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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У наш час люксовий сегмент світового ринку активно 

розвивається, спираючись на власні традиції та принципи, використовуючи загальні 

тенденції та відповідний методологічний інструментарій. Успіх у просуванні 

лакшері-брендів значною мірою залежить від умов, наявних у тій чи іншій країні. 

Саме тому можна спостерігати позитивну динаміку лакшері-брендингу в Західній 

Європі та складний стан українського ринку класу люкс, зумовлений соціально-

політичною та економічною нестабільністю в державі.  

Дослідження особливостей використання соціально-комунікаційних технологій 

у світі лакшері дає змогу створити дієву модель виведення українського люксового 

ринку з кризового стану. Комунікаційні технології формують суттєвий фундамент 

люксового дискурсу, без них неможливо уявити конструктивності, результативності 

та ефективності просування лакшері-брендів. Теоретичний аналіз специфіки 

застосування традиційних та інноваційних комунікаційних технологій у стратегіях 

лакшері-брендингу дає можливість розробити низку рекомендацій щодо 

вдосконалення практичної діяльності у цій сфері, відкрити евристичний потенціал 

інструментарію та передбачити напрями подальшого розвитку люксового сегменту 

ринку. Аплікативний характер дослідження, з одного боку, сприяє поліпшенню 

економічної дійсності, а з другого – позитивно впливає на вдосконалення наукового 

знання та пізнавального процесу. 

Оцінюючи стан наукової розробки теми, слід зазначити, що тематика бренду та 

брендингу активно розроблялась у працях українських і зарубіжних вчених, таких 

як О. Авдан, О. Азарян, Л. Балабанова, Л. Бук, С. Велещук, Н. Волинець, О. Гевко, 

Н. Гончарук, С. Димитрова, А. Длигач, О. Євтушенко, Т. Завгородня, О. Кужилєва, 

С. Мамалига, Б. Мантула, Ю. Марчук, І. Мельник, О. Мороз, М. Осипчук, 

Л. Паркер, Дж. Ренделл, В. Тамберг, П. Темпорал, Д. Траут, М. Хейг, Р. Хіт,  

Л. де Чернатоні та ін. Визначення й інтерпретації поняття «бренд» у працях цих 

дослідників спираються на ідентифікацію бренда через образ. Під час дослідження 

комунікаційних аспектів просування лакшері-брендів виявлено необхідність 

розкриття символічного характеру брендів класу люкс на підставі семіотичного 

аналізу.  

Різні аспекти проблем соціальних комунікацій і комунікаційних технологій 

представлено в роботах Г. Алмонда, А. Бахметьєвої, О. Берегової, Л. Білоконенка, 

В. Бориснева, Н. Бурбела, Д. Гаври, М. Гіллмора, Н. Гончарової, Н. Данакіна, К. 

Дойча, В. Іванова, В. Кальниша, К. Кириченка, Л. Климанської, М. Койта, 

Г. Лассуелла, Ю. Лотмана, Н. Лумана, Н. Макаренка, М. Маклюена, Г. Малецькі, 

М. Маркова, В. Матвієнка, Н. Островської, В. Остроухова, В. Патрушева, 

Г. Почепцова, В. Різуна, С. Халла, О. Холода В. Шилової, Н. Яблоновської, 

П. Яковлева та ін. 

Спираючись на потужну теоретико-методологічну базу, можна визначити зміст 

понять і суть досліджуваних явищ (люксовий ринок, люксовий бренд, лакшері-

брендинг тощо). Аналіз специфіки комунікаційних технологій дає змогу виявити 

роль останніх у сфері люксу. Узагальнення знань щодо зв’язків між цариною люксу 

та комунікаційними технологіями створює підвалини для компаративного аналізу: 

виокремлення провідних трендів, позитивних і негативних умов, переваг і недоліків 
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конкретних комунікаційних інструментів просування люксових брендів у світі в 

цілому та в Україні зокрема. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації 

пов’язана з комплексною науковою темою НДР № 11БФ045-01 «Український 

медійний контент у соціальному вимірі» Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (2011-2016 рр.). 

Мета дослідження полягає в розкритті специфіки використання 

комунікаційних технологій у просуванні лакшері-брендів. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– проаналізувати теоретичні джерела та визначити методологічні засади досліджень 

лакшері-брендів; 

– дослідити зміст і особливості комунікаційних технологій у просуванні лакшері-

брендів; 

– з’ясувати значення традиційних ЗМІ, а також роль соціальних сервісів і соціальних 

мереж у лакшері-брендингу; 

– проаналізувати вплив світової фінансової кризи на динаміку просування брендів 

класу люкс; 

– виявити актуальні тренди та стратегії просування європейських лакшері-брендів; 

– розробити комплекс рекомендацій з удосконалення просування люксових брендів в 

Україні.  

Об’єкт дослідження – люксові бренди. 

