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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Мультиконцептуальність світового 

порядку, транснаціоналізація, діджиталізація та інституціоналізація визначили 

розвиток сучасної світової економіки. Водночас на перетині процесів інтеграції 

та дезінтеграції, конвергенції та дивергенції, гомогенізації та гетерогенізації 

сформувався процес, що поєднує глобалізацію та локалізацію, – глокалізація. 

Відтак важливого значення набуває розуміння та наукове дослідження впливу 

глокалізації на світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

Необхідність фундаментальних досліджень економічної глокалізації 

обумовлена нагальністю повною мірою проаналізувати сучасний розвиток 

зовнішнього середовища діяльності ТНК, науково обґрунтувати та емпірично 

підтвердити ефективність застосування глокального підходу в діяльності 

корпорацій. Ці питання є особливо актуальними для підвищення 

конкурентоспроможності українських компаній на зарубіжних ринках і для 

реалізації євроінтеграційних прагнень України. 

Загальнонаукові проблеми розвитку глобалізації світового господарства і 

міжнародних економічних відносин розглядали у своїх працях українські 

науковці М.Ю. Ананьєв, Г.І. Башнянин, Н.В. Безрукова, О.Г. Білорус, 

В.А. Вергун, Г.В. Возняк, О.Л. Каніщенко, Н.А. Карасьова, О.І. Ковтун, 

П.О. Куцик, Н.А. Навроцька, С.О. Радзієвська, С.Ф. Ревуцький, В.А. Свічкарь, 

А.О. Старостіна, А.С. Філіпенко, С.А. Циганов, О.І. Шнирков і зарубіжні вчені 

У. Бек, Е.Дж. Венейблс, П. Кругман, Дж. Піклс, Дж. Рітцер, Р. Робертсон, 

Дж. Сорос, Дж. Стігліц, Т.Л. Фрідман. Питання локалізації та культурної 

диференціації в економіці досліджували українські науковці Г.В. Васильченко, 

С.М. Васильченко, Л.В. Пан, В.М. Пасенко, Г.В. Піньковська, Р.Ф. Пустовійт, 

Н.В. Романченко, Н.О. Халда, В.І. Чужиков і зарубіжні вчені Е. Мейер, 

К. Рапайл, А.Ю.Х. Фанг, Н. Фреій, К. Хайнс. 

Окремі питання глокалізації висвітлили у своїх працях вітчизняні вчені 

Т.Г. Бусарєва, О.В. Гончарова, О.Г. Домбровський, С.А. Жуков, О.П. Зарудна, 

Н.М. Іщук, М.А. Кузнецова, В.В. Куропата, В.В. Ліщинська, І.Б. Маркович, 

Р.А. Нестеренко, О.В. Нікішина, О.М. Олійник, С.В. Сіденко, І.Г. Шавкун, 

М.В. Шуба. Тематику глокалізації досліджували також такі зарубіжні науковці, 

як Є.Ф. Авдокушин, Р. Менон, Дж. Рітцер, Р. Робертсон, Т. Фрідмен, 

Г.Г. Хондкер, М. Шамсуддога, Д. Шарма. Серед зарубіжних науковців, які 

розглядали не тільки глокалізацію, а й проблеми глокального маркетингу, – 

Г.Л. Багієв, Н. Бгандарі, К. Вігналі, Р. Вілкен, Дж. Вінд, С. Вінереан, 

С. Голленсен, С.В. Донських, Л. Думітреску, Л.Г. Кірьянова, Ф. Котлер, Дж.Й.-

Ч. Лін, О. Малашенкова, Р. Малкольм, А. Маркварде, А. Пракаш, Р. Робінсон, 

Н.К. Розова, Г. Свенссон, В.Б. Сінг, Дж. Сінклер, С. Станунасан, В. Станявічус, 

А. Фоліо, М.Ш. Халіл, С. Халілі, Дж.М.-С. Ченг, К. Шиммельпфенніг. 

Водночас аспект впливу сучасних глокальних факторів на маркетинг ТНК 
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недостатньо розкрито в роботах вищезазначених вітчизняних і зарубіжних 

науковців, не виокремлено та не систематизовано сутнісні характеристики 

глокалізаційних процесів, не виділено ті напрями маркетингової діяльності 

компаній, які сформувалися під впливом глокалізаційних тенденцій. 

