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ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЯ БРЕНДІВ 

 

В епоху збільшення кількості вироблених товарів на внутрішніх і 

зовнішніх ринках кожне підприємство прагне забезпечувати найвищу 

рентабельність продажу, мати стійкі конкурентні переваги, збільшувати 

прибутковість та бути відомим і престижним. Задля цього виробники 

приділяють велику увагу особливостям формування та використання 

портфелю брендів. Більшість фірм, які працюють на споживчих ринках, 

володіють і продають більше одного бренду. І, хоча, підприємці приймають 

стратегічні рішення на корпоративному рівні щодо життєдіяльності наявних 

брендів, відкритим залишається питання впровадження ефективної системи 

управління портфелем брендів, її особливості та переваги.  

Як зазначає видатний фахівець сфери брендингу Девід Аакер, бренд – це 

особлива назва і (або) символ, призначені для ідентифікації товарів або 

послуг, які надають відмінності від схожих продуктів конкурентів та 

посилюють його цінність. Бренд захищає споживача від підробок та надає 

товаровиробникові конкурентні переваги серед підприємств з ідентичною 

продукцією [1, с. 168]. 

У наш час, кожне підприємство відчуває необхідність виходу на нові 

ринки, залучення нових груп споживачів та розширення своєї діяльності 

шляхом створення та впровадження нових брендів або суббрендів. На 

думку Зозульова О. В. портфель брендів – це сукупність всіх торгових 

марок та марочних ліній, котрі пропонує підприємство в рамках певної 

товарної категорії [4, с. 46]. Вчений Змитрович Д.Д. розглядаючи портфель 

брендів з точки зору маркетингового та ціннісного підходів, акцентує увагу, 

що всі торгові марки, які пропонує підприємство у певній товарній категорії 

неодмінно повинні мати цінність для споживача [3, с. 6]. 

Створення портфеля брендів за рахунок визначення принципів його 

побудови, виявлення стратегічної ролі кожного бренду та побудови системи 

відносин між брендами в рамках портфеля однієї компанії надає 

маркетинговій політиці підприємства стійких конкурентних переваг 

[5, с. 70]. Кожному бренду необхідно бути одиницею, що самостійно існує, 

але, водночас, увесь портфель брендів повинен працювати в комплексі для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. Архітектура брендів 

безпосередньо пов’язана з управлінням брендами і визначається як 
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організаційна структура портфелю бренду, яка визначає роль брендів та 

взаємозв’язок між ними для забезпечення вигоди споживачеві [6, с. 112]. 

Створення архітектури бренду може включати декілька етапів, першим з 

яких є визначення складу портфеля брендів, тобто виділення одного 

(детальний аналіз) або всіх брендів підприємства, які будуть аналізуватися. 

Другим етапом є визначення стратегічної і практичної ролі кожного бренду 

всередині портфеля. На третьому етапі проводиться оцінка індивідуального 

внеску кожного бренду до портфеля брендів (різниця між доходами та 

витратами на його просування). Четвертий етап – визначення ролі кожного 

бренду на ринку, його ринкову сила на даний момент, потенціал, 

можливості розвитку та стратегічні пріоритети. До п’ятого етапу належить 

виділення проблемних брендів (для прийняття подальших рішень щодо 

укріплення їх позицій, або виведення з ринку) та брендів, що мають 

переваги та можливості (для вибору стратегії їх майбутнього зростання). 

Завершальним етапом є ефективне втілення підприємством оптимізованої 

архітектури бренду на ринку [2, с. 184]. 

Отже, розробка, впровадження та використання ефективної системи 

управління портфелем брендів надає товаровиробникові такі переваги: 

- володіння сукупністю брендів дозволяє обмежити доступ до виходу 

на певний ринок конкурентним фірмам; 

- збільшення темпів зростання всього портфеля і окремих брендів; 

- стрімке зростання капіталу брендів, а разом і з цим, їх цінності; 

- можливість структуровано розподіляти грошові надходження на 

розвиток кожного бренду окремо; 

- вивільнення ресурсів внаслідок видалення неефективних брендів та 

реінвестування цих коштів в найбільш потенційні бренди; 

- зниження ризику конкуренції між брендами одного підприємства та 

зменшення ймовірності втрати прибутку; 

- підвищення конкурентоспроможності підприємства та фінансових 

показників шліхом створення чіткої структури портфелю брендів. 
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Імідж трактують як спроектований фахівцями образ, в основі якого лежать 

і реальні, об'єктивні риси і, крім того, риси, привнесені для формування 

відповідного образу. Імідж повинен бути адекватний реально існуючому 

образові і бути адресований конкретній групі споживачів, при цьому 

залишаючись пластичним і динамічним. Не слід забувати, що при практично 

ідентичних якостях продукції різних виробників, конкурентна боротьба 

ведеться не стільки між видами продукції, скільки між їх іміджем [1]. 

Продукція і підприємство, що не володіють своїм іміджем або які мають 

поганий імідж, не може розраховувати на успіх на ринку. Уміло 

розроблений і послідовно впроваджуваний у свідомість споживачів 

позитивний імідж, підкріплений якістю продукції і рівнем сервісу, дозволяє 

підприємству зайняти провідне місце на ринку. Ці питання є особливо 

актуальними для сільськогосподарських підприємств, в цілому, і 

виноградарських зокрема. 

Враховуючи специфічні особливості продукції виноградарства, визначено 

основні елементи позитивного іміджу, що сприятимуть підвищенню 

економічної ефективності господарської діяльності виноградарських 

підприємств: фірмовий блок, легенда, рекламне оголошення [2]. 

Легенда 

Всім відомий вислів «Одеса – перлина біля моря». Безліч людей 

відвідують влітку Південну Пальміру. Окрім пляжів та історичних пам’яток 

архітектури Одеса та Одеська область славиться розвинутим виноградарсько-

виноробним комплексом. Проїжджаючи весною та влітку по трасі Іллічівськ 