Предмет дослідження – комунікаційні технології просування лакшері-брендів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний, 

структурно-функціональний, історичний та порівняльний методи, семіотичний 

аналіз, а також різновид соціологічного дослідження – опитування (анкетування 

фахівців експертного середовища та споживачів люксових брендів). Системний 

метод дав змогу виявити цілісність наукових поглядів багатьох українських і 

зарубіжних дослідників щодо таких явищ, як соціальна комунікація, брендинг, 

бренд, люксовий ринок тощо, підтвердити їхню несуперечливість, логічну 

узгодженість, а також розробити комплекс рекомендацій із просування лакшері 

брендів в Україні. Структурно-функціональний метод дав змогу розглянути засоби 

PR, реклами та інші інструменти соціальної комунікації відповідно до їхньої 

функціональної придатності до просування товарів класу люкс у різних країнах. 

Також завдяки цьому методу було виявлено переваги й недоліки методологічних 

засад досліджень інших науковців та проаналізувати особливості діяльності різних 

суб’єктів, задіяних у люксовому сегменті ринку. За допомогою історичного методу 

вдалося проаналізувати, описати та структурувати люксовий ринок як феномен 

соціальної дійсності (люксові товари та люксові бренди, споживача лакшері та 

виробника такої продукції). Він відкрив та показав явища в динаміці, в їхньому 

змістовому та історичного розвитку, допоміг вивчити специфіку люксових ринків і 

просування європейських лакшері-брендів. Порівняльний метод був реалізований в 

аналізі моделей просування люксових брендів для виявлення переваг і недоліків тих 

чи інших засобів соціальної комунікації у лакшері-брендингу. 

З метою об’єктивізації теоретичних положень роботи були залучені емпіричні 

дані. Для отримання інформації про український ринок лакшері-брендів проведено 
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анкетне опитування споживачів товарів люксових брендів та експертів ринку 

розкоші (загалом 450 анкет). Експертна точка зору (50 осіб) у дослідженні 

представлена: співробітниками спеціалізованих ЗМК – видавцями, редакторами, 

журналістами модних журналів, фешн-блогерами; підприємцями – власниками 

брендових люксових бутиків і продавцями; дослідниками ринку – маркетологами, 

соціологами, психологами. В основу відбору респондентів (400 осіб), що 

презентували позицію споживачів товарів люксових брендів, було покладено 

наявність у них регулярного досвіду купівлі та споживання зазначених товарів. 

Хронологічні межі дослідження: грудень 2015 року – січень 2016 року. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в тому, що вперше в 

Україні проведено комплексне дослідження специфіки використання соціально-

комунікаційного інструментарію у просуванні люксових брендів, виявлено 

принципи та тенденції лакшері-брендингу, які можуть проявлятися у різних країнах. 

Наукова новизна розкривається в таких положеннях: 

вперше: 

- узагальнено та інтерпретовано теоретичний і практичний досвід промоції 

лакшері-брендів за допомогою комунікаційних технологій, що дало змогу виявити 

специфіку використання комунікаційного інструментарію та визначити основні 

світові й українські тренди. Дієвими каналами у популяризації діяльності люксових 

брендів залишаються друковані фахові журнали, а також прямі взаємодії з клієнтами 

у формі різних івентів (презентацій, спонсорських заходів, благодійних вечорів), 

зростає значення таких інтернет-ресурсів, як соціальні сервіси та соціальні мережі з 

акцентом на їхній інформаційній, а не збутовій ролі; 

- систематизовано традиційні комунікаційні засоби та продемонстровано 

потенціал використання інноваційних ресурсів (таких як соціальні мережі та 

соціальні сервіси) у формуванні та функціонуванні брендів; проаналізовано 

наслідки світової фінансової кризи, що призвела до негативної тенденції в розвитку 

більшості люксових ринків; розроблено комплекс рекомендацій щодо просування 

люксових брендів в Україні з урахуванням соціально-політичного та економічного 

контекстів. Запропоновано авторську модель промоційної стратегії українських 

лакшері-брендів, що є гібридною за своєю суттю, оскільки поєднує традиційні й 

інноваційні комунікаційні засоби;  

- за результатами проведеного емпіричного дослідження (опитування експертів 

та споживачів) було виявлено нові мотиваційні чинники для споживачів товарів 

люксових брендів: функціональність люксових речей, соціальна значущість 

придбання люксу для підтримки національної економіки, благодійна діяльність як 

прояв національної свідомості класу надзаможних; 

удосконалено: 

- представлення образу сучасного споживача лакшері-брендів. Виявлено 

тенденції до омолодження останнього, збільшення раціональних засад вибору 

товарів класу люкс, зацікавленість інтернет-ресурсами як джерелами отримання 

розгалуженої інформації щодо люксових брендів, що стало можливим завдяки 

результатам проведеного емпіричного дослідження; 

- методику вивчення специфіки маркетингових і комунікаційних тенденцій 

промоції європейських люксових брендів, що дало змогу виявити актуальні тренди 
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та стратегії їх просування, насамперед такі: швидке відновлення після світової 

фінансової кризи; активне розширення ринку збуту за рахунок експорту до країн 

Азії; зменшення кількості локальних покупців люксових брендів на противагу 

збільшенню іноземних клієнтів (маркетингові тренди); перевага PR з опорою на 

пабліситі, співпраця з відомими особистостями, активне залучення діджитал-

каналів, використання бездротових технологій, створення нових сервісів, мобільних 

додатків у просуванні люксових брендів; 

набули подальшого розвитку: 

