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В статье изложены результаты исследований в сфере управления торговыми
марками предприятий легкой промышленности. Предложена методика оценки уровня
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The article presents the results of the research in the field of trademark management at enter-

prises of light industry. The methodics of evaluating the development level of a trademark by means
of the taxonomy method is offered; the dependence between the power of trademark dominance and
the level of its development is revealed.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в
умовах постійних змін і невизначеності торгова марка, як і будь-який об'єкт
відкритої економічної системи, потребує цілеспрямованого управління. На-
самперед, управління торговими марками підприємств повинно бути спрямо-
вано на отримання стійких конкурентних переваг, підтримку та збільшення
кількості споживачів, лояльних до торгової марки підприємства. Із цієї точки
зору оцінку ефективності управління торговими марками можна проводити за
допомогою порівняльної оцінки ефективності роботи підприємств.

Аналіз останніх досліджень. На теперішній час у маркетинговій літературі
існує декілька підходів до оцінки ефективності управління таким нематеріаль-
ним активом, як торгова марка. Так, наприклад, С.М. Девіс [4] пропонує оці-
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нювати ефективність торгової марки за допомогою показника норми повер-
нення інвестицій у неї. О.В. Кендюхов [7] для порівняльної оцінки ефектив-
ності роботи підприємств або їхніх підсистем пропонує методику оцінки
ефективності управління марочним капіталом на основі бенчмаркінгу. Голов-
на ідея такого підходу полягає у розрахунку коефіцієнтів порівняльної ефек-
тивності управління марочним капіталом.

Відсутність єдиного підходу до вирішення проблеми оцінки ефективності
управління торговими марками зумовлює необхідність формування системи
показників, які доцільно використовувати під час оцінки такого немате-
ріального активу, як торгова марка. На основі вивчення економічних праць
Л.В. Балабанової [1], С. Девіса [5], Т.О. Загорної [6], Н.К. Моісеєвої [2],
О.В. Мороз [9] можна сформувати систему показників оцінки ефективності
управління торговими марками, яка наведена в табл. 1.

Невирішені частини проблеми. Посилення конкуренції на ринку легкої про-
мисловості з боку іноземних виробників, особливо у сфері готового одягу, зу-
мовлює необхідність використання нового підходу до управління торговими
марками. Тому використання порівняльного аналізу ефективності управління
торговими марками за допомогою методу таксономії можна розглядати як один
із напрямків проведення конкурентного аналізу. 

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу ефективності уп-
равління торговими марками на підприємствах легкої промисловості за допо-
могою показників рівня розвитку та сили домінування.

Основні результати дослідження. Порівняння певної торгової марки з мар-
ками-конкурентами можна здійснювати за допомогою показника рівня роз-
витку торгової марки. Визначення рівня розвитку торгових марок підпри-
ємств дає уявлення про те, які підприємства-конкуренти є лідерами ринку, а
які – ні, з огляду на рівень розвитку кожного. Слід зауважити, що такий підхід
дає можливість проаналізувати, за рахунок яких конкурентних переваг марка-
конкурент займає лідируючі позиції у рейтингу за рівнем розвитку та зміцнити
слабкі місця у власній стратегії розвитку.

Рівень розвитку торгових марок підприємств галузі легкої промисловості
можливо розрахувати за допомогою методу таксономії, який був використа-
ний при проведенні цього дослідження.

Етапи проведення порівняльного аналізу ефективності управління торго-
вими марками на підприємствах легкої промисловості за допомогою рівня
розвитку та сили домінування брендів узагальнено на рис. 1.

Система показників, які комплексно характеризують рівень розвитку
торгової марки підприємств легкої промисловості, є такою:

- індекси обсягу виробництва продукції (розраховується як співвідношення
обсягу виробництва підприємств легкої промисловості за 2008 р. до 2009 р.);

- середній вік споживачів певної торгової марки (середній вік споживачів
характеризує «молодість» бренду, тобто оптимальним середнім віком спожи-
вачів торгової марки вважається 25–35 років);

- факт юридичної реєстрації товарного знака (даний показник приймає
значення 1 за наявності юридичної реєстрації товарного знака, значення 0 –
відповідає відсутності такої реєстрації);
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- витрати на рекламу;
- об'єм реалізованої продукції у вартісному вираженні;
- чистий прибуток (збиток).