Актуальність, теоретичне та практичне значення проблеми глокальних вимірів 

розвитку маркетингу ТНК, необхідність її наукового аналізу та узагальнення 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її мету, завдання та 

структуру. 

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

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних тем кафедри 

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Виконана відповідно до 

плану науково-дослідних робіт за темами «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» (НДР №11БФ048-01) і «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний 

та інформаційний аспекти» (НДР №16БФ048-01), які є складовими наукових 

досліджень Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». У 

межах означених тем особисто автором виявлено вплив економічних, 

соціальних, технологічних, екологічних, політичних, правових, культурних і 

інших особливостей різних країн на формування маркетингових стратегій ТНК, 

засоби підвищення ефективності та адаптації маркетингової діяльності 

зарубіжних ТНК до ринку України, а також українських компаній до 

міжнародних ринків в умовах глокалізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування концептуальних засад формування та розвитку глокальної 

маркетингової парадигми в діяльності ТНК та виокремлення ефективних 

інструментів її реалізації. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні конкретні завдання: 

- виокремити вплив глобальних економічних перетворень на формування 

та розвиток концептуальних засад теорій глокалізації; 

- дослідити та розкрити сутнісні характеристики глокалізації 

світогосподарських процесів; 

- узагальнити теоретико-методологічні засади та закономірності 

формування маркетингу ТНК у глокальних вимірах розвитку 

світогосподарських процесів; 

- ідентифікувати та систематизувати глокальні виміри маркетингового 

середовища ТНК; 

- визначити та дослідити новітні детермінанти розвитку глокального 
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маркетингу; 

- проаналізувати специфіку формування маркетингових стратегій ТНК в 

умовах глокалізації світогосподарських процесів і визначити її модифікаційні 

ознаки; 

- виокремити вплив процесу глокалізації на особливості формування 

інструментальних маркетингових стратегій сучасних ТНК; 

- аналітично узагальнити досвід функціонування маркетингових 

інструментів ТНК на світових товарних ринках у контексті його імплементації 

на національному ринку; 

- запропонувати методику розрахунку індексу глобалізації брендів для 

визначення країн, які є найбільш сприятливими для просування заданих брендів 

корпорацій; 

- проаналізувати практичну імплементацію принципів глокального 

маркетингу при формуванні моделі поведінки українських споживачів на ринку 

харчових продуктів. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку глокального маркетингу в 

умовах глобальної трансформації світового господарства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти 

формування глокального маркетингу ТНК у вимірах глобального розвитку. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення завдань 

дисертаційної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних 

економічних методів: історичний і логічний методи для дослідження генези 

теорій глокалізації (п. 1.1); діалектичний і міждисциплінарний підходи до 

дослідження глобального, локального та глокального в маркетингу ТНК (п. 1.1, 

1.2); метод наукової абстракції, системний і структурний підходи для аналізу 

сутності та складових понять «глокалізація» та «глокальний маркетинг», 

вимірів маркетингового середовища ТНК (п. 1.1, 1.2, 2.1); STEEPLE-аналіз, 

методи групування та класифікації вимірів маркетингового середовища 

діяльності ТНК (п. 1.2, 2.1); індукцію та дедукцію для визначення відповідності 

між вимірами та індикаторами вимірів маркетингового середовища діяльності 

ТНК, а також дослідження досвіду реалізації глокального маркетингу 

корпораціями (п. 2.1, 2.2, 2.3); методи порівнянь і аналогій у дослідженні різних 

методик оцінювання особливостей маркетингового середовища різних країн (п. 

2.2); кластерний аналіз для дослідження відповідей респондентів з різних країн 

на питання опитування (п. 2.2); аналіз і синтез, статистичні методи кількісного 

аналізу, зокрема дисперсійний і індексний аналізи, методи середніх і відносних 

величин, зведення та групування застосовано для визначення співвідношення 

глобальних і локальних брендів ТНК ринку харчових продуктів у різних 

країнах, а також для обробки результатів анкетування (п. 3.1, 3.2); кількісне 

польове емпіричне дослідження – одноразове несуцільне анкетне опитування, 

метою якого було визначити споживчі переваги та особливості купівельної 
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поведінки українських споживачів при виборі харчових продуктів (п. 3.2); 

