
Журналістика 

 

УДК (659.126+659.13+659.126):659.126 

 

061 Журналістика 

Н. Є. Манич, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу ННІ ЕіУ 

Національного університету харчових технологій 

А. С. Пінаєва, 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра 

Національного університету харчових технологій 

 

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІРМОВОГО СТИЛЮ БРЕНДУ 

ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ «АГУША» 

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ключових елементів фірмового 

стилю бренду дитячого харчування «Агуша». Систематизовано відомості про 

функції фірмового стилю та розглянуто класифікації його складових. 

Визначено, що логотип і якісно розроблена система ілюстрацій у комплексі 

дозволяють бренду ефективно комунікувати як з покупцем (дорослими), так і з 

кінцевим споживачем (дітьми), а система іконок та інших графічних комплексів 

дозволяє доносити інформацію про властивості продукції, про особливості її 

вживання і про вікові обмеження використання товарів. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогоднішнього життя більшості 

компаній доводиться витрачати все більше часу і коштів не на розробку свого 

продукту, а на донесення інформації про нього. Без належного оформлення та 

піару навіть найбільш якісний товар може ніколи не зустрітися зі своєю 

цільовою аудиторією. Зараз вже недостатньо просто зняти рекламний ролик, 

розмістити вздовж дороги величезний білборд або роздати перехожим візитки з 



логотипом. Для ідентифікації продукту як важливого і корисного споживачеві 

потрібна підказка. Саме таким засобом, що створює міцні асоціативні зв'язки з 

бажаним способом життя, є фірмовий стиль. 

Усі працівники, задіяні у виведенні нового товару на ринок знають, 

наскільки важливий фірмовий стиль (і установи, і його керівника, і самого 

продукту), але не всі досить чітко уявляють собі, як він створюється. І оскільки 

не кожна установа має можливість утримувати у своїй структурі 

спеціалізований PR-відділ, розгляд даного питання буде вельми актуальним. 

Стан дослідження. Серед наукових джерел, які зачіпають проблематику 

фірмового стилю, були проаналізовані роботи таких авторів, як: 

Бабленкова І. Б., Бернета Д., Годіна А. М., Головльової Е. Л., Дмитрієва О. О., 

Крилова Г. Д, Моріарті С., Розумовської А. Л., Соколова М. І, Уіллера А., 

Уеллса У. та інших. 

Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є вивчення ключових 

елементів фірмового стилю як засобу підвищення впізнаваності дитячого 

харчування «Агуша». 

Завданнями дослідження є: 

- узагальнити теоретичні відомості про принципи формування фірмового 

стилю та методи підвищення впізнаваності підприємства; 

- проаналізувати фірмовий стиль організації; 

- визначити ключові елементи фірмового стилю дитячого харчування 

«Агуша». 

Історію фірмових стилів пов'язують з постіндустріальною епохою, коли 

інтенсивно розвивалася сфера послуг. Ця сфера набувала дедалі більшої 

популярності і стала такою ж важливою, як і виробнича сфера. Тому створення 

власного і неповторного фірмового стилю стало необхідністю. Офіційне 

відкриття фірмового стилю належить німцеві Петеру Беренсу, який вперше 

створив унікальний художній образ для цілої компанії [8, с. 4]. 

Торшин М. П. вважає що фірмовий стиль – це і засіб формування іміджу 

фірми, а також певний «інформаційний носій», так як компоненти фірмового 

стилю допомагають споживачеві знаходити ваш товар і ваші пропозиції, 



формуючи у нього позитивне ставлення до вашої фірми, яка подбала про нього, 

полегшивши процес відбору інформації або товару [8, с. 6]. 

Фірмовий стиль – це спосіб виділення організації серед ряду інших з 

метою закріплення її образу у свідомості людей. Це продумана схема, яка 

охоплює усі візуальні стимули, які можуть впливати на людину. Виділяють такі 

основні елементи фірмового стилю: корпоративні кольори, логотип, 

типографіка та форма [5]. 

Отже, визначимо, що фірмовий стиль – це основа комунікативної політики 

компанії, що забезпечує впізнаваність її товарів і послуг серед продукції 

конкурентів. 

