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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На першому етапі аналізу інтегрованих по�

казників ідентифікації бренду закладу ресто�
ранного господарства автором в роботі [4] були
ідентифіковані кореляційно�регресійні функції
зв'язків між класифікованими ціновими сег�
ментами ринку РГ, які запропоновано іменува�
ти як показник міжсегментного "ринкового
важіля брендової націнки". На другому етапі
дослідження проблем аналізу та управління
брендами мереж ресторанного господарства в
роботі [5] у вказаних сегментах ринку були ви�
явлені параметри, які ідентифікують характе�
ристики бренда заклада РГ внутри кожного
сегмента — показники внутрисегментної "ри�
зикової складової індивідуальної сили бренда"
закладу РГ у сегменті. Невирішеною пробле�
мою подальших досліджень залишилось вияв�
лення механізму перетворення показників
міжсегментного "ринкового важіля брендової
націнки" та внутрисегментної "ризикової скла�
дової індивідуальної сили бренда" закладу РГ
в сегменті в показник цільової функції управ�
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ління брендом закладу РГ — "успішний бренд",
тобто бренд, який дає стійкий прогнозований
рівень "брендового надприбутку".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню чисельних характеристик "ус�
пішності бренда" присвячені наукові праці за�
рубіжних (В.Н. Домнин [2], С.А. Старов [3]) та
вітчизняних (А. Длігач [1]) дослідників, однак
на сьогодні сформульована тільки теоретична
сутність "успішності бренду" як показника, що
характеризує рівень обізнаності споживачів з
брендом не менше 80%, долю лояльних до брен�
ду споживачів не менше 30%, долю бренда на
ринку не менше 5% та певний рівень "прибутку
бренду" (Brand Value — грошова премія, яку
власник бренду одержує з покупців, прихиль�
них бренду й згодних за нього платити підви�
щену ціну).

У статтях автора [4], [5] на базі результатів
статистичних досліджень відносної вартості
однотипних страв та напоїв у закладах РГ
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різних цінових категорій як функції відношен�
ня вартості блюда до рівня вартості "середньо�
го" чека клієнта в закладі РГ:

1. Ввведено термін та обгрунтовано сутність
міжсегментного "ринкового важіля брендової
націнки" на брендовану продукцію та послуги
закладів окремих цінових сегментів мереж РГ
як показника середньоринкової "брендової
премії" за розроблений комплекс товарної
ідентифікації бренда в структурованих цінових
сегментах підприємств мереж ресторанного
господарства.

2. Введено термін та обгрунтовано сутність
статистичного розподілу внутрішньосегмент�
ної "ризикової складової індивідуальної сили
бренда" як показника індивідуальної надбавки/
знижки на середньоринковий рівень "брендо�
вої премії" в сегменті за рахунок відносної "ус�
пішності" або "неуспішності" власного бренда
закладу РГ у порівнянні з рівнем брендів за�
кладів�конкурентів у ціновому сегменті ринку
РГ.

3. Обгрунтовано доцільність для оцінки "ус�
пішності бренду" закладу РГ використання ме�
тодології бенчмаркінгу (від англ. benchmarking
— встановлення контрольної точки) — проце�
са порівняння товарів (робіт, послуг), виробни�
чих процесів, методів та інших параметрів до�
сліджуваного закладу РГ з параметрами роз�
рахункового "ринкового стандарту" закладу РГ
у певній ціновій категорії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою наукової статті є розробка мето�
дики розрахунку комплексних оцінок віднос�
них рівней "успішності брендів закладів РГ"
серед конкурентів на ринку закладів РГ у
кожній j� ціновій категорії по вартості серед�
нього "чека" відвідувача без застосування їх
закритої (для дослідників та конкурентів)
внутрішньої фінансово�економічної інфор�
мації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонована в дослідженні комплексна
оцінка )(nBR j  відносного рівня успішності брен�
да закладу РГ серед конкурентів на ринку зак�
ладів РГ у кожній j�ціновій категорії по вар�
тості середнього "чека" відвідувача є не�
лінійною суперпозицією пропонуємих автором
показників міжсегментного "ринкового важі�
ля брендової націнки" закладу РГ [4], внутріш�
ньосегментної "ризикової складової індивіду�
альної сили бренда" закладу РГ [5] та "рівня за�

вантаженості закладів РГ" (методика розра�
хунку викладена в поточній статті).