- принципи аналізу поняття «лакшері-бренд» у семіотичному аспекті, що дали 

підстави інтерпретувати його як функціональний та іконічний знак, який виникає у 

процесі діяльності людини та несе в собі інформацію (так званий «текст»), яка 

певним чином сприймається інтерпретатором («читачем»); 

- дослідження впливу світової економічної кризи на динаміку люксових ринків 

у світі та в Україні, яке дало змогу виявити, що світова фінансова криза незначною 

мірою похитнула люксовий ринок: через два роки після початку стагнаційних 

процесів показники поліпшилися, як і український лакшері-сегмент, але соціально-

політичні події 2013–2014 років в Україні дестабілізували її люксовий ринок. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали роботи можуть бути 

використані під час розробки нормативних курсів і спецкурсів з історії та теорії 

соціальних комунікацій, прикладних соціально-комунікаційних технологій, 

вироблення маркетингових і PR- стратегій лакшері-брендів в українських реаліях.  

Особистий внесок здобувача. Робота, автореферат, опубліковані наукові 

статті, у яких викладено основні положення дисертації, виконані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і висновки 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також апробовані як доповіді на трьох наукових конференціях: 

«Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: 

фундаментальні та прикладні аспекти» (Київ, 7 квітня 2016 року); «Шевченківська 

весна 2016» (Київ, 6–8 квітня 2016 року); «Світове співтовариство: глобальні та 

регіональні виклики» (Київ, 7 квітня 2016 року). 

Публікації. Основний зміст і результати проведеного дослідження викладені у 

6 статтях, опублікованих у фахових виданнях (у тому числі одна – в закордонному), 

та 3 тезах виступів на наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Структура роботи визначена її метою та 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і чотирьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 215 

сторінок, із них 165 сторінок основного тексту, що містить три таблиці та чотири 

діаграми. Список використаних джерел складається з 209 найменувань. У додатках 

представлено програму соціологічного дослідження, інструментарій опитування 

(анкети) та ілюстрації.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, встановлено зв’язок роботи з 

науковими програмами, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, 

відображено особистий внесок здобувача, подано відомості про апробацію 

результатів дослідження, описано структуру дисертації.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

лакшері-брендів» – міститься огляд наукових публікацій, що стосуються проблеми, 

розкривається зміст поняття лакшері-бренду як символу та визначаються 

методологічні засади дослідження.  

У підрозділі 1.1. – «Поняття «лакшері бренд»: наукова розробленість і 

сутність» – міститься аналіз історіографії об’єкта, що конкретизується шляхом 

опису поняттєво-категоріального апарату («бренд», «брендинг», «лакшері», 

«лакшері-ринок» «лакшері-бренд» тощо), у ньому визначено суть феноменів, 

відображених у  зазначених вище термінів. В основі аналізу лежить урахування 

різних методологічних настанов, систематизація їх та вироблення власної 

методології. 

Аналіз поглядів українських та зарубіжних учених дав змогу виробити власні 

дефініції ключових для досліджуваної проблеми понять. Так, люксовий бренд – це 

асоціації споживачів (переважно представників фінансової еліти), що виникають 

внаслідок тісного психоемоційного зв’язку, заснованого на ставленні до коштовних, 

унікальних та високоякісних товарів і послуг, які з огляду на престижність та 

ексклюзивність спроможні задовольнити потребу клієнта в підтвердженні його 

соціального статусу, а для виробників, за умов використання стратегічного 

брендингу, – це інструмент отримання надприбутку.  

У підрозділі 1.2. – «Символічність лакшері-бренду: семіотичний і 

культурологічний аспекти» – розглядається лакшері-бренд як символ у культурі. 

Він є багатозначною категорією, що розкривається за рахунок зіставлення 

предметного образу товару класу люкс і його глибинного змісту. Переходячи в 

символ, образ лакшері-бренду стає «прозорим», зміст ніби просвічується крізь 

нього. Естетична інформація, яку несе символ такого типу, характеризується 

множиною певних якостей, образів, що існують у конкретному культурному 

контексті (синхронізовані з культурними, соціальними, політичними та історичними 

реаліями).  

Ринок розкошів – це такий сегмент загального ринку, на якому з переважанням 

попиту над пропозицією представлені високоякісні, дорогі, елітарні, часом 

ексклюзивні товари, розраховані на специфічну цільову аудиторію (дуже заможних 

людей), за рахунок яких споживачі можуть задовольнити свої внутрішні потреби в 

зовнішньому підтвердженні соціального статусу, унікального іміджу. У розділі 

представлено типологію сегментів люксового ринку (Pure luxury, So-luxury, Newer 

luxury), а також різні класифікації люксових товарів. Стратегічне планування 

(лакшері-брендинг) визнається фундаментальним елементом їх ефективного 

просування. 
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У підрозділі 1.3. – «Методологічні засади дослідження лакшері-брендів» – були 

використані загальнонаукові методи дослідження (системний аналіз, синтез, 

порівняння), які стали основою для розробки теоретичних засад дослідження та дали 

змогу комплексно представити зазначену вище проблематику. Для апробації 

теоретичних положень роботи було залучено емпіричні дані, зібрані за допомогою 

методу опитування цільової аудиторії (експертів та споживачів ринку лакшері-

брендів). Емпіричне дослідження було проведене з метою виявлення актуального 

стану люксового сегменту ринку в Україні, його ключових характеристик і панівних 

тенденцій розвитку, особливостей і принципів діяльності. Воно дало можливість 

визначити специфіку українського ринку товарів люксових брендів, пояснити 

характерні риси поведінки українських споживачів та її зумовленість 

соціокультурними й економічними чинниками.  

