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БРЕНДИНГ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ Й ОЦІНЮВАННЯ  

ПРОЦЕСУ  

 

Ідентифіковано зміст понять «бренд», «товарна марка», «товарний 

знак», а також складові бренда. Визначено фактори впливу на цінність 

бренда. Охарактеризовано основні методи оцінювання вартості бренда. 

 

Идентифицированы содержание понятий «бренд», «торговая марка», 

«товарный знак», а также составляющие бренда. Определены факторы 

влияния на ценность бренда. Охарактеризованы основные методы  

оценки стоимости бренда. 

 

Identified content concepts of "brand", "trademarks", " оwn brand " as 

well as components of the brand. Factors that influence the value of the 

brand. The basic methods of brand valuation. 

 

Важливим атрибутом кожного товару, що пропонується на ринку, є то-

варна марка. У міжнародній практиці для тлумачення поняття товарної ма-

рки використовується термін “бренд” (англ. brand). Сьогодні підприємства, 

що прагнуть вийти на ринок і надійно закріпитися на ньому, все частіше за-

стосовують потенційно нові механізми конкурентної боротьби, до яких на-

лежить брендинг, тобто управління брендами (товарними марками).  

Проблемам розробки бренда присвячені переважно роботи зарубіжних 

авторів – Д. Аакера, Б. Барнса, Ж.-Н. Капферера, К. Л. Келлера, Ф. Котлера, 

Дж. Маріотті,  Д. Шульца. Серед вчених, у наукових працях яких висвітлю-

валися ті чи інші аспекти брендінгу, слід відзначити росіян Є. Голубкова,  

В. Зотова, В. Перцію, З. Макашеву та вітчизняних економістів А. Павленко, 

А. Войчака, А. Старостіну, Л. Шульгіну.  

Однак, відсутність єдиного методологічного підходу до вивчення проце-

сів формування та реалізації брендинг-програм ускладнює їх обґрунтування 

й оцінювання, сповільнює напрацювання ефективних рекомендацій щодо 

активізації бренд-менеджменту вітчизняних підприємств. Окремі супереч-

ності присутні при використання термінів „товарна марка”, „товарний 

знак”, „бренд”, причому поняття „товарна марка” при цьому вживається як 

синонім поняття „товарний знак”, що в принципі є неправильно.  

Метою написання даної наукової праці є ідентифікація змісту поняття 

«бренд» та його основних складових, а також формування базових підходів 

до управління ним. 
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Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує „знак” 

як „предмет, позначку, зображення і т. ін., які вказують на що-небудь, підт-

верджують, означають щось; сигнал” [3, С. 376]. Отже,  товарний знак є ма-

теріальним об’єктом, тобто таким, що реально може бути захищеним, адже 

ніяк не може об’єктом правового захисту  саме відношення споживачів до 

образів товару чи підприємства, котрі є нематеріальними активами підпри-

ємств.  

Товарний знак у принципі може й не бути офіційно зареєстрований, хо-

ча існувати фізично. Він потребуватиме захисту у лише випадку, якщо то-

вар, який пропонується ринку, є для цього ринку новим. У такій ситуації, як 

відомо, підприємства найчастіше застосовують стратегію «зняття вершків» 

і прагнуть утримувати одноосібну позицію якомога довше.  

Реєстрація товарного знаку дає можливість отримати юридично оформ-

лене право на захист нового товару від його простого дублювання конкуре-

нтами. В іншому разі, якщо на ринку багато аналогічних товарів, він ще не 

насичений і якесь підприємство має можливість також отримати певну його 

частку (це твердження стосується в першу чергу товарів першої необхідно-

сті), то реєстрація товарного знаку може лише погіршити існуюче станови-

ще, оскільки процедура реєстрації вимагатиме витрат, що, в свою чергу, 

призведе до підвищення собівартості і ціни продукції. Коли ж підприємство 

зацікавлене в довготерміновому перебуванні на даному ринку, воно рано чи 

пізно зареєструє свій товарний знак, оскільки реєстрація товарного знаку 

буде в подальшому сприяти підвищенню довіри споживачів до якості това-

ру.  