Рис. 1. Етапи проведення порівняльного аналізу ефективності управління
торговими марками на підприємствах легкої промисловості за допомогою
показників рівня розвитку та сили домінування брендів, авторська розробка
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Отримані значення розрахункових показників таксономічного коефіці-
єнту та сили домінування торгових марок наведені у табл. 2.

Таблиця 2. Розрахункові показники таксономічного коефіцієнту рівня розвитку
та сили домінування торгових марок підприємств легкої промисловості*

За даними табл. 2, перше місце за рівнем розвитку торгової марки у рей-
тингу підприємств, які були досліджені, посідає фабрика «Воронін». Слід за-
уважити, що коефіцієнт рівня розвитку цього підприємства дорівнює одиниці.
Цей факт свідчить про те, що фабрика «Воронін» має найкращі значення за
всіма показниками, які були виокремлені для характеристики рівня розвитку
торгових марок підприємств легкої промисловості. Таке твердження дає мож-
ливість вважати фабрику «Воронін» підприємством-еталоном. До п'ятірки
кращих за рівнем розвитку торгових марок також потрапили такі підприємст-
ва, як ДМ «Петро Сорока» (0,87), ЗАО «Арсанія» (0,7), ЗАТ «Виробничо-ко-
мерційна фірма «Леся» (0,66), ТОВ «Швейна фабрика ім. Тінякова» (0,65).
Найнижчі показники рівня розвитку мають ЗАТ «Швейна фабрика ім. Ніни
Онілової», ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика», ВАТ «Луга». Значення рівня
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розвитку цих підприємств відповідно дорівнюють 0,15, 0,05 та 0,14, що набага-
то менше значень рівня розвитку лідируючих підприємств.

Розрахунок коефіцієнтів сили домінування торгових марок підприємств
легкої промисловості показав, що найбільша частка ринку серед досліджува-
них підприємств, які займаються виробництвом одягу з текстилю для чолові-
ків та жінок належить фабриці «Воронін». Також серед лідерів ринку такі під-
приємства, як «Петро Сорока», «Арсанія», «Володарка», ПО «Харків». 

Останні місця у рейтингу за показником сили домінування торгової мар-
ки належать підприємствам ЗАТ «Виробничо-торгова фірма «Сіверянка», ВАТ
«Луга», ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика», ТОВ «Мангуст ЛТД».

Слід зазначити, що порівняльний аналіз рейтингів підприємств легкої
промисловості за такими показниками, як рівень розвитку торгової марки та
коефіцієнти домінування торгових марок підприємств, які виробляють про-
дукцію певної категорії, дає можливість припустити існування прямо пропор-
ційної залежності між цими показниками.

Враховуючи цей факт, а також результати проведеного аналізу за допомо-
гою методу таксономії і розрахунку коефіцієнтів сили домінування торгових
марок, стає можливим побудова графіка залежності сили домінування торго-
вої марки від рівня її розвитку.

На рис. 2. наведено графік залежності сили домінування торгової марки
від рівня її розвитку.

Рис. 2. Графік залежності сили домінування торгової марки від рівня її
розвитку, побудовано за даними табл. 2

Таким чином, залежність сили домінування торгової марки від рівня її
розвитку можна описати за допомогою рівняння:

(1)

де х – значення коефіцієнту рівня розвитку торгової марки.
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Висновки та перспективи розвитку. Застосування такого методу оцінки, як
коефіцієнт таксономії для порівняльного аналізу певної торгової марки з мар-
ками-конкурентами дозволяє здійснити комплексну об'єктивну оцінку рівня
розвитку власної торгової марки, порівняти свій рівень розвитку з рівнем роз-
витку підприємств конкурентів, виокремити підприємства, які є лідерами
ринку з метою вивчення їхнього позитивного досвіду у сфері управління та-
ким нематеріальним активом, як торгова марка. Завдяки встановленню за-
лежності між такими показниками, як рівень розвитку торгової марки та сила
її домінування можливим стає прогнозування сили домінування власної тор-
гової марки на певному рівні розвитку.
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