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ОСОБЛИВОСТI МIЖНАРОДНОЇ 
КОМУНIКАЦIЇ  
ПРИ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ БРЕНДУ

У сучасних умовах, вивчаючи досвід в бізнес-середовищі, ми в ряді випадків розглядаємо приклади 
великих компаній-міжнародних і транснаціональних. З одного боку, це обумовлено політичною, еко-
номічною та соціально-культурною взаємозалежністю країн і регіонів, з іншого ефективністю 
великого бізнесу та менеджменту, їх розумінням міжкультурної взаємодії. Також багато компаній,  
в планах розвитку, розглядають варіанти розширення ринків і цільової аудиторії.

Тенденція глобалізації, незважаючи на пандемію і карантинні заходи, залишається стійкою, від-
повідно, фокус уваги, спрямований на максимально високий рівень і дослідження діяльності глобаль-
них брендів, допомагає рухатися в бік розвитку підприємств будь-якого рівня.

У статті розглянуто сутність бренду та особливості його комунікаційної підтримки в умовах 
глобалізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕНД
Бренд як поняття стали вивчати в середині 

XX століття: перше дослідження належить Герд-
неру і Леві «Продукт і бренд» (1955 р.).

До нашого часу, за період більше 70 років, 
були розглянуті як поточні, так і стратегічні 
питання теорії і практики, що дозволило сфор-
мувати ряд дефініцій і напрямків вивчення, 
серед яких: бренд як образ ( К. Боулдін, К.Л. Кел-
лер), бренд як система формування цінностей 
та іміджу (Ж.-Ж. Ламбен, Дж.Шес), дослідження 
унікальності (Д.Аакер, М. Гудаір), вивчення 
успішного бренда (К. Дж.Веркман) та ін.

Серед українських науковців можна виділити 
роботи Е. Антропової, О. Андрусяк, А. Возний, Н. 
Безрукової, Л. Іваненко та ін.

Чим більш відомий стає бренд, тим більше 
охоплення аудиторії-стейкхолдерів, тим більше 
уваги приділяється міжнародній комунікації — 
процесу спілкування, передачі інформації, що 
пов’язана з міжнародними відносинами. Тобто 
це обмін міжнародною інформацією між соці-
альними суб’єктами, який може бути опосеред-
кований спеціальними технічними засобами, з 
урахуванням впливу соціальних інститутів, чле-
нами яких є ці суб’єкти[ 1, 7]. 

Історично, в практиці, бренди з›явилися в 
кінці XIX століття, в США як продукти, що гаран-
тують якість, на відміну від ряду сумнівних 
товарів. 

Спочатку бренд розглядали як один з видів 
стратегії маркетингових комунікацій. У такому 
баченні цінності через рекламу і PR, додава-
лися до продукту. Сьогодні практики і теоре-
тики згодні з більш широким контекстом трак-
тування поняття бренду.

До 40-х років минулого століття коротко-
строкові програми просування товару стали 
перетворюватися в стратегічні проекти фор-
мування цінності бренду, так почався справ-
жній розвиток інтернаціонального брендингу, 
одним із перших прикладом якого можна вва-
жати об’єднання глобальних компаній — Disney 
і MCDonald’s, які у 1996 році підписали угоду 
про спільне просування торгових марок на 
ринок [2].

Зараз формулу бренду можна визначити 
наступним чином:
Бренд = Товар + Ім’я + Асоціація + Імідж [3]

Відповідно брендинг — це нова мова сучас-
ного суспільства, зріз комунікації між компа-
нією і споживачем. Бренд за допомогою комп-
лексу маркетингових комунікацій упроваджу-
ється в свідомість споживачів та створює ауру 
особливої цінності [4, 13 ].

У сучасному світі, де відбувається переоцінка 
матеріальних цінностей, бренд стає найбільш 
важливим активом і, відповідно, ключовим еле-
ментом корпоративної стратегії. Наявність відо-
мих брендів в портфелі компанії допомагають 
їй бути більш інвестиційно привабливою та пев-
неніше йти вперед.

