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Анотація. У статті наведені результати порівняння фірмового стилю 

приватних мережевих шкіл англійської мови, представлених на ринку освітніх 

послуг в Києві, узагальнено поняття фірмового стилю та його функцій. 

Встановлено, що фірмовий стиль є важливим у веденні бізнесу та залучення 

нових споживачів при наданні послуги. На конкретних прикладах було 

проаналізовано фірмовий стиль та були надані варіанти покращення фірмового 

стилю. 
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Постановка проблеми. Проблема фірмового стилю на українському ринку 

є недостатньо вивченою. Невелика кількість освітніх закладів правильно та 

доцільно формують свій фірмовий стиль, тому український ринок є 

перенасиченим недоцільними слоганами та логотипами, які зовсім не 

відповідають товару або послузі. До того ж український ринок фірмового стилю 

значно відрізняється від європейського ринку, з яким на сучасному етапі 

вітчизняним підприємствам також доводиться конкурувати у сфері освітніх 

послуг. 

Актуальним залишається бажання кожного підприємства використовувати 



фірмовий стиль для просування на ринку та залучення нових клієнтів. Для 

правильної побудови фірмового стилю варто виділяти бюджет та час, але 

українські підприємства не ставлять це у пріоритет, тому багато підприємств 

закриваються на початковій стадії своєї діяльності. 

Стан дослідження. Фірмовий стиль – актуальна проблема сьогодення, яка 

потребує вирішення. Проблему фірмового стилю в освітніх послугах в Україні 

розглядається в наукових працях таких науковців, як: В.Д. Дробот, О.М. Пискун, 

І.С. Филинюк, М.С. Чвала. 

Виклад основного матеріалу. Метою статті є дослідження важливості 

фірмового стилю та доцільності використання його елементів у діяльності 

приватних навчальних закладів. У межах поставленої мети окреслено наступні 

завдання: 

– узагальнити визначення фірмового стилю та його важливість для 

успішності підприємства; 

– порівняти фірмовий стиль приватних мережевих шкіл англійської мови які 

представлені на ринку освітніх послуг у Києві; 

– запропонувати пропозиції для покращення фірмового стилю 

підприємства. 

У XXI столітті фірмовий стиль є головною ознакою успішного підприємства 

та компанії, тому що він допомагає підприємству побудувати свої стосунки зі 

споживачем на ринку та почати будувати власний бренд та імідж. 

Розроблення фірмового стилю є важливим та довгим процесом. Багато 

відомих компаній змінювали декілька фірмових кольорів та логотипів впродовж 

свого існування для того, щоб знайти ідеальний логотип або кольори, які будуть 

зрозумілі у світі. 

Фірмовий стиль включає в себе: 

– назву, що легко запам’ятовується; 

– слоган та логотип; 

– фірмові кольори та шрифти; 

– фірмовий персонаж, якщо він потрібен [4]. 

Частини фірмового стилю, такі, як логотипи та фірмові кольори, можна 



побачити на пакетах, у телевізійній та зовнішній рекламі. Вони повинні бути 

універсальними для того, щоб будь-яке виробниче підприємство могло нанести 

логотип на різноманітну сувенірну продукцію. Школи іноземних мов 

використовують гру слів, один чи два фірмові кольори та наносять логотип на 

блокноти, буклети, листівки чи на наліпки, що допомагає поширювати 

інформацію серед споживачів. 

Фірмовий стиль не тільки формує пізнаваність бренду, а і виконує важливі 

функції: 

1) іміджева функція. Включає в себе формування іміджу компанії та товару 

на ринку. Згодом, коли товар вийшов на ринок, формується пізнаваність, 

оригінальність та привабливий образ компанії для споживача. 

Завдяки іміджевій функції у компанії починають зростати продажі 

продукту, тому що у людей формується думка, що іміджеві речі набагато кращі, 

ніж анонімні; 

2) ідентифікуюча функція. Споживач повинен швидко ідентифікувати товар 

на ринку та розуміти, якою компанією він розроблений. Ця функція спрямована 

на розроблення такого фірмового стилю, який буде легко ідентифікуватися 

споживачем; 

3) диференціююча функція. Ця функція спрямована на виділення товарів 

компанії серед товарів, що існують на ринку. 

Серед тисячі рекламних матеріалів, що бачить споживач протягом доби, він 

буде шукати знайомий йому логотип або колір. Використання компанією 

фірмового стилю в рекламі та в інших рекламних носіях дає ймовірність, що 

споживач зверну увагу на продукт чи послугу підприємства [4]. 

Фірмовий стиль впливає позитивно не лише на зовнішні якості компанії, де 

формується її імідж та спілкування зі споживачем, а дає позитивний внесок й 

усередині компанії. Фірмовий стиль спрощує розробку маркетингових 

комунікацій, скорочує час і витрати на їх підготовку, позитивно впливає на 

зовнішній вигляд фірми та товарів в цілому [5]. Приватні школи англійської мови 

вдало використовують фірмовий стиль. Часто можна побачити вчителів, які 

мають елементи одягу з логотипом школи, у якій навчають. Така політика 



всередині компанії допомагає працівникам налагодити взаємозв’язки між собою 

та популяризувати свою компанію, що однозначно підіймає їх імідж в очах 

споживачів. 

При виході товару або послуги на ринок, потрібно з самого початку 

будувати імідж продукту та компанії, що його випускає. Потрібно розповісти 

споживачу, що чим займається підприємство та які має цілі, тому на початковому 

етапі будуть важливі всі функції фірмового стилю. 