Опитування було здійснене із застосуванням невипадкової вибірки методом 

відбору типових об’єктів (експертів лакшері-ринку та споживачів лакшері-брендів), 

з огляду на доступність емпіричного об’єкта аналізу та ілюстративний характер 

самого дослідження. Опитування фахівців експертного середовища за формою було 

індивідуальним, мало очний (за присутності анкетера) або заочний (без анкетера) 

характер, що залежало від можливостей кожного фахівця. Спілкування зі 

споживачами мало тільки заочний характер (без анкетера). Анкета містила набір 

запитань, кожне з яких було пов’язане із завданням соціологічного дослідження, 

мала чітку структуру (вступна частина, основна частина, «паспортичка»). 

Результати дослідження стали об’єктивним підґрунтям для розроблення низки 

рекомендацій щодо просування люксових брендів на теренах нашої країни, 

створили засади для подальшого аналізу сучасних тенденцій і перспектив розвитку 

українського люксового сегменту ринку. 

Другий розділ – «Комунікаційний інструментарій просування лакшері-

брендів» – містить дослідження специфіки використання комунікаційного 

інструментарію в просуванні брендів класу люкс, особливостей традиційних засобів 

комунікації, а також ролі інноваційних каналів, таких як соціальні сервіси та 

соціальні мережі, у практиці лакшері-брендингу.  

Підрозділі 2.1. – «Зміст та особливості комунікаційних технологій у лакшері-

брендингу» – містить дослідження специфіки використання комунікаційного 

інструментарію. 

Нині дослідники соціальних комунікацій не мають спільної думки щодо 

концептуального бачення об’єкта, класифікації та імплементації комунікаційних 

технологій як основних інструментів реалізації соціального спілкування. Передусім 

це пояснюється тим, що комунікація є об’єктом вивчення різних наук: соціології, 

психології, мовознавства, етнографії тощо. Науковці дають визначення комунікації 

залежно від власної сфери діяльності. Узагальнення ідей, висловлених у роботах 

науковців, й аналіз зібраного фактичного матеріалу дають змогу сформулювати 

власну дефініцію. Соціальна комунікація – це діяльність, спрямована на передачу 

інформації або обмін нею (знаннями, досвідом, емоціями тощо) між соціальними 

суб’єктами (індивідами, групами, інститутами) з метою систематизації та оновлення 

суспільних взаємодій і управління ними.  
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Комунікаційні технології є інструментарієм, завдяки якому інформація від 

виробника потрапляє до споживача і навпаки через найбільш оптимальні канали. 

Вони постають у ролі незамінного елемента, без якого потенціал соціальної 

комунікації зникає. У лакшері-брендингу переважно використовуються такі групи 

комунікаційних технологій: технології формування іміджу, технології соціальних 

зв’язків (паблік рилейшнз), рекламні технології, кризові технології, технології 

чуток, івент-менеджмент, медіація. 

Комунікаційні технології, використовувані для поширення люксових брендів, 

не можуть збігатися з тими, що задіяні в масовому маркетингу. Стратегія люксових 

брендів має враховувати історичні, фінансові, соціально-політичні умови окремого 

національного люксового сегменту ринку, світові актуальні тренди, а також 

унікальність споживача (елітарність, вибагливість, обізнаність тощо). Сьогодні 

засоби комунікації можна диференціювати за диджитал-ознакою як традиційні та 

інноваційні.  

У підрозділі 2.2. – «Роль традиційних ЗМІ у просуванні лакшері-брендів » – 

містить опис традиційних медіа. 

Люксовий бренд – максимально персоніфікований продукт із притаманною 

йому якістю та унікальністю, відсутній у масовій рекламі й орієнтований на 

суспільну еліту. Його просування має враховувати декілька основних завдань, а 

саме: створення позитивного іміджу, забезпечення лідерської позиції в 

конкурентних умовах, розширення впливу в межах цільової аудиторії.  

Преса є одним із каналів зв’язку з реальним або потенційним споживачем. Для 

просування люксових брендів необхідно апелювати до видань (спеціалізованих та 

ділових), які зорієнтовані на еліту бізнесу, політики, культури тощо.  

«Ефект присутності» надає телебаченню певні переваги, адже глядач може 

відчути себе учасником комунікативного процесу. Просування люксових брендів на 

ТБ відбувається через демонстрацію рекламних відеороликів (доповнюють 

позитивне сприйняття іміджу), спонсорство та спеціальні тематичні програми 

(надають фахову й достовірну інформацію). Продакт-плейсмент – це особлива 

технологія прихованої реклами на ТБ. Товар не рекламується безпосередньо, а 

згадується або показується у фільмах, серіалах, шоу.  