Рушійними силами процесу глобалізації є: 
технологічний розвиток, фінансові ринки і полі-
тика. Фактично, можна стверджувати, що кому-
нікаційні / інформаційні технології забезпечу-
ють необхідну інфраструктуру для глобаль-
них транзакцій [5]. У період пандемії і локдауну 
процес діджиталізації став розвиватися більш 
стрімко, що дозволило проводити переговори, 
заходи в онлайн або гібридному форматі, що 
у свою чергу сприяло розвитку онлайн-освіт-
ніх платформ і максимальної переорієнтації 
бізнесу в інтернет.

Все частіше в багатьох країнах політичний 
клімат сприяє процесам глобалізації. Багато 
політичних і регулятивних заходів спрямовані 
на задоволення вимог великих корпоративних 
користувачів світового зв›язку[5]. Навіть не зва-
жаючи на всі заходи в період локдауну і ниніш-
ніобмеження у всіх країнах можна спостерігати 
розвиток процесу. У наш час глобальний бренд 
стає орієнтиром в глобальному просторі.

Дж.Ф.Джонс виділяє 3 типи міжнародних 
брендів:

1. Міжнародні бренди, які просуваються 
транснаціональними корпораціями, котрі 
використовують у своїй діяльності глобальні 
рекламні стратегії. Це нечисленна, але най зна-
чиміша група, оскільки вона формує пере-
ваги і тенденції в поведінці споживачів. У прак-
тиці можна знайти багато значимих брендів, 
які визначають моду і мають високий потенціал 
розвитку, 

2. Міжнародні бренди, які просуваються 
транснаціональними корпораціями , що вико-
ристовують у своїх комунікаціях багатонаціо-
нальні рекламні стратегії, максимально адапто-
вані до умов місцевого ринку. 
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3. Місцеві бренди, що продаються транснаці-
ональними корпораціями, які з очевидних при-
чин не використовують міжнародні рекламні 
кампанії [6].

В класичному вигляді Ф. Котлер і В. Пферч 
позначили чотири основні стратегії брендів : 

1 Стратегія міжнародного бренду: робота 
на міжнародних ринках без адаптації ринко-
вих пропозицій, брендів, маркетингових захо-
дів до місцевих умов. Така стратегія підходить 
для унікальних товарів і брендів, які не мають 
конкуренції на іноземних ринках. Прикладом 
такої стратегії є просування на ринку компанії 
Microsoft.

2. Стратегія глобального бренду: сильна орі-
єнтація на підвищення прибутковості за раху-
нок зниження витрат на основі стандартиза-
ції. Вона не має адаптації до національних від-
мінностей, використовується одне і те саме ім’я 
бренду, логотип та слоган. Через масштабну 
діяльность стандартизоване функціонування 
бренду веде до значного ефекту економії. При-
кладом такої стратегії є просування на ринку 
компанії Intel.

3. Стратегія транснаціонального бренду: роз-
робляється індивідуальна концепція брен-
дінгу для іноземних ринків. За умови викорис-
тання такої стратегії всі елементи брендінгу 
адаптуються до місцевих умов, а корпоративна 
концепція бренду залишається основою, що 
направлена на місцеву адаптацію в межах своїх 
кордонів. У зв’язку із особливостями ринків 
пристосування до них вимагає великих вкла-
день. Прикладом такої стратегії є Milka — пер-
ший виробник в Германії, що з›єднав молоко з 
шоколадом в свідомості споживача;

4. Стратегія багатонаціонального бренду: 
всесторонньо адаптує бренди, ринкові про-
позиції і маркетингові заходи. Застосовується 
в регіонах, де існують культурні відмінності і 
закони. Прикладом такої стратегії є Honda, яка 
демонструє надійність і якість в США, а в Японії, 
де якість — само собою зрозумілий критерій, 
Honda — це швидкість, юність і енергія [7] ;

МІЖНАРОДНА КОМУНІКАЦІЯ  
ТА ГЛОБАЛЬНИЙ БРЕНД 

Міжнародна комунікація — багатофункці-
ональний процес взаємодії всіх стейкхолдерів. 
Такий вид комунікації позначає принаймні три 
явища: 1) процес передачі й поширення інфор-

мації; 2) власне інформацію; 3) засоби комуні-
кації [ 1, 7].

