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БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: 

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ 

 

У статті запропоновано уточнене визначення поняття бренду, представ-

лено удосконалений перелік та сутність етапів його формування, відмін-

ність яких полягає у визначенні економічної та соціальної ефективності 
бренду підприємства машинобудівної галузі. 

 

В статье предложено уточнение определения понятия бренда, представ-

лено усовершенствованный перечень и сущность этапов его формирова-

ния, отличие которых лежит в определении экономичной и социальной 

эффективности бренда предприятия машиностроительной сферы. 

 

In the article substantive the specified determination of concept of brand is  

offered in the article, the improved list and essence of the stages of his 

forming, the difference of that consists in determination of economic and 

social efficiency of brand of enterprise of machine-building industry, are 

presented. 

 

Створення та підтримка сильного бренду підприємства є складним та 

ризикованим завданням сучасного бізнесу, оскільки єдиного шляху в цьому 

питанні не існує. Мають місце правила брендингу, але виключень з них сті-
льки, скільки самих правил. Ризикованість розвитку бренду підприємства 

очевидна, оскільки на його створення, підтримку та розвиток необхідний як 

час, так і значні інвестиційні та маркетингові зусилля, які повинні забезпечу-

вати компанії отримання очікуваних прибутків. Складність та ризикованість 

процесу створення, підтримки та розвитку бренду підприємства зумовлюють 

необхідність управління цим процесом, який повинен мати стратегічний і 
комплексний характер від формування до активної підтримки та реанімації. 
Існуюча проблема теоретичного обґрунтування та практичних рекоме-

ндації щодо формування брендів підприємств привертає все більшу увагу ві-
тчизняних і зарубіжних вчених. Дослідженню проблем управління брендами 

підприємств приділяли увагу провідні зарубіжні вчені Д. Аакер [1],                  

Ж.-Н. Капферер [2], К. Келлер [3], Ф. Котлер [4], Я. Еллвуд [5]. Серед росій-

ських авторів питаннями брендингу займались В. Домнін [6], М. Димшиц [7], 

Л. Мамлеєва, В. Перція [8]. В Україні проблеми бренд-менеджменту розгля-

дали у своїх працях О. Кендюхов [9], Л. Балабанова [10], О. Малинка.                  

А. Устенко [11], Я. Приходченко [12] та інші.   
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Разом із тим не всі проблеми, пов’язані з брендом та з адаптацією та ви-

користанням концепцій брендингу на промислових підприємствах, розгляну-

то в роботах науковців, що потребує проведення подальших наукових дослі-
джень в цьому напрямку. До теперішнього часу відсутня єдність в розумінні 
термінів „торгова марка” і „бренд”. В наукові літературі зустрічається або 

тільки термін „бренд” і немає терміна „торгова марка”, або навпаки, або ці 
поняття ототожнюються.  

Тому метою даної статті є уточнення поняття «бренд» у відповідності з 

його складною сутністю та удосконалення складу та сутності етапів форму-

вання бренду промислового підприємства, яке випускає продукцію виробни-

чо-технічного призначення, а саме – машинобудівної промисловості. 
Сутність поняття бренду є складною і неоднозначною. Проте більшість 

фахівців з брендінгу вважають, що під брендом варто розуміти успішну тор-

гову марку, яка стає такою завдяки ефективному використанню маркетинго-

вих комунікацій та створенню неповторного образу певного об’єкту, що іде-

нтифікується брендом, як правило, це товар або підприємство, проте бренди 

можуть мати також інвестиціно-інноваційні проекти, організації, міста, регі-
они та ін. Щодо контексту даного дослідження, для визначення соціально-

економічної сутності бренду підприємства проаналізуємо існуючі в вітчизня-

ній та зарубіжній економічній літературі точки зору вчених на це поняття. 