економічне моделювання та кореляційно-регресійний аналіз для дослідження 

залежності соціального виміру від економічного (п. 3.3); табличний і графічний 

методи представлення результатів дисертаційного дослідження (п. 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України; 

статистичні дані Державної служби статистики України, Світового банку, 

Світового економічного форуму, ЮНКТАД та інших міжнародних організацій, 

установ і компаній; словники; наукові праці зарубіжних і вітчизняних авторів; 

результати різноманітних опитувань, включаючи дані Світового дослідження 

цінностей («World Values Survey») та анкетного опитування, проведеного 

автором дисертаційної роботи; офіційні сайти та річні звіти ТНК; Інтернет-

видання тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у систематизованому 

представленні наукової концепції глокального маркетингу в діяльності ТНК, 

виокремленні вимірів маркетингового середовища ТНК, їх ідентифікації та 

розробці пропозицій щодо практичної імплементації принципів глокального 

маркетингу при формуванні моделі поведінки споживачів на визначеному 

ринку. Основними теоретичними та практичними результатами, які 

характеризують новизну дисертаційного дослідження й особистий внесок 

автора, є: 

вперше: 

- обґрунтовано, що формування та розвиток глокального маркетингу ТНК 

у межах постіндустріальної парадигми відбувається під вирішальним впливом 

новітніх детермінант (мультиконцептуальності світового порядку, 

транснаціоналізації, діджиталізації та розвитку новітніх технологій, глобальної 

інституціоналізації), які формують і визначають виміри маркетингового 

середовища. Аргументовано та доведено, що глокальний маркетинг корпорацій 

є результатом взаємодії та взаємовпливу глобальної інституціоналізації та 

локалізації глобальності, що реалізується в тому числі через співвідношення 

глобальних (світових) і локальних (національних) брендів товарів (послуг) на 

ринках країн. Зокрема, за результатами кластерного аналізу та економіко-

математичного моделювання розроблено, обґрунтовано та емпірично 

протестовано авторську методику розрахунку індексу глобалізації брендів ТНК. 

На основі розробленої методики здійснено бенчмаркінговий аналіз 

маркетингових стратегій ТНК «Danone S.A.», «Mars, Inc.», «Mondelēz 

International, Inc.», «Nestlé S.A.», «PepsiCo, Inc.» і «The Coca-Cola Company» та 

визначено оптимальне співвідношення кількості спільних брендів країн на 

ринку харчових продуктів, географічну пріоритетність і ринкову сегментацію; 

удосконалено: 

- комплексну методику ідентифікації та оцінки впливу процесів 
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глокалізації на маркетинг корпорацій, яка включає наступні етапи: 

виокремлення глобальних і локальних вимірів маркетингового середовища 

ТНК за допомогою STEEPLE-аналізу; оцінку їхнього впливу на діяльність ТНК 

за допомогою визначеної системи показників (у тому числі індексу глобалізації 

«KOF», індексу глобалізації, складеного організаціями «Bertelsmann Stiftung» і 

«Prognos AG», індексу глобальної зв’язаності, розробленого компанією «DHL», 

та індексу глобальної зв’язаності, підрахованого компанією «Huawei») і 

відповідних підвимірів, які входять до їх розрахунку; окреслення спільних і 

відмінних рис країн у рамках означених вимірів за допомогою кластерного 

аналізу; розрахунок індексу глобалізації брендів для встановлення відмінностей 

між країнами з точки зору бренд-конфігурацій на означеному ринку, 

оптимального співвідношення глобальних і локальних брендів корпорацій 

означеного ринку та найефективніших напрямів розвитку корпорацій у різних 

країнах. Кінцевим етапом є перевірка та підтвердження отриманих висновків 

щодо взаємозв’язків між STEEPLE-вимірами, глобальними та локальними 

факторами в умовах глокалізації за допомогою економічного моделювання та 

регресійного аналізу. Методика може бути застосована для комплексної оцінки 

країн як середовища діяльності ТНК і визначення найефективніших 

маркетингових стратегій ТНК у сучасних умовах; 

- визначення основних напрямів прояву глокалізації у маркетинговій 

діяльності ТНК. Встановлено, що глокалізація розвивається у трьох напрямах: 

напрямі глобального детермінування глокалізації, коли глобальні чинники та 

наднаціональні інститути визначають розвиток локальних економік і ринків; 