Інформаційне поле в міжнародному масш-
табі, в період 2020-2021 рр., істотно розши-
рилося, завдяки онлайн-торгівлі, інтернет-
каналам і соціальним мережам. Останні стали 
формувати новий, більш неформальний кон-
текст взаємин і подачі матеріалів. Так, напри-
клад, у сфері B2B в період локдауну біль-
шість переговорів, конференцій перейшли в 
онлайн-формат.

Традиційні ЗМІ також стали освоювати інтер-
нет-присутність і запускати сучасні інтерактивні 
інструменти. Ті бренди, які зпромоглися збіль-
шили інтернет-активність в 2019 р., відразу ж 
відчули приріст аудиторії і клієнтів.

У наш час саме глобальні компанії просува-
ють ідею глобального бренду як одного з осно-
вних чинників діяльності бізнесу. Нематеріаль-
ний актив дуже важливий в здобутті інвестиції 
індексу надійності компанії.

Найвагомішими рейтингами брендів є: Kantar 
Brandz by Millward Brown, Interbrand, Global 500 
by Brand Finance, вони оцінюють найдорожчі 
бренди, що визначають положення міжнарод-
них і транснаціональних компаній в світовій 
спільноті. Ці рейтинги використовують схожий 
підхід до оцінки вартості бренду, також кожна 
група намагається з›ясувати вартість майбутніх 
доходів компаній від володіння брендом. Рей-
тингові агентства використовують різні мето-
дики дослідження. Як приклад, можемо розгля-
нути доповідь Kantar Brandz 2021 [8], яка наголо-
шує на посилення ролі брендів в умовах панде-
мії та економічної кризи. У першу десятку рей-
тингу входять 8 компаній, заснованих в США, і 2 з 
Китаю. Як видно з таблиці 1, пріоритетними галу-
зями є роздрібна торгівля, IT і технології, медіа і 
розваги, платіжні системи і фаст-фуд.

Усього в рейтингу Kantar Brandz 56 компа-
ній зі 100 мають свою «прописку» у США, Китай 
на другому місці по кількості брендів. З ціка-
вих фактів рейтингу варто відзначити, що у 
2021 році зафіксовано рекордне зростання на 
42%, яке перевищує темпи зростання останніх 
15 років, так, бренд Tesla найшвидше зростав, 
збільшивши вартість на 275%.

Рейтинг Brand Finance Global 500 (100) 2021 
виглядає інакше (табл. 2):

Як бачимо, згадана система підрахунку має 
інший результат в деяких випадках. Зміни-
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лися лідери: Apple — на першому 
місці, а Amazon — на другому. Вар-
тість бренду компанії №1 оцінюється 
в $ 263,4 млрд, що на 87 % вище, ніж в 
минулому році. Це обумовлено зрос-
танням вартості бренду за рахунок 
успішної диверсифікації, таким чином 
бізнес менше залежать від одного 
продукту.

Слід відмітити, що багато брендів 
в обох «десятках» є однаковими, що 
вказує на високу кореляцію методик 
підрахунку вартості брендів. У загаль-
ному рейтингу 2/3 компаній — аме-
риканського і китайського похо-
дження, бренд Tesla також став най-
швидше зростаючим в рейтингу за 
рік він подорожчав на 158%.