Методика розрахунку пропонуємих комп�
лексних оцінок рівня успішності бренда закла�
ду РГ )(nBR j  складається з наступних етапів:

1. Етап 1 — "Розрахунок статистичних ха�
рактеристик цінових вибірок по ідентичним
порціям страв і напоїв" [4]:

а) в якості вихідної інформації застосову�
ються вибірки цін на i �тий вид ідентичних страв
та напоїв з опублікованих меню закладів РГ,
згруповані за ціновою категорією j  закладу РГ,
де згідно з авторською класифікацією [4]:

1j  — заклади РГ цінової категорії "Fast
food + Fast Casual";

2j  — заклади РГ цінової категорії "Quick
Service Restaurant + Quick&Casual";

3j  — заклади РГ цінової категорії "Casual
Dining";

4j — заклади РГ цінової категорії "Top
Casual Dining";

5j  — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Ekstra";

6j  — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Premium";

7j  — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Elit";

б) у кожній ціновій категорії j  закладу РГ
(для jn — кількості спостерігаємих закладів РГ
в ціновій категорії) для i �того виду ідентичних
страв та напоїв розраховується маточікування
ціни ijMC :

j

nj

ij

ij n

C
MC 1 (1).

2. Етап 2 — "Розрахунок показників )(1 nR
ij

та )(2 nR
ij

 "індивідуального ризику цінового ва�
жіля" брендової націнки в n�му закладі РГ на
типові страви та напої на ринку закладів РГ",
де i — вид ідентичної страви чи порції напою в
закладах РГ, а j цінова категорія закладів РГ
по вартості середнього "чека" відвідувача,
n код ідентифікації назви закладу РГ (мережі
закладів РГ) на ринку закладів РГ" [5]:

а) для кожного i виду ідентичної страви чи
порції напою в закладах РГ визначається най�
нижча опорна ціна iC :

— для напоїв — ціна продажу напою в
роздрібній торгівлі;

— для страв — найнижча ціна продажу
страви в ціновому сегменті j=1/j=2;

б) для кожної j цінової категорії закладів
РГ по вартості середнього "чека" відвідувача
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розраховується маточікування )0(1
ij

R  "ціново�
го важіля" брендової націнки

i

ijij

C

MC
R )0(1 (2).

Так, для вибірок із ідентичних (за назвою,
складом та вагою) страв та напоїв в аналізує�
мих закладах РГ м. Києва в роботі [4] наведені
отримані кореляційно�регресійні залежності
для вартості наступних напоїв — маточікуван�
ня ціни ijMC  (в грн. станом на 01.02.2016) в j
=1,…,7 цінових сегментах ринку закладів РГ:

1) для пляшки "Боржомі"(500 мл):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*1323,1(

)"("
719,0

(3),

де Zj — значення в USD координати середи�
ну інтервалу j =1,…,7 цінових сегментах ринку
закладів РГ;

usdKuah /  — курс національної валюти до
долара США (в розрахунках прийнятий курс 25
грн/USD станом на 01.02.2016 — дата створен�
ня порівняльної поточної бази цін та напоїв у
меню закладів РГ м. Києва);

2) для кухля розливного пива "Чернігівсь�
ке/Львівське"(500 мл):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*4605,0(

)"("
642,0

  (4),

3) для порції горілки "Nemiroff"(50 мл):

usdKuahZj
Z

NemiroffMC j
j /**

%100
)*2887,0(

)"("
552,0

(5),

4) для порції горілки "Finlandia Standart"(50
мл):

usdKuahZj
Z

FinlandiaMC j
j /**

%100
)*8881,0(

)"("
760,0

(6),

5) для порції коньяка "Martel X.O."(50 мл):

usdKuahZj
Z

MartelMC j
j /**

%100
)*7979,5(

)"("
615,0

(7),

6) для порції кофе "Espresso"(30 мл):

usdKuahZj
Z

EspressoMC j
j /**

%100
)*3583,0(

)"("
614,0

(8),

7) для порції "Картопляне пюре"(200 г):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*6572,0(

)"_("
708,0

(10),

8) для порції "Борщ український"(350 г):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*9278,0(

)"("
619,0

(11),

9) для порції салату "Цезар з куркою"(250
г):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*099,1(

)"("
551,0

(12),

10) для порції "Піцца "Маргарита""(360 г):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*0817,1(

)"("
581,0

(13),

11) для порції "Крила курячі "Баффа�
ло""(230 г):

usdKuahZj
Z

MC j
j /**

%100
)*7648,0(

)"_("
470,0

(14),

в) для кожного jn �закладу РГ у j цінової
категорії закладів РГ по вартості середнього
"чека" відвідувача розраховується індивіду�

альне значення )(1 j
ij

nR "цінового важіля" брен�
дової націнки на  i �ту порцію страви чи на�
пою:

i

ij
j

ij

C

C
nR )(1 (15).

