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Бренд, виступаючи гарантом якості, надійності, впевненості, бере
на себе зобов’язання задоволення потреб споживачів, урахування їх по
бажань, таким чином викликає прихильність до підприємства. Наяв
ність бренда обумовлює можливість використання багатьох переваг від формування лояльної клієнтської бази до продажу прав користуван
ня популярним ім'ям. Розуміння впливу бренда на діяльність підприєм
ства, визначення його фінансової цінності є стратегічним інструментом
постійного розвитку бізнесу. Ефективне використання надбань бренда
обмежується через складність застосування більшості загальновідомих
методів оцінки його вартості для українських підприємств.
Монографія може бути корисною для науковців та фахівців., які за
ймаються питаннями формування капіталу підприємств, розвитку його
нематеріальних активів, аспірантів та студентів вищих навчальних закла
дів економічних спеціальностей.
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