Рейтинг Breakthrough Brands 2021 report 
представляє 30 революційних брендів 
США [10]. У доповіді наголошується, що ці 

бренди відображають більш широкий кон-
текст бурхливого року, коли від компаній 
вимагалося експериментувати і бути стій-
кими у відповідь на глобальну пандемію, 

Таблиця 1
Перша десятка брендів рейтингу Kantar Brandz

№ Назва бренду Вартість бренду,  
млн. дол. США 

Відсоток зростання у 
порівнянні із 2020 , % Галузь

1 AMAZON 683,852 64 Торгівля
2 APPLE 611,997 74 Електроніка
3 GOOGLE 457,998 42 Медіа
4 MICROSOFT 410,271 26 ІТ
5 TENCENT 240,931 60 Медіа
6 FACEBOOK 226,744 54 Медіа
7 ALIBABA 196,912 29 Торгівля
8 VISA 191,285 2 Фінанси
9 McDONALD’S 154,921 20 Швидке харчування

10 MASTERCARD 112,876 4 Фінанси
Джерело: Kantar Brandz 2021 [8]

Таблиця 2
 Перша десятка брендів рейтингу  

Brand Finance Global 500

№ Назва бренду Вартість бренду, 
млн. дол. США

Рейтинг  
у 2020 році

1 APPLE 263,375 3
2 AMAZON 254,188 1
3 GOOGLE 191,215 2
4 MICROSOFT 140,435 4
5 SAMSUNG 102,623 5
6 WALMART 93,185 8
7 FACEBOOK 81,476 7
8 INDUSTRIAL and COMMERCIAL 

BANK of CHINA
72,788 6

9 VERIZON 68,889 12
10 WeChat 67,902 19

Джерело: Brand Finance Global 500 (100) 2021 [9]
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працювати в напрямку соціальної справед-
ливості.

Не зважаючи на всі складнощі 2020-2021 рр. 
через пандемію, кризу в економіках країн та 
інших форс-мажорних обставин, всі рейтинги 
демонструють зростання компаній. Саме такий 
розвиток і доводить той факт, що нематеріаль-
ний актив додає цінність бізнесу.

КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ  
2020-2021 Р. Р.

У сучасному світі, де швидко розвиваються 
інформаційно-комунікаційні технології і тес-
туються нові методики і підходи, можна виді-
лити низку нових комунікативних напрям-
ків. Їх завдання — сфокусувати увагу фахівців 
на новій реальності, для того, щоб професійні 
комунікатори налагодили ефективний діалог, 
актуальний і значущий в мінливому суспільстві.

Сучасною тенденцією є те, що межі між полі-
тичними, економічними та соціальними нови-
нами стають розмитими, і ми отримуємо інфор-
мацію так чи інакше пов›язану з брендом з різ-
них тематичних каналів. У зв›язку з такою ситу-
ацією бізнесу треба сформувати та позначати 
своє бачення і розуміння різних питань. Такий 
підхід — соціально-відповідальна комуніка-
ція (Social Responsible Communication). З допо-
віді дослідження Cone Communications 2015 
року 91% споживачів в світі очікує, що компанії, 
крім отримання прибутку, будуть відповідальні 
за те, що роблять в соціальному і навколиш-
ньому середовищу, 84% споживачів стверджу-
ють, що при першій-ліпшій можливості шука-
ють відповідальну продукцію і 90% споживачів 
готові бойкотувати компанію, якщо дізнаються 
про безвідповідальну або оманливу діяльність 
[11]. У 2017р. Доповідь Cone Communications 
говорить про те, що 87% споживачів купують 
бренди, що розділяють їхні погляди.