напрямі локального детермінування глокалізації, коли локальні фактори є 

чинниками глобальних змін; напрямі біглокального детермінування 

глокалізації, коли глокалізація одних вимірів спричинює відповідні зміни в 

інших глокальних вимірах маркетингового середовища; 

- теоретичні підходи до дослідження взаємодії глобального та локального в 

маркетингу ТНК. Обґрунтовано, що детермінантами розвитку глокального 

маркетингу є рушійні сили глобального та локального маркетингового 

середовища ТНК у їхній діалектичній боротьбі та єдності. Встановлено, що 

відбувається модифікація та трансформація локальних і глобальних стратегій 

маркетингу в глокальні маркетингові стратегії. Виокремлено та 

систематизовано принципи формування інструментальних маркетингових 

стратегій ТНК в умовах глокалізації; 

набули подальшого розвитку: 

- узагальнення та систематизація наукових підходів до трактування 

поняття «глокалізація». Виокремлено чотири основні підходи до визначення 

даного поняття: інтеграційний, який акцентує увагу на взаємопроникненні 

глобального та локального; зовнішньоекономічний, який розглядає вплив 

глокалізації на світове господарство і міжнародні економічні відносини; 
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підприємницький, який характеризує вплив сучасних процесів на практику 

ведення бізнесу в різних країнах; маркетинговий, який виділяє вплив 

глокалізації на маркетинг ТНК; 

- понятійний апарат проблем глокалізації світового господарства, що є 

синтезом процесів глобалізації та регіоналізації із діалектико-суперечливим 

механізмом їхньої взаємодії та взаємозв’язку, під впливом яких відбувається 

трансформація міжнародних економічних відносин. Поняття «глокальний 

маркетинг» визначено як маркетинг, який поєднує переваги глобального та 

локального підходів до маркетингу, враховує тенденції та зміни 

маркетингового середовища, породжені діалектикою єдності та боротьби 

глобального та локального, а поняття «глокальні виміри» розкрито через 

систему якісних і кількісних характеристик зовнішнього середовища 

маркетингу. Конкретизація вищезазначених понять підтвердила, що поєднання 

переваг глобального та локального підходів у глокальному маркетингу 

дозволяє мінімізувати або ж і повністю уникнути тих недоліків, які 

проявляються при застосуванні лише одного з підходів; 

- типологізація моделей купівельної поведінки різних прошарків населення 

України за результатами емпіричного дослідження та сегментації споживачів. 

Це дало змогу виокремити напрями оптимізації маркетингу зарубіжних ТНК на 

ринку України, а також адаптації маркетингової діяльності українських 

компаній до міжнародних ринків і надати рекомендації корпораціям щодо 

застосування інструментів глокального маркетингу на споживчому ринку 

України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в науковій 

обґрунтованості та прикладній спрямованості положень, висновків і 

рекомендацій, викладених у роботі, використання яких дозволяє підвищити 

ефективність маркетингової діяльності зарубіжних ТНК на ринку України, а 

також українських компаній на міжнародних ринках з урахуванням сучасних 

світогосподарських процесів. Основні положення дисертаційного дослідження 

впроваджено в діяльність ТОВ «Сандора» (дочірнього підприємства ТНК 

«PepsiCo, Inc.») в Україні (довідка №585 від 17.11.2017 р.), ТОВ ПІІ «Еконія» 

(довідка №4899 від 23.04.2018 р.), ТНК «Mondelēz International, Inc.» (довідка 

№5 від 17.05.2018 р.) і в навчальному процесі Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №048-

107 від 11.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, викладені в дисертаційній роботі та винесені на захист, отримані 

автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення, висновки та результати дисертаційного дослідження доповідались 
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та обговорювались на 20 міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях: «Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: 

досвід і перспективи» (28 жовтня 2011 р., м. Київ); «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (25 жовтня 2012 р., м. Київ); «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (24 жовтня 2013 р., м. Київ); «Шевченківська весна» (3 

квітня 2014 р., м. Київ); «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (16 

жовтня 2014 р., м. Київ); «Шевченківська весна» (2 квітня 2015 р., м. Київ); 

«Modern Transformation of Economics and Management in the Era of 

Globalization» (29 січня 2016 р., м. Клайпеда, Литва); «Шевченківська весна» (7 

квітня 2016 р., м. Київ); «Мега-тренди світового розвитку та економічні 

перспективи України» (30 червня 2016 р., м. Київ); «Маркетингові технології в 

умовах глобалізації економіки України» (23-25 вересня 2016 р., м. Одеса); 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах» (20 жовтня 2016 р., м. Київ); «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 р., м. Київ); «Economy and 

