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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕБРЕНДИНГУ  
У МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

FEATURES APPLICATION OF REBRANDING MARKETING STRATEGIES  
IN DOMESTIC ENTERPRISES 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено ступінь вивченості ребрендингу в на-

уковій літературі, проаналізовано його місце в маркетинговій 
стратегії вітчизняного підприємства. Ребрендинг розглядаєть-
ся як ефективний інструмент підвищення лояльності спожива-
чів, розширення цільової аудиторії, отримання конкурентних 
переваг і як засіб утримання та посилення позицій підприєм-
ства на ринку. Визначено етапи проведення ребрендингу та на-
прями його здійснення. Проаналізовано існуючі типи ребрен-
дингу в залежності від глибини запланованих змін. Визначено 
відмінні особливості здійснення ребрендингу на вітчизняних 
підприємствах, розуміння яких є однією з необхідних умов стій-
кого і довгострокового існування компанії на ринку.

Ключові слова: бренд, ребрендинг, позиціонування, репо-
зиціонування, ренеймінг, рестайлінг.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена степень изученности ребрендинга 

в научной литературе, проанализировано его место в марке-
тинговой стратегии отечественного предприятия. Ребрендинг 
рассматривается как эффективный инструмент повышения 
лояльности потребителей, расширения целевой аудитории, 
получения конкурентных преимуществ и как средство удержа-
ния и усиления позиций предприятия на рынке. Определены 
этапы проведения ребрендинга и направления его осущест-
вления. Проанализированы существующие типы ребрендинга 
в зависимости от глубины запланированных изменений. Опре-
делены отличительные особенности осуществления ребрен-
динга на отечественных предприятиях, понимание которых 
является одним из необходимых условий устойчивого и долго-
срочного существования компании на рынке.

Ключевые слова: бренд, ребрендинг, позиционирование, 
репозиционирование, ренейминг, рестайлинг.

АNNOTATION 
Degree of knowledge and researchers in the scientific litera-

ture about trademark rebranding is investigated in the article. The 
place of rebranding in a marketing strategy is analysed. Rebrand-
ing is considered as an effective tool of increasing customer loyal-
ty, extension of the target audience, receiving competitive advan-
tages, and as a tool of retaining and strengthening of the company 
position on the market. Stages of rebranding were identified, as 
well as the directions for its implementation. Types of rebrand-
ing, depending on the depth of the planned changes is analyzed. 
Rebranding features in domestic enterprises are defined, which 
understanding is one of the necessary condition for a long-term 
success of a company on the market.

Keywords: brand differentiation, rebranding, positioning, re-
positioning, renaming, restyling.

Постановка проблеми. Останнім часом еко-
номіка потерпає від частих кон’юнктурних 
змін, тому вітчизняним підприємствам необ-

хідно постійно підлаштовуватись під них, щоб 
втриматися на досягнутих позиціях чи вийти 
на новий рівень. Ефективним способом вижи-
вання на ринку для підприємств є викорис-
тання такого ефективного інструментарію стра-
тегічного маркетингу, як ребрендинг. 