Схожа тенденція активно розвивається і в 
концепції зеленого бізнесу [12]. Клієнти виби-
рають бізнес, що піклується про екологію в 
світі, де нематеріальні цінності є важливішими 
за матеріальні. Щоб уникнути хейту і негативу 
в інтернеті, компаніям доводиться коригу-
вати політику, щоб відповідати вимогам ауди-
торії. Так, компанія Unilever на сайті інформує 
цільову аудиторію про дослідження і рішення, 

які сприяють виробництву більш натураль-
ної продукції, відповідально взаємодіючи з 
навколишнім середовищем [13]. В інформацій-
ному повідомленні Світового Економічного 
Форуму відзначаються дані глобального звіту 
The Economist Intelligence Unit, підготовленому 
на замовлення WWF, де зафіксовано приго-
ломшливе зростання кількості онлайн-пошу-
ків екологічно чистих товарів у всьому світі за 
останні п›ять років. При цьому, таке екологічне 
«пробудження» відбувається не тільки серед 
споживачів в країнах з високим рівнем доходу, 
але і в економіках, що розвиваються, напри-
клад, в Індонезії таке зростання склало 24%,  
а в Еквадорі — 120% [ 14].

Колаборація брендів — взаємовигідне спів-
робітництво брендів для залучення аудито-
рії, отримання більшого доходу і підвищення 
лояльності, наприкінці якого створюється 
новий продукт. Колаборація допомагає більш 
гнучко реагувати на завдання та може транс-
формуватися. Ідею запустили модні будинки, 
де колаборація відразу принесла позитивні 
результати. Так, Louis Vuitton один з перших 
став розробляти колекції з цікавими худож-
никами сучасності. Особливо вдалим був арт-
проект з Джеффом Кунсом, автором найвідомі-
ших в світі картин, частина його копій прикра-
сили вироби бренду [15]. 

Бренди із задоволенням співпрацюють з 
інфлюенсерами- лідерами думок і відомими 
людьми. Аудиторія вибирає тих, хто робить 
живий контент і розділяє їх думки і цінності. 
Довіра аудиторії будується на історіях, тому 
мистецтво сторітеллінга стає окремим жанром 
та допомагає скласти успішний акаунт. Справ-
жні історії, де є емоції та співчуття, викликають 
більший відгук. До речі, щирі почуття лідера 
думки, співвідносять з брендом, створює істо-
рії, яки продають. В останній час бренди охо-
пили топових інфлюенсерів та почали роботу з 
мікро-інфлюенсерами, щоб повніше представ-
ляти бренд [ 16].

Іншим цікавим трендом сучасності є геймері-
зація, тому глобальні бренди приєднуються до 
такого нововведення, щоб всі складові бренд-
комунікацій залучали цільову аудиторію в ціка-
вий діалог, який передбачає чат-боти, взаємну 
підписка, сюрпризи, пости з жартами, вклю-
чення анімаційних героїв та ігрових елементів в 
розіграшах тощо.
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Зараз, наприклад, готується до запуску спіль-
ний проект гри-конструктора Dreams автокон-
церну Mercedes-Benz. В результаті з’явиться 
«Мрії і Mercedes», сюжетний 2D- платфор-
мер всередині Dreams, який представить своє 
бачення майбутнього — працюють роботи, а 
люди зайняті творчістю, навколишнім середо-
вищем та спілкуванням [17].

ВИСНОВКИ 
Підводячи підсумок, можна відзначити, що 

важливою зміною сучасності є зміна сутності 
глобального бренду з суто економічного тер-
міну на соціально-культурний феномен. Тому 
сьогодні ми розглядаємо нові ролі і завдання 
глобальних брендів як орієнтирів у світі.

У світі, де, з одного боку, ринки перенасичені, 
а з іншого, є дефіцит інвестицій, або, як в 2020-
2021 — форс-мажорні обставини через панде-
мію, успішний бренд є нематеріальним активом, 
який формує лояльність і довгострокову довіру 
стейкхолдерів. При цьому пріоритетом є співп-
раця зі стейкхолдерами, значно більше уваги 
приділяється емоційній наповненості бренду, 
його відповідності цінностям споживачів. 

Сьогодні глобальні бренди стають більш соці-
ально відповідальними, оскільки цільова ауди-
торія і громадськість може впливати на роботу 
бренду та вимагає використання інструментів 
корпоративної соціальної відповідальності. 
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