За отриманими результатами, для кожного
jn �закладу РГ в  j цінової категорії закладів РГ

по вартості середнього "чека" відвідувача роз�

раховується середнє значення )(1 j
j

nMR  "ціново�
го важіля" брендової націнки для всієї вибірки
з  i �порцій страв чи напоїв:

i

nR
nMR i

j
ij

j
j

)(
)(

1

1 (16).

На рисунках 1—3 наведено результати
розрахунків маточікування )0(1

ij
R  "цінового

важіля" брендової націнки, індивідуальне

значення   )(1 j
ij

nR  "цінового важіля" брендо�
вої націнки на порцію страви/напою для ана�
лізуємих пар закладів РГ та середнє значен�

ня )(1 j
j

nMR  "цінового важіля" брендової на�

цінки для всієї вибірки з  i �порцій страв чи
напоїв для аналізуємих пар закладів РГ в ка�
тегоріях:

— j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber" ме�
режі закладів РГ "Козирна карта" [6]);

— j=6 (ресторани "Прага" [9] та "Marrakesh"
мережі закладів РГ "Світова карта" [7]);

— j=7 (ресторани "D*LUX" [8] та "Buddha�
Bar" мережі закладів РГ "Світова карта" [7]).

3. Етап 3 — "Розрахунок показників "сили
бренду" та "цінового цінового ризику індиві�
дуального брендового важіля". Для кожного

ijn  закладу РГ у j �сегменті для i тої стра�
ви/напою розраховуються показники "сили
бренда" та відповідного рівня "ризику"
(відносне відхилення фактичної ціни від ціни
маточікування i тої страви/напою в сег�
менті):

а) ijn індивідуальних показників "сили
бренду" (координата Y):
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%100*
),...,1(

),...,1(2
ij

ij
ij MC

nkCij
nkR ij

(17);

б) ijn індивідуальних показників "цінового
ризику індивідуального брендового важіля"
(відповідна координата Х — відхилення від ма�
точікування в частках середньоквадратичного
відхилення вибірки ij ):

ij

ijij
ij

MCnkCij
nkZR ij ]),...,1([

),...,1(2 (18);

в) для кожного  jn �закладу РГ в j цінової
категорії закладів РГ по вартості середнього
"чека" відвідувача розраховується середнє
(по аналізуємій вибірці i ідентичних страв/

напоїв в закладах РГ) значення )(2 j
j

nMR
відносне відхилення індивідуального значен�

ня   )(1 j
ij

nR  "цінового важіля" брендової на�
цінки на порцію страви чи напою від маточі�

кування )0(1
ij

R "цінового важіля" брендової
націнки

i
R

nR

i

nR
nMR

i

ij
j

ij
i

j
ij

j
j 1 1

1

1
2

2

%100*]1
)0(

)(
[%]100)([

)( (19).

4. Етап 4 — "Розрахунок середньотижне�
вих показників середнього погодинного )(3 nR

j

та середнього максимального )(4 nR
j  рівней

заповнення закладу РГ відвідувачами на базі
впровадження алгоритму оцифровування та
аналізу цих системи статистичного аналізу

Google Maps (гістограми наповнення закла�
ду РГ клієнтами [10], розраховуємі за дани�
ми GPS�геолокації щильності сигналів смар�
тфонів відвідувачів в географічній точці роз�
ташування закладу РГ) (рис. 4—6).