Ребрендинг, тобто оновлення, оживлення та 
удосконалення бренду компанії, розширення 
його аудиторії і, головне, підвищення його 
ефективності є досить поширеним явищем в 
багатьох підприємствах. Ребрендинг коштує 
дорого, і від правильності його проведення 
залежить майбутнє підприємства. У резуль-
таті успішного ребрендингу бренд виходить на 
новий етап розвитку, відбувається його онов-
лення, що веде до зростання лояльності, роз-
ширення цільової аудиторії та до посилення 
диференціації бренда, що, як наслідок, робить 
бренд більш ефективним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні є досить поширеним дослідження 
ефективності ребрендингу, його суті та інстру-
ментаріїв. С. Кумбер, Дж. Траут, A. Aуфрайтер, 
Д. Ельзінг, Є. Хірш, Ф. Ванг, В. Савонь та 
Дж. Громарк зробили значний науковий вне-
сок, досліджуючи зв’язок розвитку компанії 
з брендингом та ребрендингом. Серед вітчиз-
няних науковців найбільш значимими є праці 
О.С. Тєлєтова, С.М. Махнуші, К. Линник, 
О.Г. Овчиннікової.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ребрендингом називають зміну бренду з метою 
стимулювання зміни відношення споживачів 
до нього, завданням якого є створення дов-
гострокової позитивної тенденції зростання 
бренду на ринку. Виникає велика проблема в 
розумінні ребрендингу як процесу, оскільки 
більшість людей під терміном «ребрендинг» 
розуміють зміну логотипу. Це не зовсім вірно, 
оскільки ребрендинг є більш глибоким проце-
сом. Він може передбачати як зміну зовнішніх 
ідентифікаторів, так і зміни концептуального 
характеру – місії, позиціонування бренду на 
ринку [3, с. 12].
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Мета ребрендингу – трансформувати образ 
підприємства і наблизити його до ідеального 
образу в сприйнятті цільової аудиторії відпо-
відно до їх вподобань.

Ребрендинг сприяє приведенню бренду у 
відповідність з поточним станом бізнесу і пла-
нами компанії, припускає зміни у всіх бренд-
комунікаціях: від упаковки до рекламних 
матеріалів. В результаті ребрендингу повної 
ліквідації старого бренду, як правило, не від-
бувається. Ребрендинг допомагає бренду еволю-
ціонувати. Отримавши оновлені комунікації і 
оболонку, бренд може стати істотно свіжішим, 
емоційнішим. Він отримує нові сили, знаходить 
нові якості, стає привабливішим для наявних 
клієнтів і завойовує нових.

Незначні зміни у візуальних елементах чи 
рекламній політиці не будуть ребрендингом. 

Ребрендинг – це завжди тотальний перегляд 
майже всіх атрибутів бренду. Економіка, як й 
інші сфери життя, схильна до моди. Іноді всі 
майже в один і той же час починають прово-
дити ребрендинг, не замислюючись про те, чи 
потрібний він [1, с. 80].

Ребрендинг слід проводити в наступних 
випадках:

– проводиться репозиціювання (зміна якості 
або статусу товару/послуги);

– необхідна зміна думки і ставлення спожи-
вачів до торгової марки, бренду;

– розвиток бізнесу, зміна бізнес-основи під-
приємства, залучення коштів;

– необхідна зміна управлінської моделі;
– є розмивання існуючого бренду;
– необхідність відповідати високій швидко-

сті технологічних інновацій та зміни у запитах;
– гостро відчутний пік життєвого 

циклу компанії, товару або послуги [6].
Чимало вчених, що займались 

вивченням ребрендингу, виділяють 
власні етапи проведення ребрендингу. 
На основі проведеного аналізу їхніх 
праць нами було створено власний алго-
ритм проведення ребредингу (рис. 1).

Необхідною умовою проведення 
ефективного ребрендингу є супрово-
дження його комплексом заходів з 
підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Адже, згідно із завдан-
нями, які виконує ребрендинг, резуль-
татом його проведення є оновлений 
бренд, який відрізняється від конку-
рентів і має сприяти залученню нових 
споживачів, що стануть постійними 
клієнтами [2, с. 145].

Під час ребрендингу необхідно збе-
регти ті елементи, що сприймаються 
споживачами як переваги і сильні 
сторони бренду в порівнянні з конку-
рентами, і відмовитися від тих влас-
тивостей бренду, які сприяють його 
згасанню.

Ребрендинг

Ренеймінг, рестайлінг Репозиціонування

Обов’язкові елементи:
- система ідентифікації;
- візуальна складова 
засобів комунікацій.

Обов’язкові елементи:
- творча концепція;
- комплекс засобів 
комунікацій;
- смислова та візуальна 
складові засобів комунікацій.

Обов’язкові елементи:
- система ідентифікації;
- візуальна складова 
засобів комунікацій;
- творча концепція;
- комплекс засобів 
комунікацій;
- смислова та візуальна 
складові засобів 
комунікацій.