Насамперед треба буде розробити фірмовий стиль підприємства, почати 

рекламну діяльність та ознайомити споживача з продуктом або послугою. 

Після побудови іміджу потрібно працювати над ідентифікуючою функцією 

підприємства [1]. Щоб споживач не довго думав, кому може належати такий 

логотип або фірмовий колір. Це вважається найвищим рівнем серед підприємств, 

коли велика кількість споживачів може з легкістю ідентифікувати логотип. 

Третім етапом буде виділення свого продукту серед конкурентів, хоча потрібно 

з самого початку зрозуміти, у чому полягає незвичність такого продукту або 

послуги [3]. 

Підприємства, що надають освітні послуги також будують свій імідж та 

репутацію серед споживачів. У 21 столітті ринок перенасичений такими 

послугами, і тут починають діяти слогани, логотипи та рекламна діяльність. 

Тому що споживач швидше обере найбільш знайомий йому продукт, ніж 

продукт, який є анонімом на ринку. 

Також на ринок послуг впливають акції та знижки, спілкування з клієнтом, 

у яке входить сувенірна продукція з логотипом приватної школи та можливість 

контактування з підприємством не тільки під час надання послуги. 

На прикладі декількох приватних шкіл англійської мови нижче у табл.1 

проаналізовані елементи фірмового стилю підприємств такого типу. Для 

порівняння були взяті три приватні школи англійської мови в Києві – Easy school, 

The language village, Speak well, кожна з них вже посіла місце на ринку та активно 

працює, веде комунікацію з споживачем. 



Таблиця 1 

Порівняння фірмового стилю приватних шкіл англійської мови 

Назва Логотип Слоган 
Фірмові 

кольори 

Фірмовий 

персонаж 

1 2 3 4 5 

Easy school «It’s Easy», 

логотип 

червоно-синього 

кольору у 

вигляді 

мовленнєвих 

виносок з 

написом: «Це 

легко». 

Зрозумілий та 

яскравий 

логотип, який 

споживач може 

легко 

ідентифікувати. 

«It's Easy». Червоний та 

синій. 

Використовуєть

ся в логотипі та 

на офіційному 

сайті 

У соціальних 

мережах школи 

зустрічаються 

різні анімаційні 

персонажі, один 

з яких 

фіолетовий 

чоловічок Easy. 

The language 

village 

Синьо-червоний 

логотип у 

вигляді 

мовленнєвих 

виносок та 

будинка. 

Усередині 

виносок 

написана назва 

школи. 

«Better English, 

Better life». 

Синій. 

Найчастіше 

зустрічається на 

офіційному 

сайті 

У соціальних 

мережах 

використовують 

різні анімаційні 

персонажі, але 

єдиного 

головного 

персонажа 

немає. 

Speak well Логотип 

складається із 

двох 

««Заплануй 

англійську». 

Зелений та 

фіолетовий 

– 



мовленнєвих 

виносок, де 

написана назва 

школи. 

За результатами дослідження елементів фірмового стилю приватних шкіл 

англійської мови можна зробити висновок, що школи дотримуються вже дієвого 

способу та мають подібні фірмові кольори та логотипи, створені за одним 

алгоритмом. 

Тільки одна школа має свій персонаж та випускає з ним наліпки, блокноти 

та іншу сувенірну продукцію, що дає можливість споживачу ідентифікувати 

приватну школу. 

Найкращим способом почати виділятися серед інших приватних шкіл 

вважаємо наступне: змінити логотип на більш пізнаваний, змінити фірмові 

кольори та подумати над символом школи. 

Найбільша проблема фірмового стилю приватних англійських шкіл полягає 

в тому, що важко відрізнити одну від іншої. У них схожа форма логотипа, подібні 

фірмові кольори. Тільки одна школа використовує сувенірну продукцію як засіб 

рекламування. 

На ринку послуг важливо, щоб споживач впізнавав продукт або послугу, а 

не намагався згадати її за довгий час, а це майже неможливо зробити, коли все 

схоже одна на інше [3]. Тому тут важливо знайти сильні сторони підприємства 

та почати їх активно рекламувати. 

Для підвищення попиту саме в приватних школах англійської мови варто 

змінити фірмові кольори, щоб вони почали відрізнятися від інших шкіл у Києві. 

Наприклад, у школі «Easy school» можна змінити форму логотипа та зробити, 

замість фіолетового кольору, світло-блакитний або навіть ближче до кольору 

Тіффані. Тут важливий не стільки сам колір, як його зміна, щоб логотип не 

зливався з сотнею інших. 

Також варто модернізувати сайт та вигадати головного героя, який буде 

супроводжувати рекламні матеріали та з’являтися на інших довідкових сайтах та 

в соціальних мережах. З таким головним героєм споживачу буде легше 

ідентифікувати його з школою. 



Висновки. Отже, фірмовий стиль важливий для будь-якого підприємства, 

він формує імідж, майбутній успіх компанії на ринку. Фірмовий стиль повинен 

відрізнятися на ринку для найкращого просування та пізнаваності підприємства. 

Дослідивши фірмовий стиль приватних мережевих шкіл англійської мови, які 

представлені на ринку освітніх послуг у Києві, можемо зробити висновок, що для 

підвищення попиту саме в приватних школах англійської мови варто ретельно 

продумати фірмові кольори, аналізувати фірмову символіку прямих конкурентів, 

а також розробляти унікальних логотип для покращення запам’ятовуваності 

підприємства споживачем. 
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