняття
кольору (Є. Єліна) [6], аналіз ба
гаточисельних методик з оцінки
ринкової вартості бренду та ос
новних його заходів (Девід А.
Аркер) [7], вплив на внутрішньо
корпоративну культуру (Туль
чинский Г. Л.) [8] та інше. У
довіднику Вороніна С. В. «Фор
мирование товарных знаков и
брендов» досліджуються прави
ла формування бренду та товар
них знаків. Ним наведено неве
личкий голосарій, у якому нада
ються визначення термінів
«бренд», «брендинг», однак виз
начення терміну «брендбук»
відсутнє [1]. Власне визначення

поняттю брендбук надає лише
Середа К. Н. [9]. Таким чином,
на сьогоднішній день відсутні
комплексні дослідження щодо
розуміння та, власне, визначен
ня терміну брендбук.
Результат проведених
досліджень
Дослідження будьякого тер
міну розпочинається зі з’ясу
вання, що саме розуміється під
цим поняттям. Оскільки в про
фесійному колі брендологів,
маркетологів, рекламістів то
чаться гарячі суперечки щодо
розуміння терміну брендбук,
розглянемо та проаналізуємо
деякі з їх визначень. На нашу
думку, серед професіоналів
практиків сформувалось два ос
новних підходи до визначення
терміну брендбук. Перший —
більш спрощений, «візуальний»,
другий — більш змістовний,
«системний».
У найбільш спрощеному ро
зумінні брендбук — це ілюстрації
та зразки елементів фірмового
стилю компанії. Тобто, певний
довідник про кольорову гаму,
шрифт, логотип. Таке розуміння
суті брендбуку найбільш прита
манне дизайнерським агент
ствам та поліграфічним вироб
ництвам. Так, «Креатив дизайн
студія Антарго» визначає бренд
бук, як детальну інструкцію щодо
використання всіх елементів
фірмового стилю — логотипу,
шрифту, кольору [10]. Інше ди
зайнерське агентство «MD
Design studio» також вважає, що
брендбук — це правила візуаль
ної ідентифікації торгової марки,
які необхідні для пізнаваності її
на ринку, підтвердження автен
тичності [11].

Достатньо у вузькому зна
ченні поняття брендбук розгля
дає Середа К. Н. Він акцентує
увагу на тому, що брендбук є си
стемою візуальних комунікацій
бренду, в якому детально опи
сані всі елементи корпоратив
ного фірмового стилю, реко
мендації з його використання та
способи його донесення до спо
живача. На думку науковця,
брендбук призначений для
співробітників компанії, які зай
маються просуванням бренду
на ринку [9]. Словник бізнес
термінів Академік. ру також виз
начає бренд бук як підручник з
використання атрибутики [12].
Інший, більш системний та
змістовний підхід до визначення
терміну, на нашу думку, пропо
нують наступні спеціалісти з
брендингу. Представник ком
панії «BrandAid» О. Панін зазна
чає, що більш вірним буде під
цим терміном розуміти не тільки
звід правил з візуальних стан
дартів, а й задокументовані по
ложення про сутність бренду, які
визначають його ідеї, місію, ат
рибути та цінності [13].
Такий самий комплексний
підхід до визначення поняття
брендбук мають рекламнови
робнича компанія «Гриф», ком
панія «Rebranding», інфор
маційний ресурс adme.ru, які
трактують зазначений термін як
опис основних елементів іден
тичності та атрибутів бренду:
позиції, місії, філософії, його
цінностей, індивідуальності та
суті [14–16]. Брендбук є
внутрішньокорпоративним, за
критим документом для менед
жменту компанії. Візуальні ж
атрибути бренду, які вважають
за брендбук представники
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«візуального підходу», відносять
до паспорту стандартів. Визна
чення терміну брендбук пред
ставниками обох підходів наве
дені нижче у таблиці. Отже,
проблема визначення терміну
торкнулась і визначення струк
тури брендбуку (див. табл.).
Згідно
з
нашою
кла
сифікацією підходів до визна
чення терміну, представники
«візуального» підходу «Креатив
дизайнстудія Антарго» вважа
ють, що структура брендбуку
має складатись з логотипу,
фірмових знаків, шрифтів, коль
ору, співвідношення фірмового
знаку, типорозмірів логотипу,
адресового блоку та профільної
інформації, конверту, бланку,
візитівки, буклету та додаткових
елементів фірмового стилю [10].
Представники «змістовного»
підходу до структури брендбуку
відносять: місію та філософію
компанії, опис цінностей брен
ду, опис ключових ідентифіка
торів бренду, опис повідомлен
ня бренду, яке передається спо
живачеві, опис каналів передачі
повідомлення, опис методів пе
редачі повідомлення (аудіо,
відео, фото, тексти) [16].
Що стосується візуальних ат
рибутів, стандартів брендбуку
та правил їх застосування, то у
колі професіоналів також виник
ла плутанина. З брендбуком ча
сто плутають такі поняття як
гайдлайн (guideline), катгайд
(cut
guide)
та
логобук
(Logobook). О. Панін гайдлайн
та логобук вважає синонімами
та відносить їх до документу з
керівництва візуальними стан
дартами: «В англійській мові цей
документ називається коротко і
лаконічно CIGuideline (він же