Дослівно бренд (brand) перекладається як марка, знак, символ, тому 

найчастіше саме його (brand name) в оригіналі використовують закордонні 

фахівці з маркетингу для визначення марки товару (Д. Аакер, Ф. Котлер). У 

спеціалізованих словниках англійське слово brand у сполученні з іншими 

термінами також перекладається як марка: the manufacturers brand – марка 

виробника, оwn brand – торгова марка магазина, вranded goods – марочні 

товари, вranding – присвоєння марки продуктам фірми, тобто „бренд” шир-

ше поняття за товарний знак і може бути повноцінно замінено терміном 

„товарна марка” у значенні „товарний знак, а також уявлення споживачів 

про нього”.  

Т. Амблер дає таке визначення бренда –  це «обіцянка надання сукупно-

сті атрибутів, які необхідні покупцям, будуть ними придбані і задовольнять 

їхні потреби». Подібне визначення зустрічається й у В. Перції: «Бренд –  це 

послідовний набір функціональних, емоційних, психологічних і соціальних 

обіцянок цільовому споживачеві, які є для нього унікальними і значущими і 

найкращим чином відповідають його потребам» [2, С. 35]. Ще одне визна-

чення дає визнаний автор з брендінгу К. Келлер: «бренд - це набір унікаль-
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них і позитивних асоціацій, що виникають у свідомості споживачів, які до-

дають сприйману цінність товару чи послуги» [6, С. 22], а Ж.-Н. Капферер 

формулює поняття бренд як «ім'я, що володіє силою впливу на покупця» [5, 

С. 22]. Всі ці тлумачення підкреслюють нематеріальну природу бренда та 

його емоційну складову. 

Найбільш чітко зміст поняття «бренд» ідентифікував Ч. Брімер: «Проду-

кти виготовлені на фабриці, але продукт стає брендом тільки в тому випад-

ку, коли він набуває безлічі відчутних, невідчутних і психологічних власти-

востей. Головне, про що потрібно пам'ятати, – бренди не створюються ви-

робником. Вони існують тільки у свідомості споживача»[9]. 

Доречним буде використання двох понять: товарний знак – позначення, 

розміщене на товарі чи його упаковці і може бути зареєстроване у встанов-

леному порядку. Він є ознакою авторства даного виробника, відмінною від 

конкурентів; товарна марка (бренд) – товарний знак, а також уявлення спо-

живачів про нього. 

Таким чином, поняття бренда більш широке, оскільки воно ще додатко-

во охоплює: сам товар із усіма його характеристиками; набір характерис-

тик, очікувань, асоціацій, які сприймаються користувачем і приписуються 

ним товару (імідж товару, brand-image); інформація про споживача; обіцян-

ки яких-небудь переваг, надаваних автором бренда споживачам, тобто той 

зміст, які вкладають у нього самі творці (доволі поширене помилка творців 

бренда полягає в ототожненні їхнього сприйняття та сприйняття цільової 

аудиторії, хоча на практиці доволі часто ці сприйняття розходяться).  

В умовах побудови інформаційного суспільства інформаційні складники 

економічних об’єктів, зокрема товарів, набувають все більшого значення в 

діяльності підприємств. Все менше продавців можуть успішно конкурувати 

на традиційній основі за продуктом, ціною, місцю чи просуванням і їм не-

обхідно прагнути до того, щоб споживач краще розумів повідомлення бре-

нда [8, С. 64]. Так, Д. Аакер виділяє такі складові брендової ідентичності: 

імідж бренда (сприйняття торгової марки, виражене в асоціаціях, закріпле-

них в пам’яті споживача); позиція бренда (яким чином марка контактує із 

цільовою аудиторією і демонструє свою перевагу над конкурентними брен-

дами); зовнішня перспектива (що змушує людей купувати товар саме цієї 

марки); фіксація на головних особливостях товару (високій якості, довгові-

чності, надійності тощо) [1, С. 150].  