У підрозділі 2.3. – «Соціальні сервіси та соціальні мережі як інноваційні канали 

просування лакшері-брендів» – систематизовано матеріал, що стосується суті, 

особливостей та потенціалу інноваційних інструментів комунікації в люксовому 

сегменті. Було доведено провідну роль SMM у просуванні лакшері-брендів та 

обґрунтовано масштабність застосування соціальних сервісів і соціальних мереж у 

комунікаційній практиці на сучасному етапі.  

Соціальні сервіси та соціальні мережі в арсеналі люксових брендів відіграють 

роль іміджевих комунікацій, а не каналу продажу. Вони допомагають: створити 

сприятливий імідж бренду, забезпечити доступність інформації для постійних та 

потенційних клієнтів, у тому числі географічно віддалених; реалізувати всі можливі 

способи подання інформації (графіку, звук, анімацію, відеозображення тощо); 

оперативно відреагувати на ринкову ситуацію.  

У третьому розділі – «Сучасний інструментарій і тренди в просуванні 

лакшері-брендів» – проаналізовано наслідки світової фінансової кризи для ринку 
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розкоші, ключові напрями розвитку європейських лакшері-брендів та особливості 

комунікаційного процесу в просуванні люксових брендів в Україні.  

У підрозділі 3.1. – «Вплив світової фінансової кризи на динаміку просування 

лакшері-брендів» – висвітлено особливості просування люксових брендів у період 

глобального економічного занепаду (з 2008 року), визначено стратегічні 

переорієнтації ключових гравців та загальні тенденції. Зокрема, акцентовано увагу 

на тому, що ринок розкоші, на відміну від масового, мав незначну негативну 

динаміку на початку кризи (за перший рік загальні втрати люксового ринку 

становили, за різними даними, від 2% до 8%), але з 2010 року він продемонстрував 

позитивну тенденцію до стабілізації та зростання. Це пояснюється стійкістю 

цільової аудиторії до фінансових коливань, відносною стабільністю прибутків, 

звичкою жити красиво, розширенням ринків збуту на Сході (Китай, Сінгапур, 

Південна Корея). Тимчасовий спад можна пояснити потребою споживачів люксу 

здійснити ревізію наявної ситуації та узгодити власну бізнесову діяльність із 

економічними викликами. Світова фінансова криза внесла певні корективи в 

поведінкові патерни споживачів люксу: 1) вони намагалися ретельніше обирати 

люксові бренди (раціональність); 2) почали більше уваги приділяти 

функціональності, унікальності продукції; 3) стали цікавитися «молодшими» 

брендами. 

У підрозділі 3.2. – «Актуальні стратегії та тренди просування європейських 

лакшері-брендів» – було виявлено чотири концептуальні стратегії, які застосовували 

виробники люксових брендів у відповідь на економічні виклики: 1) класичне 

скорочення витрат (зменшення кількості та обсягу колекцій, раціоналізація витрат 

на ЗМІ); 2) географічне розширення ринку збуту (азійський вектор); 3) обмеження 

кількості одиниць товару та підвищення цін; 4) дотримання попередньої докризової 

політики бренду.  

Під час аналізу основних маркетингових та комунікаційних тенденцій було 

виявлено, що комунікація між виробниками люксу та його споживачами  

відбувається за рахунок реклами та зв’язків із громадськістю, однак перевага 

належить PR. Обидва способи організації комунікації послуговуються такими 

самими каналами – друкованими та профільними ЗМІ, Інтернетом та телебаченням. 

Проте зв’язки з громадськістю виявляються продуктивнішими у просуванні 

люксових брендів, оскільки спираються на пабліситі. На відміну від реклами, 

пабліситі для споживача має об’єктивний характер, адже створюється третьою 

стороною – журналістом. Реклама, навпаки, є суб’єктивною, має конкретну мету – 

збільшення продажу. Переваги пабліситі в просуванні люксових брендів полягають 

у безкоштовності (зазвичай) та довірі клієнтів. Окрім того, PR, на відміну від 

реклами, характеризується інтерактивністю, оскільки спирається на взаємодію 

суб’єкта з об’єктом, а не на односторонній вплив, результати якого згодом треба 

додатково вимірювати за допомогою соціологічних досліджень. Недоліком є 

відсутність прямих важелів впливу та контролю над ним.  

У просуванні європейських люксових брендів застосовуються засоби ATL – 

реклама у ЗМІ. Основні види – це реклама на телебаченні, радіо, у пресі, Інтернеті, 

кіно, зовнішня та внутрішня реклама. Використовують також інструменти BTL –

комплексу маркетингових заходів. Він не включає традиційні медіа та об’єднує 
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промо-акції, директ-мейл, виставки, POS тощо. Другий тип маркетингової 

комунікації превалює завдяки максимально особистісному характеру спілкування зі 

споживачем. Серед інструментів BTL в авангарді перебувають прямий маркетинг, 

стимулювання збуту серед споживачів, спеціальні заходи. У директ-маркетингу 

насамперед превалюють елементи В2С (безпосередня апеляція до споживача), а в 

результаті отримуємо інтегровані маркетингові комунікації (TTL), які дають змогу 

подолати недоліки кожного і максимально підвищити ефективність комунікації, по-

суті, доносячи ту саму інформацію, але різними засобами.  