Logobook). У російській склад
ніше: таких ємних і односкладо
вих назв просто немає. Си
нонімічними можна вважати
терміни: керівництво візуальних
стандартів бренду, стандарти
візуальної ідентифікації бренду,
паспорт візуальних стандартів
або коротковізуальні стандар
ти» (посилання). На його думку
візуальні стандарти — це звід
положень і правил щодо візу
альної індивідуальності бренду
(як продукту, так і послуги) [13].
Натомість, інформаційний
портал adme.ru та компанія
Rebranding чітко розрізняють
поняття гайдлайн, катгайд та
логобук. Гайдлайн або паспорт
стандартів визначається як
технічний документ, що містить
інструкції, які регламентують
правила розміщення елементів
фірмового стилю на рекламних
носіях [15, 16]. Зміст гайдлайну
складається з константи марки
(знак, логотип, логоперсонаж,
масштабування логотипу, коль
ору, шрифти, неприпустиме за
стосування і т. п.), ділової доку
ментації (внутрішньофірмової),
оформлення документів для
кінцевих споживачів, маркетин
гових матеріалів, зовнішньої
реклами, POS і POSM, су
венірної продукції, уніформи,
транспорту [16].
Логобук є складником гай
длайну — тобто інструкцією зі
застосування графічного знаку,
поєднання товарного знаку, ко
льору, шрифту. Включає в себе
основний варіант логотипу, до
пустиме розміщення логотипу,
правила побудови логотипу,
колірне кодування, які визнача
ють стилістику компанії чи
бренду [15, 16].
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Катгайд визначають як опис
складних з точки зору технології
процесів зі створення фірмових
ідентифікаторів. Тобто, це по
етапна інструкція, що містить в
собі опис послідовності дій, всі
матеріали та інструкції, крес
лення, технічні вимоги та інше.
Достатньо поширеними є кат
гайди, що описують виготов
лення
сайту,
будівництво,
оформлення інтер’єрів, мерчан
дайзинг і т.д. Інформаційний
портал adme.ru зазазначає, кат
гайди потрібні для віддалено
працюючих підрозділів та для
підрядників [16].
Висновки
У процесі дослідження було
виявлено, що термін брендбук
не має загальноприйнятого
тлумачення як у науковому колі,
так і у колі професіоналівпрак
тиків брендологів. Нами було

запропоновано класифікацію
визначень цього терміну, яка
складається з двох підходів.
Перший — більш спрощений,
«візуальний», який визначає
брендбук як документ з викори
стання візуальних елементів
фірмового стилю на різних рек
ламних носіях. Другий — більш
змістовний, «системний», що
визначає брендбук як є поло
ження про сутність бренду, що
містить у собі його місію, ідеї,
цінності
та
є
закритим
внутрішньокорпоративним до
кументом. Чітко відокремлюючи
завдання брендбуку, гайдлайну,
катгайду та логобуку ми
дійшли висновку, що брендбук,
гайдлайн, катгайд є окремими
документами, які регламенту
ють роботу з торгівельною мар
кою, а не складниками бренд
буку. Логобук є складником гай
длайну.
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В статье анализируются различные определения термина и
структуры «брендбука», предложена классификация
определений термина.
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The article analyzes the different definition and structure «brand
book» classification definitions of the term.
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