Значна кількість тлумачень поняття бренд свідчить про те, що бренд – це ка-

тегорія комплексна, йому притаманна багатоаспектністність, в якій відобра-

жається сутність бренда. Тому доцільно розглянути бренд за різними аспек-

тами його сутності, в першу чергу, розглянувши його форму та зміст, оскіль-

ки важливим та визначальним фактором успіху бренду на ринку в майбут-

ньому повинен виступати баланс та єдність форми і змісту бренду. Форма і 
зміст об’єкту – філософські категорії, через взаємозв’язок яких зміст, як ви-

значальна сторона цілого, представляє собою єдність всіх складових елемен-

тів об’єкту, його властивостей, внутрішніх зв’язків, протиріч і тенденцій, а 

форма є внутрішньою організацією змісту. Переважна більшість фахівців [1, 

4, 5, 8, 10]. зміст бренду визначає як поєднання продукту, сутності, диферен-

ціації і позиціонування, що визначають основу змісту бренду та є причиною 

появи його форми. Зміст бренду – максимально коротке вираження його ідеї, 
пропозиції й унікальності, яке закладається на етапі формування і є фундаме-

нтальним елементом подальшого розвитку. Відмінні характеристики бренду, 

які відповідають за його диференціацію, відмінність від конкурентів, вклю-

чають раціональні (функціональні) та емоційні характеристики. 

Форма бренда, як результат змісту – це те, що доступно для кожного спо-

живача, що можливо побачити: упаковка товару, рекламна комунікація, іден-

тифікація, тобто ті елементи, які дозволяють донести інформацію до кінцево-

го споживача або іншого суб’єкта зовнішнього або внутрішнього середовища 

підприємства. Отже, форма бренда – категорія тимчасова та мінлива, в той 
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час як зміст – категорія динамічна, але фундаментальна і характеризує сут-

ність бренду як явища Саме наявність змісту відрізняє архітектуру бренду від 

архітектури торгової марки. Єдність форми та змісту бренду досягається 

шляхом створення концепції, яка потрібна, зрозуміла та приваблива для ці-
льової аудиторії споживачів, визначення обґрунтованого, стійкого та узго-

дженого набору змінних диференціації, надання підприємству або товару 

вдалої назви, яка відображає і підтримує сутність бренда, а також створення 

унікальної та адекватної змісту системи візуальної ідентифікації бренда, яка 

забезпечить підтримку його ідентичності. Розв’язання суперечностей між 

формою та змістом бренду повинно сприяти розвитку усіх елементів компле-

ксу маркетингу підприємства, бути синхронізовано з інноваційними проце-

сами підприємства, що дозволить забезпечити якісний та ефективний процес 

створення, підтримки та розвитку бренду [12]. 

Аналіз наведених підходів до визначення бренду дозволяє зробити висно-

вок про існування декількох аспектів трактувань цього поняття. Перший з 

них – юридичний, який є визнаним всіма фахівцями і полягає у визначенні 
бренду як набору знаків, які відзначають походження товару, підприємства і 
відрізняють його від аналогічної продукції конкурентів. Ключовою відмінні-
стю такого визначення є визнання того, що бренди мають дату реєстрації, з 

якої вони стають власністю і потребують захисту від копіювання та підробок. 

Другий аспект – психологічно-комунікативний, що полягає у визначенні бре-

нду як імені, яке впливає на суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середови-

ща підприємства. Ім’я характеризує сутність бренду, тобто ту сукупність ат-

рибутів і властивостей, які складають основу бренду і мають сильний вплив 

через асоціації та емоційні відношеннях. Тобто бренд є сукупністю функціо-

нальних та емоційних властивостей підприємства або товару. Таким чином, 

психологічно-комунікативний аспект у розумінні бренду втілюється в соціа-

льній складовій, яка в результаті комунікаційного впливу на споживачів та 

інших суб’єктів зовнішнього середовища за допомогою маркетингових кому-

нікацій шляхом психологічного впливу сприяє створенню стійких асоціатив-

них уявлень про підприємство та його бренд. Третій аспект – економічний, 

який полягає в тому, що бренд розглядається як нематеріальний актив підп-

риємства, який генерує додаткові фінансові потоки та сприяє збільшенню 

прибутків завдяки силі впливу на ринок і можливості встановлення більш ви-

соких (преміальних) цін на продукцію, тобто бренд здатен створювати додат-

кову вартість. Згідно з цим аспектом Ж.-Н. Капферер визначив логічну послі-
довність формування вартості бренду: від активів бренду через силу до вар-

тості бренду, враховуючи часові аспекти [2, С. 24-25].  