У підрозділі 3.3. – «Просування лакшері-брендів в Україні: сучасність і 

перспективи» – особливу увагу приділено дослідженню просування лакшері-брендів 

в українських реаліях, які зумовлюють кризовий стан ринку розкоші в Україні, а 

також розробці комплексу рекомендацій для удосконалення стимулювання продажу 

люксу з урахуванням сучасних глобальних трендів та соціально-політичних і 

економічних умов у країні.  

Загалом промоушн люксових брендів в Україні відбувається за аналогією з 

відповідним процесом у Європі (використання як традиційних, так і інноваційних 

засобів). Реклама у ЗМІ використовує основні канали комунікації зі споживачем. \ 

Зокрема, глянцеві видання (рекламні макети та статті в журналах «Elle», 

«L’Officiel», «Караван историй», «VOGUE Україна» тощо) та телебачення (ролики 

косметики і парфумів, автомобілів, годинників та ювелірних виробів). Рекламні 

макети у глянцевих журналах в Україні розроблені за єдиним шаблоном для країн 

СНД. Останнім часом люксові бренди в Україні почали апелювати до електронних 

версій глянцевих видань або суто інтернет-платформ, однак рівень використання 

останніх є недостатнім з огляду на диджиталізацію споживача люксу (підтверджено 

незалежними маркетинговими дослідженнями).  

Ще однією особливістю українського просування лакшері-брендів є мінімальне 

залучення українських зірок для реклами світових люксових товарів. Водночас їх 

активно запрошують на закриті вечірки, зокрема відкриття бутиків (Chanel, Dior, 

Valentino, LouisVuitton), або ж на коктейльні вечірки, присвячені презентації нових 

колекцій, моделей автівок люксового сегменту (Mercedes-Benz) тощо. Такі заходи 

мають подвійне навантаження (В2С та В2В), адже часто компаніям-партнерам 

організатори пропонують спонсорські пакети.  

Результати проведеного соціологічного дослідження стали емпіричним 

підґрунтям для розроблення комплексу рекомендацій щодо вдосконалення 

просування люксових брендів в Україні. Так, опитування експертів та споживачів 

ринку дало змогу виявити зміни в образі та характері сучасного споживача лакшері, 

встановити нові мотиваційні чинники для споживачів товарів люксових брендів, 

зрозуміти важливість і значення традиційних ЗМІ у просуванні люксових брендів, 

зростання ролі соціальних сервісів і соціальних мереж у лакшері-брендингу. Так, за 

результатами опитування, серед традиційних комунікаційних каналів інформування 

про люксовий ринок як експерти, так і споживачі віддають перевагу профільним 

журналам. Водночас споживачі люксових брендів дедалі частіше називають 

Інтернет як важливий і дієвий комунікаційний канал, зазначають, що саме він стає 

основним джерелом інформації про люксові новинки.  
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За результатами дослідження було розроблено гібридну модель просування 

люксових брендів в Україні: комплекс комунікаційних інструментів (традиційних та 

інноваційних), який дає змогу відновити та посилити інтерес надзаможного 

прошарку до люксової продукції. 

Розроблені рекомендації стосуються як змістового, так і формального боку 

просування люксових брендів в Україні. Пропонуємо використання інтегрованих 

комунікаційних технологій, які складатимуться на 50% із засобів АТL та на 50% – 

ВТL. Такий підхід дасть можливість нівелювати недоліки обох сфер і отримати 

бажаний ефект. Враховуючи результати цифрової революції, а також 

персоналізований підхід до споживача люксу, основними каналами комунікації 

мають стати Інтернет (50%), пряма комунікація (20%), телебачення (15%) та 

друковані ЗМІ (15%). Така ієрархія є оптимальною, оскільки має більш широкий і 

дієвий варіативний ряд інтернет-інструментів порівняно з іншими. Друковані ЗМІ 

мають такі засоби, як рекламні макети, інтерв’ю та статті; телебачення – продакт-

плейсменти, відеоролики, ТБ-спонсорство, спеціальні програми. Пряма комунікація 

– бренд-івенти, консультування, спеціальні заходи. Інтернет використовує соціальні 

мережі, digital, відеохостинги, веб- та мікросайти, орендовані субдомени, бекстейдж 

– відео, банерну рекламу, мультимедійні проекти, статті, інтерв’ю, відеоролики, 

онлайн трансляції показів нових колекцій, виставок, презентацій, фотопроекти, 

брендований бекграунд, інтерактивні листівки тощо.  

З погляду просування люксових брендів в Україні пропонуємо акцентувати 

увагу на нових мотиваційних чинниках для споживачів (зміцнення національної 

ідентичності); на збільшенні кількості українських зірок у промоушені; 

використанні української мови на люксовому ринку; інтерактивному характері 

люксових брендів (цілодобова геодоступність).  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках наводяться узагальнені результати дослідження, що мають як 

теоретичне, так і практичне значення та засвідчують досягнення мети роботи. 