Фірмовий стиль в житті організації виконує наступні важливі функції. 

1. Іміджева функція. Формування та підтримка швидко впізнаваного, 

оригінального і привабливого образу компанії, що сприяє підвищенню її 

престижу і репутації. Позитивне сприйняття фірми цільовою аудиторією 

переноситься і на її продукцію. Багато людей вважають, що якість товарів з 

відомим товарним знаком набагато перевершує якість анонімних виробів і 

готові заплатити за них більше. 

2. Ідентифікаційна функція. Сприяє ідентифікації товарів і реклами, вказує 

на їх зв'язок з фірмою і їх спільне походження. 

3. Диференційна функція. Виділення товарів і реклами фірми із загальної 

маси аналогічних. Він є певним «інформаційним носієм» і допомагає 

споживачеві орієнтуватися в потоці товарів і реклами, полегшує процес вибору. 

Коли цільова аудиторія знає цей стиль компанії, вона з більшою часткою 

ймовірності зверне увагу на знайомий логотип, кольори, шрифти, виділить 

конкретне рекламне повідомлення із загального рекламного шуму, який стає з 

кожним днем все більш інтенсивним. 

Використання єдиного фірмового стилю у всіх формах рекламної кампанії 

зробить рекламу більш цілісною. Крім того, значення стилю полягає в тому, що 

він дозволяє фірмі з меншими витратами виводити на ринок свої нові товари, 

підвищує ефективність реклами та покращує її запам'ятовуваність [9]. 

За Зав'яловим П. С., складовими елементами фірмового стилю є: 



• товарний знак; 

• логотип (спеціально розроблене оригінальне зображення повного або 

скороченого найменування фірми або групи його товарів); 

• фірмовий блок (об'єднані в композицію ТЗ і логотип, а також написи, що 

пояснюють); 

• фірмовий колір (поєднання кольорів); 

• фірмовий комплект шрифтів; 

• фірмові константи (формат, система верстки тексту та ілюстрацій і ін.) [3, 

с. 107]. 

Фірмовий стиль саме харчового підприємства Звягінцева О. Б. пропонує 

формувати на основі таких складових, як корпоративні символи: словесний 

товарний знак; графічний товарний знак; логотип; слоган; девіз фірми, що 

підкріплює слоган; фірмовий колір або поєднання кольорів; фірмовий комплекс 

шрифтів; фірмовий блок; модульна схема верстання й система ілюстрацій; 

формати видань; рекламний символ фірми; аудіо-образ фірми; фірмова 

упаковка товару; фірмові елементи товару [4, с. 84]. 

Ми вважаємо, що на сьогоднішній день всі перелічені вище складові варто 

враховувати при створенні фірмового стилю компанії, проте все ж таки окремі з 

них є ключовими. Щодо фірмового стилю дитячого харчування бренду 

«Агуша», то компанія робить акцент як на покупцях (батьках), так і на кінцевих 

споживачах (дітях). Тому обов'язковими елементами вважаємо як ті, що 

дозволяють батькам швидко ідентифікувати товар і отримати необхідну 

інформацію про його властивості, так і ті, що роблять товар привабливим для 

дітей. З огляду на це, визначаємо логотип і систему ілюстрацій як ключові для 

фірмового стилю підприємства. 

Логотип бренду складається зі стилізованого напису «Агуша» та 

зображення малюка. Система ілюстрацій вміщує зображення, які 

використовуються на офіційному сайті виробника, у рекламних повідомленнях 

різних видів і на упаковці продукції. Розглянемо упаковку більш докладно, 

оскільки в ній використані усі вище перелічені елементи. 

Одним з найважливіших каналів у процесі передачі інформації 



потенційному клієнту є оформлення упаковки. Сучасне сприйняття упаковки 

тільки як захисного елемента замінюється у бік розширення функціоналу 

упаковки як засобу просування продукції і збільшення продажів, а отже, 

збільшення прибутку компанії [2, с. 9]. У випадку продукції бренду «Агуша» 

традиційними функціями упаковки залишаються захисні властивості, простота 

транспортування, відкривання, використання, легкість зберігання і утилізації. 