Крім трьох зазначених аспектів, слід зауважити, що більшість авторів при 

визначенні поняття бренд виділяють дві складові: об’єктивну та суб’єктивну. 

Об’єктивна складова – це основа бренду, яка передбачає створення високоя-

кісного продукту на відомому підприємстві з наявністю певних атрибутів, 

який, безумовно, потрібен споживачеві і приносить прибуток виробникам та 
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дистриб’юторам. Суб'єктивна складова – це емоційно-інформаційне сприй-

няття бренду суб’єктами внутрішнього і зовнішнього середовища, найважли-

вішим серед яких виступають споживачі. Основними елементами суб'єктив-

ної складової є позитивні асоціації та уявлення, які формуються у свідомості 
споживачів та перетворюються на імідж, викликані враження та досвід вико-

ристання продукту, відчуття задоволеності від використання продукції, дові-
ра і ставлення споживачів до продукції та компанії в цілому. Отже, 

суб’єктивна складова відображає соціальну природу бренду, в той час як його 

об’єктивна складова – економічну природу. Узагальнюючи виділені особли-

вості бренду, пропонується наступне визначення цього поняття бренд, яке ві-
дповідає його соціально-економічній природі. 

Бренд – це соціально-економічна категорія, сутність якої полягає в ство-

ренні унікальної пропозиції цінності, в якій поєднані функціональні, емоційні 
та соціальні вигоди об’єкту (підприємства, товару та ін.), які є значущими для 

суб’єктів внутрішнього і зовнішнього середовища і завдяки ефективним ко-

мунікаціям формують позитивні асоціації та уявлення про об’єкт у їх свідо-

мості, що дозволяє підприємству підвищувати силу впливу на ринок, отри-

мувати додаткові прибутки та збільшувати свій марочний капітал.  

Для успішного формування та використання брендів промислові підпри-

ємства повинні забезпечити виконання послідовності основних етапів брен-

дингової діяльності, необхідних для започаткування брендингу на підприємс-

тві – створення торгової марки, а також дій, спрямованих на розвиток брен-

дингу. Моделі формування бренду характеризують основні етапи його виве-

дення на ринок та систему чинників, які формують враження від бренду і за-

безпечують процес взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем.  

Формування бренду ґрунтується на таких основних підходах: факторно-

му, який передбачає визначення, деталізацію та систематизацію факторів, які 
найбільшим чином впливають на враження споживачів від бренду та визна-

чають індивідуальність бренду підприємства; процесному, що полягає у ви-

значенні послідовності етапів створення бренду та виведення його на ри-

нок;сполученні факторного та процесного підходів. 

Сутністю наведених підходів є стратегічні і тактичні заходи з розробки та 

пошуку найкращих шляхів реалізації програми розвитку бренду з метою ви-

значення та підтримки його відмінних особливостей, а також створення та 

збільшення капіталу підприємства.  

Узагальнюючи існуючі підходи, можливо удосконалити послідовність та 

сутність етапів формування бренду підприємства, які згідно з уточненим ви-

значенням бренду, представлено у таблиці. 
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Таблиця  

Характеристика основних етапів процесу формування бренду підприємства 

 
№  Назва етапу Характеристика етапу 

1 2 3 

1 Комплексне дос-

лідження ринку. 

Аналіз факторів зовнішнього середовища та пошук ідеї 
створення бренду, враховуючи тенденції ринку, дії кон-

курентів та власні можливості підприємства 

1.1 Аналіз ринку  Аналіз тенденцій у зовнішньому середовищі, динаміки 

розвитку ринку, оцінка ємності ринку і його сегментів, 

аналіз мотивів поведінки споживачів, аналіз діяльності 
конкурентів, прогноз розвитку ринку  

 

1.2 

Сегментація ри-

нку 

Визначення ситуації та призначення товару, провідних 

мотивів купівлі та використання, благ, які турбують сег-

мент, визначення ролей при купівлі, визначення профі-
лю сегментів, оцінка привабливості сегментів, а також 

виявлення тих аспектів діяльності підприємства, які 
складатимуть ефективність бренду 