Management: Modern Transformation in the Age of Globalization» (24 березня 

2017 р., м. Клайпеда, Литва); «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (30 

березня 2017 р., м. Київ); «Economy and Society: a Modern Foundation For Human 

Development» (23 червня 2017 р., м. Лейпциг, Німеччина); «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (19 жовтня 2017 р., м. Київ); «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (26 жовтня 2017 р., м. Київ); «Шевченківська весна 2018» (29 березня 

2018 р., м. Київ); «Economy and Society: Modern Vectors of Development» (27 

квітня 2018 р., м. Лейпциг, Німеччина); «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (25 жовтня 2018 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 27 

наукових праць (21 українською, 4 англійською та 2 німецькою мовами) 

загальним обсягом 8,03 а. а., з яких 3 статті у наукових фахових виданнях 

України; 3 статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз; 2 статті у зарубіжних наукових фахових 

виданнях; 19 тез доповідей у збірниках міжнародних наукових і науково-

практичних конференцій в Україні та за кордоном. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 278 сторінок 

друкованого тексту. Основний текст викладено на 176 сторінках, який містить 

29 таблиць і 34 рисунки. Список використаних джерел налічує 324 

найменування та викладений на 34 сторінках. Робота містить 10 додатків, 

розміщених на 47 сторінках, включаючи 22 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 
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наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про їх впровадження, апробацію матеріалів 

дисертації та публікації автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

глокалізації в діяльності сучасних ТНК» узагальнено теорії глокалізації та 

концептуальні підходи щодо сутності понять «глокалізація», «глокалізація 

світового господарства» і «глокальний маркетинг», ідентифіковано виміри 

маркетингового середовища ТНК і напрями дії глокалізації. 

Виокремлено чотири основні підходи до визначення поняття 

«глокалізація»: інтеграційний, зовнішньоекономічний, підприємницький і 

маркетинговий. Глокалізацію визначено як процес взаємодії та взаємовпливу 

загальносвітових тенденцій і місцевих особливостей різних країн, глобалізації 

та локалізації. Глокалізацію світового господарства визначено як синтез 

процесів глобалізації та регіоналізації із суперечливим механізмом їхньої 

взаємодії та взаємозв’язку, під впливом яких відбувається трансформація 

міжнародних економічних відносин. 

Визначено, що теорії глокалізації розвиваються на основі теорій 

економічної глобалізації, локалізації та культурної диференціації в економіці, 

стандартизації та адаптації діяльності ТНК, економічної інтеграції та 

регіоналізації, конвергенції та дивергенції у світовій економіці, 

кроскультурного менеджменту, поведінкової економіки тощо. 

Узагальнено теоретико-методологічні засади та закономірності 

формування маркетингу ТНК у глокальних вимірах розвитку 

світогосподарських процесів. Глокальний маркетинг визначено як маркетинг, 

який поєднує переваги глобального та локального підходів до маркетингу, 

враховує тенденції та зміни маркетингового середовища, породжені 

діалектикою єдності та боротьби глобального та локального. Перевагами й 

водночас характерними рисами застосування даного маркетингу є: 

відповідність маркетингової стратегії і процесам глобалізації, і процесам 

локалізації; економія на масштабах завдяки частковій стандартизації та 

масовому маркетингу в поєднанні з належною увагою до особливостей 

традицій, попиту, потреб, смаків і вподобань місцевих споживачів; врахування 

соціальних, технологічних, економічних, екологічних, політичних, правових, 

етичних і інших особливостей розвитку і на глобальному, і на локальному 

рівнях; достатньо швидке реагування на глобальні та локальні зміни в 

маркетинговому середовищі діяльності корпорацій; використання досвіду та 

досягнень, отриманих в одних країнах, для вдосконалення своєї маркетингової 

діяльності в інших країнах. 

Такий синтез переваг глобального маркетингу та локального маркетингу 

дозволяє мінімізувати або ж і повністю уникнути тих недоліків, які 
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проявляються, якщо застосовувати тільки глобальний або тільки локальний 

підхід. 