5. Етап 5 — "Розрахунок комплексної оцін�
ки ,...)3,2(nBR j  відносного рівня успішності
бренда закладу РГ серед конкурентів на ринку
закладів РГ у кожній j  ціновій категорії по
вартості середнього "чека" відвідувача":

а) рівень комплексної оцінки ,...)3,2(nBR j

відносного рівня успішності бренда закладу РГ
серед конкурентів на ринку закладів РГ у кож�
ній  j ціновій категорії в дисертаційному дос�
лідженні оцінений за формулою:

2
1 *)

%100
)(

1(*)0([)2( j
j

ijj nMR
RnBR

)
%100

)(
1(4

3

)]
%100

)(
1(*

j
j

nMR
j

j
nMR (20),

У формулі (20):

— показник )0(1
ij

R  — характеризує маточі�
кування "цінового важіля" брендової націнки
на групу ідентичних страв та напоїв для j�сег�
мента цінової категорії закладів РГ;

— показник )
%100

)(
1( 2 j

j
nMR

 — характеризує

індивідуальне середнє відхилення цін в ок�
ремому закладі РГ на групу ідентичних

Рис. 1. Результати розрахунків маточікування )0(1
ij

R  "цінового важіля" брендової націнки

та індивідуальні значення )(1 j
ij

nR  "цінового важіля" брендової націнки на порцію

страви чи напою для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=5 (ресторани "Дежавю"
та "Amber" мережі закладів РГ "Козирна карта" [6])

Джерело: [6].
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страв та напоїв для j�сегмента цінової ка�
тегорії закладів РГ від показника )0(1

ij
R ;

— показник )
%100

)(
1( 4 j

j
nMR

 — характеризує

індивідуальне значення середнього максималь�
ного рівня (за тиждень) заповнення закладу РГ;

— показник )
%100

)(
1( 3 j

j
nMR

 — характеризує

  Рис. 2. Результати розрахунків маточікування )0(1
ij

R  "цінового важіля" брендової націнки та

індивідуальні значення )(1 j
ij

nR  "цінового важіля" брендової націнки на порцію страви чи напою
для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=6 (ресторани "Прага" та "Marrakesh" мережі

закладів РГ "Світова карта")
Джерело: [7] та [9].

Рис. 3. Результати розрахунків маточікування )0(1
ij

R  "цінового важіля" брендової націнки

та індивідуальне значення )(1 j
ij

nR  "цінового важіля" брендової націнки на порцію страви
чи напою для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=7 (ресторани "D*LUX"

та "BuddhaIBar" мережі закладів РГ "Світова карта")Джерело: [7] та [8].
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індивідуальне значення середнього погодинно�
го рівня (за тиждень) заповнення закладу РГ.

Результати розрахунку складових та рівней
комплексної оцінки ,...)3,2(nBR j  відносного
рівня успішності бренда закладу РГ серед кон�

курентів на ринку закладів РГ у кожній
j ціновій категорії за формулою (21) для ана�

лізуємих пар закладів РГ в категоріях:
— j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber" ме�

режі закладів РГ "Козирна карта" [6]);

Рис. 4. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів

РГ у категорії j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber")
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— j=6 (ресторани "Прага" [9] та
"Marrakesh" мережі закладів РГ "Світова кар�
та" [7]),

— j=7 (ресторани "D*LUX" [8] та "Buddha�
Bar" мережі закладів РГ "Світова карта" [7]),
наведено в таблиці 4.

Аналіз результатів оцінки рівней успішності
брендів закладів РГ по окремим сегментам за
пропонуємою методикою, наведених в таблиці
4, показав:

1. У сегменті "Fine Dinning Elit" j=7 (середній
"чек" 50—60 USD) при порівнянні відносних

Рис. 5. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів

РГ у категорії j=6 (ресторани "Прага" та "Marrakesh")
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рівней успішності брендів ресторана "D*LUX"
(години обслуговування 12:00�6:00) та рестора�
на "Buddha�Bar" (години обслуговування 13:00
— 2:00/4:00) виявлено:

— лояльність до брендів відвідувачів сег�
менту закладів РГ "Fine Dinning Elit" j=7 дозво�

ляє впровадити при реалізації страв та напоїв
середній рівень важіля "брендової" націнки

)0(1
ij

R = 4,01;
— комплексна оцінка відносного рівня ус�

пішності бренду ресторана "Buddha�Bar" ста�
новить )7(nBR j 9,13, що в 1,48 раза вище оці�

Рис. 6. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів

РГ у категорії j=7 (ресторани "D*LUX" та "BuddhaIBar")
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нки відносного рівня успішності бренда ресто�
рана "D*LUX" )7(nBR j 6,15;

— більш вищий рівень реалізації успішності
бренду ресторану "Buddha�Bar" (з економічної
та маркетингової точок зору) відбувається за
рахунок:

а) взяття на себе ризику середнього додат�
кового підвищення цін на +5,27% відносно се�
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в
той час як ресторан "D*LUX" застосовує полі�
тику додаткового залучення відвідувачів за ра�
хунок середнього додаткового підвищення цін
тільки на +0,29% відносно середнього рівня
важіля "брендової" націнки (втрата частки "ри�
зикового" рівня прибутку);

