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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДІВ 
 
У сучасних умовах господарювання бренд став значно ширшим 

поняття, ніж товарний знак. Якщо товарним знаком позначається 
конкретний товар зареєстрований державним органом, то бренд – це той 
образ, який виникає в свідомості споживача, що побачив товарний знак. 
Під брендом найчастіше мається на увазі відома марка, яка асоціюється в 
свідомості споживача з конкретними товарами або послугами.  

 Якщо, торгова марка (ТМ) оцінена і поставлена на баланс 
підприємства, вона стає нематеріальним активом підприємства, яким 
можна ефективно користуватися, продавати, здавати в оренду 
(франчайзинг), вносити до статутного фонду знову створеного 
підприємства. Як правило, професійну оцінку ТМ також проводять для 
визначення збитку від її незаконного використання третіми особами. 
Практика злиття і поглинання підприємств, яка набирає популярності в 
Україні, також передбачає використання інформації про вартість як 
бізнесу в цілому, так і окремих його нематеріальних активів [1, с.85]. 

У оціночній практиці існує три підходи до оцінки бренду: витратний, 
порівняльний і прибутковий: 

1. Витратний підхід до оцінки бренду визначає вартість бренду як 
сукупність витрат на його створення і реєстрацію. Але результат такої 
оцінки виявляється не адекватним дійсній ринковій вартості бренду, тому 
оцінювачі його практично не використовують, хіба що для визначення 
нижньої межі діапазону, в якому знаходитиметься кінцевий 
результат[2, с. 653]. 

2. Порівняльний підхід заснований на визначенні вартості бренду 
виходячи з інформації про операції з аналогами. Складність застосування 
даного підходу полягає у відсутності активно функціонуючого ринку по 
купівлі-продажу торгових марок, а також, іноді, і в недоступності 
інформації про ціни і дійсні умови подібних операцій. Даний підхід 
використовується дуже рідко.  

3. Прибутковий підхід, при цьому визначення вартості бренду 
базується на дисконтній (приведеній до поточного періоду часу) вартості 
грошових потоків, які бренд може компанії принести в майбутньому. 
Прибутковий підхід передбачає застосування декількох методів оцінки. 
Найбільш застосовними є метод звільнення від роялті і переваги в 
прибутку [3]. 

Розпочинається оцінка бренду (ТМ) з моніторингу і аналізу ринку на 
якому, працює бренд. Враховується все, починаючи з особливостей 
входження в даний ринок і закінчуючи конкурентними перевагами 
бренду. Далі аналізується фінансовий стан підприємства-власника, 
бажано вивчити фінансові результати за останні три роки його 
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функціонування, на підставі цього будується прогноз доходів від 
реалізації товарів під оцінюваним брендом на найближчі три – чотири 
роки. Прогнозні величини майбутніх доходів потрібно привести до 
нинішнього періоду часу, робиться це шляхом дисконтування. Коефіцієнт 
дисконту повинен максимально врахувати всі можливі ризики. Розмір 
ризиків визначається виходячи з визначеної раніше інвестиційної 
привабливості ринку і фінансового стану самого підприємства, від того, 
наскільки точно він буде визначений, залежить кінцевий результат – 
ринкова вартість бренду. А оскільки визначається він, як правило, 
експертним шляхом досвід і професіоналізм оцінювача в цьому випадку 
грає вирішальну роль. 

Яскравим прикладом ефективного брендингу є бренд Apple, що за рік 
зріс у 2011 році по ціні більш ніж у два рази – до 76,56 мільярда 
дол.США, піднявся в списку найдорожчих брендів світу з восьмого на 
друге місце. Лідерство в рейтингу як і раніше утримує бренд Coca-Cola, 
вартість якого оцінюється в 77,83 млрд. доларів США. Третє призове 
місце дісталося бренду IBM, який за рік виріс в ціні на 8% – до 75,53 
мільярда дол.США, але поступився Apple своїм торішнім другим місцем. 
За IBM слідує бренд компанії Google (69,72 мільярда дол.США), замикає 
п'ятірку лідерів бренд Microsoft (57,85 мільярда дол.США). Значно 
підвищити своє місце в рейтингу також змогли такі бренди, як Samsung, 
який за рік подорожчав на 40% – до 32,89 мільярда дол.США і піднявся з 
17-го місця в 2010 році на дев'яте, а також бренд Amazon – зростання в 
ціні на 46 % дозволив йому зайняти в рейтингу 20 місце замість 
торішнього 26-го [5]. 

Визначення вартості бренду дає підприємству незаперечні переваги. 
По-перше, це можливість залучити необхідні фінансові ресурси, по-друге, 
можливість сформувати оптимальну структуру капіталу підприємства. 
Усередині підприємства вартість бренду використовується менеджерами 
при ухваленні маркетингових рішень, а також при аналізі результатів 
діяльності підприємства. Знаючи вартість бренду, керівник може 
об'єктивно оцінити результати роботи служби маркетингу підприємства, 
щоб формувати і покращувати сприйняття торгового знаку чи бренду 
споживачем. 
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