1. На підставі аналітичного огляду теоретичних джерел та аналізу різних 

підходів до визначення таких понять, як бренд, брендинг, лакшері-ринок, лакшері-

бренд, були запропоновані власні дефініції цих термінів, що забезпечило теоретичну 

базу дослідження і стало підґрунтям для розробки емпіричної частини дисертаційної 

роботи – опитування споживачів товарів люксових брендів та експертів ринку 

розкоші. Результати опитування засвідчили зміни в образі та характері сучасного 

заможного споживача: було виявлено значне омолодження цільової аудиторії 

лакшері-брендів, її зацікавленість актуальними інформаційними та комп’ютерними 

технологіями, тяжіння до раціонального вибору брендів.  

2. Дослідження змісту та особливостей комунікаційних технологій у сфері 

лакшері-брендингу виявило специфіку використання засобів зв’язків із 

громадськістю, реклами, івент-менеджменту, кризового менеджменту як 

комунікаційних інструментів у просуванні люксових брендів. Найбільш дієвим 

каналом комунікації є пряма взаємодія з клієнтами у формі різних заходів 

(презентацій, спонсорських івентів, благодійних вечорів). 
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3. Встановлено, що комунікаційний інструментарій, задіяний у просуванні 

люксових брендів, відіграє роль посередника між виробником і споживачем, 

наповнює змістом відповідний дискурс, закладає фундамент інтеракцій. Традиційні 

комунікаційні засоби та інноваційні ресурси, насамперед соціальні мережі та 

соціальні сервіси, формують новий каркас для ефективного поширення якісної 

інформації щодо люксових брендів, нових трендів, колекцій і планів. Проведене 

емпіричне дослідження підтвердило важливість і значення традиційних ЗМІ у 

просуванні люксових брендів та виявило зростання ролі соціальних сервісів і 

соціальних мереж.  

4. Аналіз впливу світової фінансової кризи на більшість люксових ринків та на 

просування брендів в Україні дав змогу виявити, що вона не похитнула українського 

лакшері-сегменту, але соціально-політичні події 2013–2014 років дестабілізували 

його. Результати опитування експертів і споживачів ринку продемонстрували різну 

оцінку респондентами впливу соціально-політичної та фінансової нестабільності на 

споживання товарів. Допоможуть стабілізувати та розвинути люксовий український 

ринок зможуть цифрові комунікаційні засоби: мультимедійні проекти на базі 

онлайн-платформ, якісна банерна реклама, спеціальні проекти (онлайн-клуби 

споживачів), що мають реалізовуватись протягом п’яти-семи років.  

5. Під час дослідження процесів просування європейських люксових брендів у 

посткризовому контексті з метою виявлення спільних і відмінних засад їх 

функціонування, а також для подальшого конструктивного використання 

позитивного досвіду на українському ґрунті було встановлено певні загальносвітові 

тренди. Одним із таких трендів розвитку світового ринку товарів люксових брендів, 

який проявився також і в Україні, стало швидке відновлення ринку після світової 

фінансової кризи. За два роки від початку стагнаційних процесів люксовий ринок 

вийшов із негативних показників, що пояснюється більш стабільною суттю ринку 

розкоші як такого. Разом із цим відбулось формування нового типу споживачів 

люксових брендів, які віддають перевагу функціональності й унікальності речі та 

сповнені бажання продемонструвати свою належність до соціальної групи 

надзаможних.  

6. Доведено необхідність розробки й запровадження нових стратегій 

просування люксу в Україні. Запропонована авторська модель є гібридною за своєю 

суттю, оскільки поєднує традиційні й інноваційні комунікаційні засоби, а також 

враховує нові мотиваційні чинники для українських споживачів, а саме: 

функціональність люксових речей; соціальну значущість придбання люксу як 

підтримку національної економіки; благодійну діяльність як прояв національної 

свідомості класу надзаможних. 

Визначаючи перспективи дослідження комунікаційних засобів у просуванні 

лакшері-брендів, можна було би провести більш глибокий компаративний аналіз 

люксових ринків на різних континентах, докладніше вивчити ґенезу китайського 

ринку розкошів, а також умови й чинники, що сприяли його динамічному розвитку.  

Цікавою була б розробка моделей із просування окремих лакшері-брендів у 

світі та в Україні з докладним описом механізмів просування й імплементації у 

практику. 
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ринків / Г. В. Сухаревська // Міжнародна науково-практична конференція 

«Шевченківська весна - 2016» (Світове співтовариство: глобальні та регіональні 

виклики). – К.: Інститут міжнародних відносин, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 7 квітня 2016. – Київ, 2016. – С. 197-200. 

3. Сухаревська Г. В. Комунікаційні маркери просування люксових брендів у Західній 

Європі / Г. В. Сухаревська // ХХХVIІI Міжнародна (заочна) науково-практична 

конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», 15-16 квітня 2016 

року. – Чернівці, 2016.– С. 22-24. 

 

АНОТАЦІЯ 

Сухаревська Г. В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю – 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 
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технології. – Інститут журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Міністерство науки і освіти України. – Київ, 2017. 

Дисертація містить систематизовану інформацію про використання 

комунікаційних технологій у просуванні люксових брендів, аналіз сучасних 

тенденцій та перспективи лакшері-брендингу у світі загалом та в Україні зокрема. 