Радикальний ребрендинг 

Рис. 2. Типи ребрендингу 

Етапи ребрендингу

аналіз існуючих споживачів продукції 
підприємства та їх місце на споживчому ринку

аналіз маркетингової стратегії підприємств-
конкурентів: її недоліків і переваг

виявлення недоліків у маркетинговому 
позиціонуванні підприємства або його продукту

  

розробка стратегії зміни маркетингової концепції 
підприємства, включаючи зміни символів, брендів

Рис. 1. Алгоритм проведення ребрендингу
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Як приклад проведення успішного ребрен-
дингу в Україні можна назвати такі компанії: 
«ДЦ», що став Watsons; UMC, що став МТС, а 
тепер перетворюється в Vodafone.

Ребрендинг можна проводити за трьома 
напрямами:

– легке оновлення бренду, яке може вира-
жатись через зміну назви (ренеймінг), або лого-
типу (рестайлінг). Прикладами можуть слугу-
вати такі відомі компанії як Life чи ТМ Rich.

– зміна основних характеристик бренду та 
закріплення їх у свідомості цільової аудиторії 
(репозиціонування). Яскравим прикладом у 
даному випадку є ребрендинг банку «Надра» та 
фінансової групи UniCredit Group.

– зміна місії та концепції діяльності і, від-
повідно, проведення повного ребрендингу, при 
якому компанія наче «створюється заново» 
Для прикладу можна навести компанію Nike 
[4, с. 465].

Існують різні підходи до визначення видів 
та процесу ребрендингу: від простої візуальної 
корекції торговельної марки, до перебудови 
цінностей бренду. В залежності від глибини 
запланованих змін можна виділити наступні 
типи ребрендингу (рис. 2):

Ребрендинг є недешевим, але при правиль-
ному аналізі – ефективним вкладенням у при-
бутковість підприємства, його інвестиційну 
привабливість та досягнення конкурентних 
переваг [7]. 

У процесі ребрендингу, як і брендингу, 
необхідно зробити акцент на розвитку таких 
аспектів, як сила бренду, відповідність бренду 
до потреб та бажань споживача, розширення 
впливу бренду, стимулювання психологічного 
фактору прихильності до бренду та впізнава-
ності бренду [5].

В цілому ефективність ребрендингу доцільно 
оцінювати відповідно до досягнення стратегіч-
них цілей підприємства, зміни росту його при-
бутковості, впізнаваності та інших фінансових 
та маркетингових показників.

Якісне проведення ребрендингу доцільно 
розглядати як значний поштовх підприємства 
на якісно новий рівень, адже модернізований та 
релевантний бренд забезпечує будь-яку органі-
зацію можливістю наймати кращих працівни-
ків, встановлювати більш високі ціни на власні 
товари та послуги, підвищити рівень продажів 

та досягти рівня зростаючого попиту, сприяти 
зростанню конкурентних переваг і диференці-
ації, а також підвищити рівень задоволення 
потреб споживачів та покращання організацій-
ного клімату.

Висновки. Застосування ребрендингу є акту-
альним для українських товаровиробників на 
ринку, де все більше і більше компаній стика-
ється з проблемою занепаду власного бренду 
у результаті минулої діяльності. Ребрендинг 
значною мірою впливає на майбутнє підпри-
ємства, а саме на збільшення рівня продаж, 
частку ринку, привертання уваги споживачів, 
тривалість діяльності та розвиток організації 
на ринку. Ребрендинг може продовжити термін 
діяльності підприємства на ринку, збільшити 
привабливість бренду для споживачів. Проте, 
проводячи ребрендинг, необхідно пам’ятати про 
якісне оновлення всієї організації. Ребрендинг 
та оздоровлення бренду може проходити на 
одному або декількох рівнях: власне продукту, 
способу використання, його сприйнятої якості, 
образу споживача, виробника, відносин зі спо-
живачем, символіки тощо.
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