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РЕФЕРАТ 

У випускній роботі розглянуто поняття фірмового стилю. Проаналізовано
виникнення і розвиток фірмового стилю, а також його значення в графічному
дизайні. Розкрито поняття й історію виникнення логотипа. Висвітлено місце
логотипа в структурі фірмового стилю. Розкрито вираження теми екології
засобами графічного дизайну. Проведено аналіз аналогів і виділено характерні
особливості для представленої направленості. Було проаналізовано аналоги
об’єктів проектної композиції, таких як логотип, знак, блок і фірмові кольори і
розроблено власні об’єкти.

In the bachelor’s work the concept of corporate style is considered. The origin
and development of the corporate style are analyzed, as well as its importance in
graphic design. The concept and the history of the origin of the logo are revealed. The
place of the logo in the structure of the corporate style is highlighted. The theme of
ecology is revealed through means of graphic design. The analysis of analogues is
carried out and the characteristic features for the presented direction are singled out.
Analogues of objects of the design composition, such as logo, sign, block and
corporate colors, were analyzed, and own objects were developed.
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