На підставі аналітичного огляду теоретичних джерел та аналізу різних підходів до 

визначення таких понять, як бренд, брендинг, лакшері-ринок, лакшері-бренд, були 

запропоновані власні дефініції цих термінів.  

Аналіз зарубіжного та українського прикладного досвіду просування лакшері-

брендів засвідчив зміну образу сучасного споживача люксу (діджиталізація, 

омолодження тощо), необхідність переоцінки ролі і співвідношення традиційних та 

інноваційних засобів соціальної комунікації для ефективного лакшері-брендингу.  

Ключові слова: комунікаційні технології, люксовий бренд, лакшері-брендинг, 

ринок розкоші, реклама, зв’язки з громадськістю, соціальні мережі, соціальні 

cервіси, Інтернет.  

 

АННОТАЦИЯ 

Сухаревская А. В. Коммуникационные технологии в продвижении 

лакшери-брендов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии. – Институт журналистики Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2017. 

Работа базировалась на изучении концептуальных основ коммуникативных 

технологий в процессе продвижения люксовых брендов. С этой целью была 

рассмотрена история формирования таких феноменов и понятий, как «бренд», 

«брендинг», «люксовый бренд», «люксовый рынок», «социальная коммуникация», 

«коммуникационные технологии» и т.п. в рамках наиболее разработанных и 

актуальных концепций отечественных и зарубежных ученых. В семиотическом 

аспекте детально проанализировано понятие «лакшери-бренд», в результате чего в 

нем были обнаружены характеристики символа. 

В ходе исследования была предложена авторская интерпретация ключевых 

понятий. Рынок роскоши – это такой сегмент общего рынка, на котором с 

преобладанием спроса над предложением представлены высококачественные, 

дорогие, элитные, часто эксклюзивные товары, рассчитанные на специфическую 

целевую аудиторию (очень состоятельных людей). Приобретая их, люди могут 

удовлетворить внутреннюю потребность во внешнем подтверждении своего 

социального статуса, уникального имиджа, вкуса и интеллектуальности. Люксовый 

бренд – это ассоциации потребителей (преимущественно представителей 

финансовой элиты), возникающие в результате тесной психоэмоциональной связи, 

основанной на отношении к ценным, уникальным и высококачественным товарам и 

услугам, которые в силу своей престижности и эксклюзивности способны 

удовлетворить потребность клиента в самобытности. Для производителей бренд, 
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при использовании стратегического брендинга, является инструментом получения 

сверхприбыли. 

В процессе исследования наряду с общенаучными были использованы и 

специальные методы, в частности семиотический анализ, системный, структурно-

функциональный, исторический и сравнительный методы, а также разновидность 

социологического исследования – опрос (анкетирование экспертов и отечественных 

потребителей люксовых брендов). Были разработаны авторские рекомендации по 

продвижению люксовых брендов в Украине, учитывающие использование 

традиционного коммуникационного инструментария и технологий, а также 

инновационных средств, предлагаемых перманентно обновляемым интернет-

пространством. 

Действенными средствами в продвижении брендов стали: апелляция к 

профессиональным изданиям, спонсорство рекламы в тематических проектах на ТВ, 

проведение закрытых мероприятий. 

Интернет-ресурсы представляют собой наиболее перспективный и динамично 

развивающийся канал коммуникации, обладающий большим инструментальным 

набором: социальные сети, digital, видеохостинги, веб-сайты и микросайты, 

брендированные субдомены, бэкстейджвидео, баннерная реклама премиум- 

формата, мультимедийные проекты, статьи, интервью, видеоролики, онлайн- 

трансляции показов новых коллекций, выставок, презентаций, фотопроекты, 

брендированный бэкграунд, интерактивные открытки и т.д. 

Современная модель продвижения люксовых брендов в Украине должна быть 

гибридной, представлять комплекс коммуникационных инструментов 

(традиционных и инновационных), который позволит, с одной стороны, 

восстановить и усилить интерес отечественного сверхсостоятельного 

общественного слоя к продукции класса люкс, а с другой – сделает его социально 

значимым в самовосприятии. 

Ключевые слова: коммуникационные технологии, люксовый бренд, лакшери-

брендинг, рынок роскоши, реклама, связи с общественностью, социальные сети, 

социальные сервисы, Интернет. 

 

 

ANNOTATION 

 

Sukharevska G. Communication Technologies in Luxury Brands Promotion. - 

Manuscript. 

The Dissertation for getting PhD degree in Social Communications, specialty 

27.00.06 – applied social and communication technologies. Institute of Journalism of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis contains systematized information about communication technologies use 

in luxury brands promotion, analysis of current trends and luxury branding prospects in the 

world and in Ukraine in particular. Based on analytic review of theoretical sources and 

analysis of different approaches to the definition of such concepts as brand, branding, 

luxury market, luxury brand the own definitions of these concepts have been proposed. 
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The analysis of foreign and domestic applied experience of luxury brand promotion 

has evinced changes of modern luxury consumer image (digitalization, rejuvenation, etc.), 

the need to reassess the role and correlation of traditional and innovative means of social 

communication for efficient luxury branding. 

Keywords: communication technologies, luxury brand, luxury branding, luxury 

market, advertising, public relations, social media, social services, the Internet. 