б) при цьому середній за тиждень індивіду�
альний рівень середньоденного почасового за�
вантаження ресторану "Buddha�Bar" становить
21,8%, що більш ніж в 2 рази вище індивідуаль�
ного середньоденного почасового рівня заван�
таження ресторану "D*LUX" (9,0%) та свідчить
про наявність більш значного постійного пла�
тоспроможного сегмента лояльних до бренду
відвідувачів ресторану "Buddha�Bar";

в) середній за тиждень індивідуальний
рівень максимального завантаження рестора�
ну "Buddha�Bar" (45,6%) в 1,44 раза більше рівня
максимального завантаження ресторана
"D*LUX" (31,6%), що свідчить про наявність
більш значного разового платоспроможного
сегмента лояльних до бренду відвідувачів рес�
торану "Buddha�Bar".

2. В сегменті "Fine Dinning Premium" j=6 (се�
редній "чек" 40—50 USD) при порівнянні віднос�
них рівней успішності брендів ресторану "Пра�
га" (години обслуговування 9:00 — 24:00) та
ресторану "Marrakesh" (години обслуговуван�
ня 11:00 — 23:00) виявлено:

— лояльність до брендів відвідувачів сег�
мента закладів РГ "Fine Dinning Premium" j=6
дозволяє впровадити при реалізації страв та на�
поїв середній рівень важіля "брендової" на�

цінки )0(1
ij

R = 3,63;
— комплексна оцінка відносного рівня

успішності бренда ресторана "Прага" стано�
вить  )9(nBR j 13,71, що в 1,96 раза вище оцін�
ки відносного рівня успішності бренда ресто�

рана "Marrakesh" )9(nBR j 6,98;
— більш вищий рівень реалізації успішності

бренду ресторану "Прага" (з економічної та
маркетингової точок зору) відбувається за ра�
хунок:

а) взяття на себе ризику середнього додат�
кового підвищення цін на +9,79% відносно се�
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в

той час як ресторан "Marrakesh" застосовує
політику додаткового залучення відвідувачів за
рахунок середнього додаткового зниження цін
на �15,12% відносно середнього рівня важіля
"брендової" націнки (втрата частки "ризиково�
го" рівня прибутку);

б) при цьому середній за тиждень індивідуаль�
ний рівень середньоденного почасового заван�
таження ресторану "Прага" становить 39,5%,
що в 1,8 раза вище індивідуальний рівня серед�
ньоденного почасового завантаження рестора�
ну "Marrakesh" (21,9%) та свідчить про на�
явність більш значного постійного платоспро�
можного сегмента лояльних до бренду відвіду�
вачів ресторана "Прага";

в) середній за тиждень індивідуальний
рівень максимального завантаження рестора�
на "Прага" (63,9%) в 1,07 раза більше рівня мак�
симального завантаження ресторану "Mar�
rakesh" (59,7%), що свідчить про наявність прак�
тично рівного разового платоспроможного
сегмента лояльних до бренду відвідувачів рес�
торанів "Прага" та "Marrakesh".

3. У сегменті "Fine Dinning Ekstra" j=5 (се�
редній "чек" 30�40 USD) при порівнянні віднос�
них рівней успішності брендів ресторану "Де�
жавю" (години обслуговування 11:00�4:00) та
"Amber" (години обслуговування 11:00 — 6:00)
виявлено:

— лояльність до брендів відвідувачів сег�
мента закладів РГ "Fine Dinning Ekstra" j=5 доз�
воляє впровадити при реалізації страв та напоїв
середній рівень важіля "брендової" націнки

)0(1
ij

R  = 3,05;
— комплексна оцінка відносного рівня ус�

пішності бренда ресторана "Дежавю" становить
)11(nBR j 8,23, що в 1,34 раза вище оцінки

відносного рівня успішності бренду ресторану
"Amber" )11(nBR j 6,12;

— більш вищий рівень реалізації успішності
бренду ресторану "Дежавю" (з економічної та
маркетингової точок зору) відбувається за ра�
хунок:

а) взяття на себе ризику середнього додат�
кового підвищення цін на +22,5% відносно се�
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в
той час як ресторан "Amber" застосовує полі�
тику додаткового підвищення цін тільки на
+18,05% відносно середнього рівня важіля
"брендової" націнки (часткова відносна втрата
можливого "ризикового" рівня прибутку);

