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В роботі розглянуто питання щодо моделей та методів управління 
міжнародним брендом. Питання є актуальним, адже з розвитком глобалізації та 
економічної інтернаціоналізації між країнами простежується прагнення 
компаній розвиватися в світових масштабах, ніж локально. Правильний підхід 
до управління брендом відіграє у цьому щонайбільшу роль, адже від того, які 
інструменти та методи компанія вирішить використати, буде залежати 
сприйняття покупцями бренду і, як наслідок, успіх самого підприємства з 
фінансової точки зору. Для успішного управління міжнародним брендом бренд-
стратег прагне знайти конкретні переваги, які бренд надає споживачеві, а також 
діапазон цінностей, який представляє бренд [1, с. 42]. 

Уніфікованої стратегії управління брендом не існує, адже вибір 
інструментів та методів залежить як від специфіки самої компанії, її продукту 
чи послуги, так і від характерних рис ринків, на яких підприємство функціонує. 
Проте певні спеціалісти виділяють дві моделі, на яких базується розвиток та 
управлянні брендом, а саме: англо-американська (західна) або японська (східна) 
моделі.  

Для західної моделі характерними є незалежні бренди, які отримали назву 
індивідуальних брендів. Головним фактором є випуск декількох товарів, що 
позиціонують себе окремо як від інших, так і від компанії виробника. З таких 
умов, у західній моделі вкладаються значні кошти у рекламу – як перспективу 
отримання майбутніх прибутків, хоча вона не завжди себе виправдовує. 
Виходячи з цього, стає зрозумілим підхід у японській моделі бренд-
менеджменту: головним тут є не окремий бренд, а компанія, що його виробляє. 
З цієї позиції у рекламі брендів частіше використовують логотип компанії. 
Тобто на перше місце виходить імідж компанії, а не окремого бренду [2, c. 61].  

Таким чином управління брендом передбачає створення його 
унікальності з акцентом на саму компанію, або на продукт чи послугу, що в 
свою чергу має різні підходи до позиціонування та сегментації ринку. Однак ці 
елементи хоч і життєво важливі, але не єдині. Розгляд управління брендом 
виключно з точки зору цих аспектів суттєво зменшує життєвий цикл бренду. 
Ось чому, якщо компанія планує використовувати бренд як стратегічний 
інструмент, вона повинна провести величезну кількість різноманітних заходів, 
включаючи аналіз ринку та планування бренду, його властивостей та 
характеристик. Для того, щоб розробити цілісний бренд, стратегія повинна 
враховувати всі рівні управління маркетингом та залучати всі підрозділи 
компанії.  
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