В бренді можна виділити матеріальні та нематеріальні складові (табли-

ця). 

Імідж товару (підприємства) та репутація підприємства є нематеріаль-

ними його активами, які впливають на конкурентоздатність підприємства та 

формують бренд. Імідж підприємства – це штучно створений за допомогою 

засобів маркетингових комунікацій образ підприємства на ринку. Рівень 

іміджу підприємства залежить в першу чергу від ефективності дії комплек-

су маркетингових комунікації та його узгодженості з матеріальними скла-
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довими бренда. 

Таблиця   

Складові бренда 
Бренд 

Матеріальні складові Нематеріальні складові 

Сам товар 

з усіма його 

характери-

тиками 

(якість, ціна) 

Дизайн 

знаку (ко-

лір, форма) 

Візуальні 

комуніка-

ційні скла-

дові (назва) 

Вербальні 

комуніка-

ційні скла-

дові (лого-

тип, фірмові 

шрифти) 

Імідж 

товару (під-

приємства) 

Репутація 

підприємс-

тва 

 

Репутація підприємства – реально існуючий образ підприємства на ринку, що 

залежить від відгуків споживачів (клієнтів, ділових партнерів тощо), неформаль-

них джерел (чутки, плітки тощо), ділової історії підприємства, рівня реальної пі-

дтримки держави або іноземних інвесторів та інших факторів, які є 

суб’єктивним, тобто такими, що формально не залежать від волі і бажання пев-

ного підприємства. 

Позитивним для певного підприємства є стовідсоткове «накладання» репута-

ції на імідж, тобто повна відповідність заявленої підприємством інформації і тієї, 

що відображає реальну дійсність. В іншому випадку, коли репутація не відпові-

дає іміджу, це може призвести до вияву недовіри з боку споживачів (клієнтів) та 

подальшого їх відтоку.  

Цінність бренда залежить значною мірою від масштабів і глибини поінфор-

мованості про нього учасників ринку. Котлер Ф. виділяв її п'ять рівнів, які впли-

вають на рівень цінності бренда: лояльність (споживачі купують тільки цей 

бренд і не переключаються на інший навіть в тому випадку, якщо цього бренда 

тимчасово немає у продажу); перевага (споживачі віддають перевагу даному 

бренда, проте за певних обставин можуть купити і інші, наприклад, якщо розгля-

нутого бренда тимчасово немає у продажу); прийнятність (споживачі в цілому 

ставляться досить добре до бренда, тобто вони сприймають повідомлення в ко-

мунікаціях про бренд як надійні, і цей він є одним із тих, які можуть обрати); ін-

формованість (споживачі на цільовому ринку можуть дізнатися і згадати розгля-

нутий бренд, проте кращого ставлення до нього у них не сформувалося); не ін-

формованість (про бренд знає тільки дуже незначна кількість споживачів).  

Девід Аакер пропонує свій перелік складових, що формують цінність бренда: 

поінформованість споживачів про бренд; сприйняття споживачами якості і репу-

тації; асоціації бренда; лояльність споживачів до бренда; інші запатентовані цін-

ності бренда (товарні знаки, патенти, ноу-хау тощо) [1, С. 160]. 

Товарна марка є ефективною комунікацією, тому що повідомлення, які  міс-

тяться, можуть бути спрямовані як на зовнішнє, так і на внутрішнє середовище 

підприємства, оскільки вона є не лише засобом інформування про товар, але й 
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тим стрижнем, який здатний об’єднати усіх працівників підприємства. 

Використовуючи товарну марку (бренд), підприємство отримує ряд переваг 

над конкурентами: нівелюється порівняння з цінами аналогічних товарів, оскіль-

ки споживачі усвідомлюють відмінність марок; власник захищений від фальси-

фікації товару; росте престиж продукції; у споживачів складається враження, що 

вони менше ризикують, купуючи товар; чим відоміша товарна марка, тим більше 

вона завойовує каналів збуту; легше переходити до випуску нових категорій то-

варів. 