1.3 Вибір цільового 

сегменту та по-

зиціонування 

Оцінка привабливості сегментів (величина сегменту, 

зростання та прибутковість), вибір цільових сегментів, 

ідентифікація факторів привабливості бренду для спо-

живача та визначення ключових конкурентних переваг, 

які будуть покладені в основу позиціонування 

2 Створення брен-

ду (концепція 

бренду) 

Формування основної та розширеної ідентичності брен-

ду (сутність, яка визначається на основі моделей «Маро-

чного резонансу» або «Колесо бренду»; ім’я, одяг (лого-

тип, шрифт, стиль подачі, упаковка, службові надписи), 

тестування бренду, довідник бренду, який є основою 

програми розробки та подальшого розвитку бренду 

3 Узгодження кон-

цепції бренду з 

іншими складо-

вими комплексу 

маркетингу 

Формування та узгодження товарної політики, політики 

ціноутворення та розподілу товару з концепцією бренду, 

а також з можливим впливом на складові економічної 
ефективності бренду: поставлені цілі власниками та ке-

рівництвом підприємства, а також суб’єктами зовніш-

нього середовища (споживачами, дистриб’юторами, 

державою, масмедіа, інвесторами).  

4 Формування сис-

теми маркетин-

гових комуніка-

цій 

Вибір ефективних способів маркетингових комунікацій 

для взаємодії з потенційними споживачами з метою ін-

формування та доведення до них раціональних та емо-

ційних складових бренду (формування структури марке-

тингових комунікацій: реклама, стимулювання збуту, 

PR, прямий маркетинг, персональні продажі, спонсорст-

во, участь у виставках, Інтернет-комунікації) 
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продовження таблиці 
1 2 3 

5 Реалізація  

заходів 

Реалізація програми формування бренду і виводу його 

на ринок (або просування бренду для посилення ринко-

вих позицій, перепозиціонування), навчання співробіт-

ників підприємства основним елементам бренду, форму-

вання значущості ідеології бренду, поширення цієї ідео-

логії на підприємстві  
6 Оцінка ефектив-

ності викорис-

тання бренду 

Аналіз реалізації програми та досягнення поставлених 

цілей, оцінка економічної і соціальної ефективності ви-

користання бренду промислового підприємства, визна-

чення напрямків підвищення ефективності використання 

бренду шляхом розробки комплексної цільової програми 

7 Ребрендинг Аудит ситуації, вибір видів ребрендингу, перегляд стру-

ктури та вибір маркетингових комунікацій, розробка за-

ходів з реалізації програми ребрендингу  

 

Додатково запропонованими етапами процесу формування бренду є такі: 
комплексне дослідження ринку, узгодження концепції бренду з іншими скла-

довими комплексу маркетингу, оцінка соціально-економічної ефективності 
бренду.  

Проведений аналіз літературних джерел [1-12] дозволив узагальнити 

склад і сутність концепції формування бренду, яку незалежно від виду 

об’єкту, доцільно представити наступним переліком таких уніфікованих роз-

ділів. 

1. Загальні параметри, що повинні містити визначення бренду, опис його 

складових, мету запровадження, конкурентоспроможні переваги перед одно-

типними конкуруючими брендами, очікувані наслідки впливу на суб’єкти 

ринку. 

2. Виробничий розділ, в якому необхідно узгодити мету бренду з можли-

востями виробництва тих видів продукції, які будуть ним користуватися, а 

саме: тип виробництва з детальним описом його характеристик, якість про-

дукції (в першу чергу функціональну, тобто очікувану споживачами), термі-
ни та обсяги її виробництва та постачання, номенклатуру, тарифи та ціни, що 

залежатимуть від прийнятої дієвої політики просування на ринку. 

3. Маркетинговий розділ повинен бути узгоджений з відповідним розді-
лом бізнес-плану і містити повну і скорочену назву бренду, салоган, логотип, 

атрибути геральдики і такі ж атрибути торгових марок, що виступатимуть під 

оболонкою бренду  як його суббренди. Ці атрибути бренду доцільно узгодити 

з активними потребами потенційних партнерів подальшої інформаційної вза-

ємодії і видами економічної ефективності для бренду інвестиційного проекту, 

які здатні їх задовольнити. 