б) при цьому середній за тиждень індиві�
дуальний рівень середньоденного почасового
завантаження ресторану "Дежавю" становить
21,3%, що в 1,6 раза вище рівня завантаження
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ресторану "Amber" (13,1%) та свідчить про на�
явність більш значного постійного платоспро�
можного сегмента лояльних до бренду відвіду�
вачів ресторана "Дежавю";

в) середній за тиждень індивідуальний рівень
максимального завантаження ресторану "Дежа�
вю" (51,9%) в 1,38 раза більше рівня максималь�
ного завантаження ресторану "Amber" (37,6%),
що свідчить про наявність більш значного і ра�
зового платоспроможного сегмента лояльних
до бренду відвідувачів ресторану "Дежавю".

Таким чином, запропонована комплексна
оцінка )(nBR j  дозволяє оцінити відносний
рівень успішності бренду закладу РГ серед кон�
курентів на ринку закладів РГ у кожній
j ціновій категорії по вартості середнього

"чека" відвідувача без застосування їх закри�
тої (для дослідників та конкурентів) внутріш�
ньої фінансово�економічної інформації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Згідно із бенчмаркінговою методологією

успішність бренда закладу РГ у проведеному

дослідженні автором трактується як мож�
ливість продажу ідентичних для ринку зак�
ладів РГ наборів страв та напоїв за значно ви�
щою ціною (важіль брендової націнки) при
максимально можливому рівні залучення
відвідувачів платоспроможного сегмента
(сформована лояльність до бренду закладу
РГ). З економічної точки зору реалізація мак�
симуму важіля брендової націнки дає мож�
ливість закладу РГ фінансувати значне підви�
щення рівня та комфорту обслуговування
відвідувачів з наданням додаткових послуг не
тільки гастрономічного, але і духовно�фізич�
ного відпочинку в атмосфері вишуканого або
спеціально стилізованого інтер'єру з впровад�
женням систем автоматизації, відео та аудіо�
послуг.

Наявність високого рівня заповнення від�
відувачами закладу РГ певної цінової кате�
горії при застосуванні високих рівней показ�
ників "цінового важіля" брендової націнки
та високих рівней ризику "верхнього" відхи�
лення цін закладу РГ від середньостатистич�
ної "кривої ринку" свідчить про надзвичай�
но високий рівень успішності бренду серед

Таблиця 4. Результати розрахунку складових та рівней комплексної оцінки
відносного рівня успішності бренда закладу РГ серед конкурентів на ринку закладів РГ

в кожній  ціновій категорії за формулою (8)

 

  j=7 "Fine 
Dinning Elit" (50-60 USD) 

  j=6 "Fine 
Dinning Premium" (40-50 USD) 

  j=5 "Fine 
Dinning Ekstra" (30-40 

USD) 

 
"D*LUX" 

 
"BUDDHA-

BAR" 

 
" " 

 
"Marrakesh" 

 
" " 

 
"Amber" 

1.   
  R1 

   
 

3,93 4,31 3,97 3,07 3,66 3,63 

2.   R0 
«  »  

    
    j-  

    

4,05 3,64 3,06 

3.  R2 
  

  ("  
")     

     
  j-   

  , % 

-0,29% 4,48% 9,62% -15,22% 22,33% 17,84% 

4.    
  

  
 , % 

8,99% 21,77% 39,47% 21,90% 21,34% 13,15% 

5.    
  
  

, % 

31,57% 45,57% 63,86% 59,71% 51,86% 37,57% 

6.   
   

    
    

  j -   
6,18 9,16 13,73 7,00 8,24 6,13 

,...)3,2(nBRj
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закладів�конкурентів у певній ціновій кате�
горії ринку. Всі інші види відхилення (низь�
кий рівень заповнення відвідувачами закла�
ду РГ або значний рівень ризику "нижньо�
го" відхилення цін закладу РГ від середньо�
статистичної "кривої ринку" для додатково�
го залучення клієнтів більш низького ціно�
вого сегмента ринку закладів РГ низькими
цінами з втратою певного рівня "нормально�
го" прибутку) свідчать про певний рівень
конкурентної неуспішності декларуємого
бренду закладу РГ та потребують корегуван�
ня його брендової політики або ребрендин�
гу закладу РГ у більш нижчу цінову катего�
рію ринку закладів РГ.
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