Споживачі, купуючи марочний товар, також отримують деякі переваги: поле-

гшується ідентифікація продукції; гарантується, що товар має визначений рівень 

якості; відомо, яке підприємство відповідає за якість продукції. 

Практика бізнесу довела, що товарна марка має ціну на ринку, тобто є важли-

вим активом підприємств, а, отже, потребує управління подібно до будь-яких 

інших активів. Управління товарною маркою як академічна концепція формуєть-

ся в США у 30-ті роки ХХ століття. Пройшовши у своєму розвитку кілька етапів, 

організаційно-функціональне втілення цієї концепції – принцип управління мар-

кою (brand management), став визнаним принципом західного менеджменту.  

Товарна марка може сьогодні розглядатись як специфічний, проте такий, що 

цілком самостійно функціонує, продукт, який має різні сфери застосування (не 

лише в маркетингу) та здатний вирішувати широке коло завдань. Як продукт він 

може бути реалізований  розробником або бути спеціально створений за бажан-

ням замовника. Все це свідчить про необхідність застосування стратегічного під-

ходу під час створення та використання товарних марок підприємством. 

Товарна марка (бренд) є складовою активів підприємства, а саме їх нематері-

альної частини. «Сильний» бренд дозволяє підвищити імідж підприємства, його 

конкурентоздатність на ринку, а також збільшити його ринкову вартість.  

Усі методи оцінювання вартості бренда можна розділити на три групи: екс-

пертні, витратні й ринкові. Перші базуються на експертних висновках фахівців, 

другі – на витратах, необхідних для підтримки бренда, треті пов'язуються із рин-

ковою ціною підприємства, що володіє відомими брендами. Найбільш відомим 

експертним методом є метод бального оцінювання брендів. У цьому методі ав-

торитетна комісія присуджує бренда бали за різними категоріями: ринкова част-

ка і рейтинг, стабільність бренда, його історія, стабільність товарної категорії, ін-

тернаціональність, ринкові тенденції, рекламна підтримка та програми просу-

вання товару, юридичний захист. Сума цих умовних балів, кожний з яких виста-

вляється в визначеному діапазоні значень (який може бути як менше, так і біль-

ше одиниці), множиться на річний обсяг продажів бренда. 

Метод простий і зручний у використанні. Складність полягає в тому, що не-

обхідна наявність такої авторитетної комісії, чиїй думці можна було б довіряти. 

На Заході цю роль виконує незалежне інтернаціональне консалтингове агентство 

Inlerbrand, яке щорічно публікує свої оцінки вартості найбільших брендів світу. 

Однак, цей метод не враховує ступінь обізнаності про бренд і відношення до 

нього, тому зменшує вартість бренда, який в даний момент не просувається, але 
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як і раніше має хорошу репутацію у споживачів, в той час як здатність бренда пі-

дтримувати високу поінформованість і репутацію без рекламної підтримки є од-

нією з головних і найбільш цінних переваг бренда. 

Надійних і перевірених методик оцінювання вартості бренда поки не існує. 

Крім того, ускладнює оцінювання і те, що вартість бренда, як і ринкова вартість 

підприємства, постійно змінюється у часі, неоднакова для різних учасників рин-

ку і залежить від їхніх цілей. 

Отже, брендинг є новим, але перспективним напрямком діяльності сучасних 

ринково орієнтованих підприємств, який дозволяє сформувати чіткий образ під-

приємства (або його товарів) на ринку, чітко позиціювати його в свідомості спо-

живачів та забезпечити стійкі конкурентні переваги підприємству (товару) на 

ринку. Тому бренд можна розглядати як вагому складову нематеріальних активів 

будь-якого підприємства.  

Вимагає подальшого дослідження: визначення вагомості факторів, які впли-

вають на цінність бренда залежно від того, яким видом економічної діяльності 

займається підприємство; встановлення тісноти зв’язку між кольоровою гамою 

товарного знаку, його фонетичного складу та кінцевими фінансовими показни-

ками діяльності підприємства; розробка методики оцінювання вартості бренда, 

яка була б адаптована до специфіки діяльності вітчизняних підприємств.        
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