4. Інвестиційний розділ, в якому доцільно розмістити інформацію про ви-
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трати на розробку та просування бренду, а також імовірні додаткові прибутки 

від його використання підприємством безпосередньо та в якості окремого ін-

вестиційного товару для інших підприємницьких структур. Важливою інфо-

рмацією цього розділу повинна стати розрахована майбутня вартість підпри-

ємства з урахуванням впливу бренду на суб'єктів зовнішнього середовища 

через кількісне визначення імовірного рівня його інвестиційно привабливого 

іміджу. 

5. Юридичний розділ, метою якого є розмежування авторських, майнових, 

суміжних прав власників і авторів бренду, розподілення частки відповідаль-

ності сторін за претензіями, наведення результатів юридичної експертизи на 

відповідність національним та міжнародним нормам щодо його імітації, про-

тиріч, плагіату. 

6. Культурно-історичний розділ повинен містити обґрунтування запрова-

дження бренду згідно з культурними, релігійними, історичними традиціями 

суб’єктів ринку, на який передбачено укоренити бренд і ймовірними видами 

задоволення для юридичних і фізичних осіб згідно з їх активними потребами. 

7. Психологічний розділ є обов’язковим, бо саме реалізація передбачених 

в ньому заходив дозволить перетворити торгові марки на образи і синтезува-

ти з них нову соціально-економічну якість – безпосередньо бренд, що буде 

підґрунтям і згодом переросте в позитивний імідж. У даному розділі доцільно 

подати психологічні методи впливу на суб’єктів ринку з метою популяризації 
бренду і найімовірніші наслідки їх дії. 

8. Футурологічний розділ необхідно побудувати таким чином, щоб він мі-
стив інформацію про майбутні загальні перспективи розвитку даного бренду 

та конкуруючих, можливості виникнення нових, що можуть представляти пе-

вну загрозу, прогноз змін у соціальному, економічному, психологічному ста-

ні безпосередньо контактуючих з брендом та нових груп суб’єктів ринку 

(споживачів та партнерів-інвесторів), майбутні шляхи і методи прямого та 

непрямого впливу на них на основі рекламної та PR-політики. 

Якщо підприємство в процесі формування та просування бренду буде до-

тримуватися положень запропонованої концепції, останній зоставатиметься 

дієвим якнайдовше. 

В умовах посилення впливу швидкомінливого трансформаційного зовні-
шнього середовища на функціонування суб’єкта господарювання, оцінку йо-

го діяльності доцільно здійснювати на основі аналізу позиції бренду. Погли-

блюючи цю думку, можливо прийти до висновку, що оцінка вартості підпри-

ємства в Україні за основними фондами або фінансовими інструментами (ак-

ціями) може бути поступово замінена оцінкою вартості бренду, про що свід-

чить дозвіл на її внесення в якості статті бухгалтерської документації на під-

приємствах США та Великої Британії. Для збільшення терміну розвитку бре-

нду, керівництво підприємства повинно постійно коригувати траєкторію його 

життєдіяльності метою оновлення та омолодження.  
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Таким чином, запропонована послідовність етапів формування бренду 

враховує наступне: необхідність систематичного проведення комплексного 

маркетингового аналізу та моніторингу ринку з метою визначення тенденцій 

на ринку, виявлення додаткових активних потреб потенційних споживачів, 

які змінюються, визначення нових інноваційних способів задоволення вже 

існуючих потреб споживачів, аналізу конкурентів, їх сильних та слабких сто-

рін для ідентифікації ключових конкурентних переваг підприємства на рин-

ку; узгодження з концепцією та завданнями бренду всіх інших складових 

комплексу маркетингу, тобто використання бренду в якості змістовно-

формуючого фактору формування маркетингових стратегій (товарної, ціно-

вої, комунікативної, збутової); необхідність проведення комплексної оцінки 

ефективності формування та використання бренду для суб’єктів внутрішньо-

го та зовнішнього середовища підприємства з урахуванням його економічної 
та соціальної спрямованості. Слід відзначити, що процес формування бренду 

повинен бути інтегрований в загальну модель бренд-менеджменту підприєм-

ства, питанням розробки методичних підходів до здійснення якої є напрямом 

подальших досліджень. 
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