Додатковими функціями упаковки дитячого харчування є, з одного боку, 

інформування батьків-покупців про властивості продукції, а з іншого боку, 

формування цікавого саме для дитини візуального образу продукції, 

підвищення привабливості за рахунок персонажів, цікавих ілюстрацій і 

яскравих кольорів. 

Фірмовий стиль упаковки компанії несе навантаження з підвищення 

впізнаваності бренду та уніфікації всієї продуктової лінійки. Перш за все, це 

здійснюється за рахунок повторення логотипа на упаковці товарів усіх видів. 

Проте упаковка дитячого харчування бренду «Агуша» системно доносить до 

споживача і ключові характеристики товару, зокрема: продукти дитячого 

харчування повинні сприяти правильному травленню, зміцненню імунітету, не 

викликати алергії, складатися з натуральних компонентів. На упаковці 

представлена символьна навігація – на кожній нанесений графічні елементи, які 

пояснюють особливість того чи іншого продукту. Зокрема, присутні іконки з 

вказівкою на вік, з якого можна споживати продукт. Вони завжди яскраво-

червоні, розміщуються на лицьових частинах упаковки, щоб покупцю було 

легше орієнтуватися при виборі товару в місцях продажу. Також використані 

іконки та інші графічні елементи, які роз'яснюють, які саме корисні елементи 

містять продукти «Агуша» (наприклад, іконки із вказівкою, що дитячий сирок 

містить кальцій, чи графічні комплекси, як повідомляють про корисні бактерії у 

складі). Додатково використовуються іконки, які зображують сонце та місяць, 

позначаючи таким чином інформацію про те, у яку частину доби дитині краще 

вживати конкретний продукт. Допоміжні ілюстрації (в основному це 

зображення фруктів чи злаків) виконані в яскравих кольорах і в однаковому 

графічному стилі, що робить усю упаковку цілісною та впізнаваною. 



Висновки. Отже, на прикладі бренду дитячого харчування «Агуша» нами 

були досліджені елементи фірмового стилю, які є ключовими для підприємств 

цієї галузі. Визначено, що логотип і якісно розроблена система ілюстрацій у 

комплексі дозволяють ефективно комунікувати як з покупцем (дорослими), так 

і з кінцевим споживачем (дітьми). Система іконок і інших графічних 

комплексів дозволяє доносити інформацію про властивості продукції, про 

особливості її вживання, про вікові обмеження використання тощо. Сталість 

кольорової гами та верстки окремих елементів у певних частинах упаковки 

дозволяє підвищити впізнаваність і допомогти покупцям швидко вибрати 

необхідний продукт у місцях продажу. 

 

Список використаних джерел: 

1. Барежев В. А., Малькевич А. А. Организация и проведение PR-кампаний. 

Санкт-Петербург: Питер, 2010. 210 с. 

2. Воронина Л. А., Новикова Ю. И. Брэндинг как синтетический инструмент 

маркетинговой стратегии торговых компаний. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/brending-kak-sinteticheskiy-instrument-

marketingovoy-strategii-torgovyh-kompaniy-1 (дата звернення: 05.05.2020). 

3. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. 

Москва: ИНФРА-М, 2002. 496 с. 

4. Звягінцева О. Б. Розроблення фірмового стилю харчового підприємства – 

виробника соняшникової олії. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. 

№4. Т. II. С. 83 – 88. 

5. Значение фирменного стиля, фирменный стиль на сувенирной продукции: 

пакеты с логотипом, ручки, чашки. URL: 

https://www.proreklamu.com/articles/design/19588-znachenie-firmennogo-

stilja.html (дата звернення: 05.05.2020). 

6. Крылов А. Н. Корпоративная идентичность для менеджеров и 

маркетологов. Москва: Икар, 2014. 222 с 

7. Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент: підручник. Суми: Університетська 

книга, 2012. 367 с. 



8. Торшин М. П. Фирменный стиль компании: Учебно-методическое 

пособие. Москва: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина, 2017. 30 с. 

9. Цурри О. Г. Фирменный стиль в создании благоприятного имиджа 

компании. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/firmennyy-stil-v-sozdanii-

blagopriyatnogo-imidzha-kompanii (дата звернення: 05.05.2020). 