Глокальними вимірами маркетингового середовища ТНК є: соціальний, 

технологічний, економічний, екологічний, політичний, правовий і етичний 

виміри – які визначено на основі STEEPLE-аналізу, основних показників, які 

характеризують його складові (через індекси, які підраховуються для різних 

країн міжнародними організаціями), та підвимірів, які впливають на 

формування маркетингової стратегії корпорацій у різних країнах. 

Процеси глокалізації можуть мати різні напрями дії: напрям глобального 

детермінування глокалізації, коли глобальні тенденції впливають на локальний 

розвиток; напрям локального детермінування глокалізації, коли локальні 

фактори є причинами глобальних змін; напрям біглокального детермінування 

глокалізації, коли глокалізація одних вимірів спричинює відповідні зміни в 

інших глокальних вимірах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Напрями дії глокалізації 
Джерело: складено автором 

У другому розділі «Новітні детермінанти розвитку глокального 

маркетингу ТНК» визначено детермінанти розвитку глокального маркетингу 

ТНК, розроблено та емпірично протестовано комплексну методику 

ідентифікації та оцінки впливу процесів глокалізації на маркетинг корпорацій, 

виокремлено та систематизовано принципи формування інструментальних 

маркетингових стратегій ТНК в умовах глокалізації. 

Новітніми детермінантами розвитку глокального маркетингу виокремлено: 

мультиконцептуальність світового порядку, транснаціоналізацію, 

діджиталізацію та розвиток новітніх технологій, глобальну 

інституціоналізацію. Дані детермінанти визначили виміри маркетингового 

середовища та їхні індикатори. Специфіка формування маркетингових 

стратегій ТНК в умовах глокалізації полягає в тому, що на основі існуючих 

маркетингових стратегій, їхнього перетину та взаємодії формуються нові 

стратегії маркетингу – глокальні (рис. 2). 
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Рис. 2. Формування маркетингових стратегій у процесі взаємодії 

глобально-локальних тенденцій 
Джерело: складено автором 

За глокальних стратегій глобальні та локальні рішення не тільки 

взаємозв’язані, а й мають такий рівень взаємовпливу, який забезпечує 

прийняття корпорацією найбільш оптимальних і ефективних маркетингових 

рішень, які не суперечать одне одному, на ринку країни. 

Силу впливу глобальних тенденцій у різних країнах світу на маркетинг 

ТНК визначено через порівняльний аналіз чотирьох індексів глобалізації: 

індексу глобалізації «KOF» (Швейцарського економічного інституту); індексу 

глобалізації, складеного організаціями «Bertelsmann Stiftung» і «Prognos AG»; 

індексу глобальної зв’язаності, розробленого компанією «DHL»; індексу 

глобальної зв’язаності, підрахованого компанією «Huawei». Силу впливу 

локальних тенденцій оцінено через модель Г. Хофстеде на основі його теорії 

культурної диференціації. Відмінності між країнами розглянуто й на основі 

даних Світового дослідження цінностей («World Values Survey»). У 

розрахунках у даній роботі також використано кластерний аналіз і формулу 

знаходження звичайної Евклідової відстані: 

𝑑𝐸 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  =   (𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙 )
2𝑘

𝑙=1  ,     (1) 

де xil, xjl – величина l-компоненти у i- (j-) об’єкта (l = 1, 2, …, k; i, j = 1, 2, …, n). 

Результати проведеного кластерного аналізу (рис. 3 і табл. 1) можуть 

використовуватися корпораціями, які ведуть свою діяльність у різних регіонах. 

Наприклад, слогани та рекламні кампанії одного і того ж товару (або однієї й 

тієї ж послуги) у різних країнах можуть змінюватися корпораціями залежно від 

уподобань і цінностей жителів певних країн. Залежно від виявлених пріоритетів 
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у споживачів різних регіонів, корпорації можуть змінювати й інші маркетингові 

заходи на різних ринках таким чином, щоб в умовах глокалізації збільшити 

продажі своєї продукції та максимізувати прибуток у кожній із країн. 

 
Рис. 3. Результати кластерного аналізу країн 
Джерело: складено автором за даними Online Data Analysis. World Values Survey Wave 6: 

2010-2014. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата звернення: 01.11.2018). 
Таблиця 1 

Взаємозв’язок між кластерами країн 
 xi1 

Високий Середній Низький 

xi2 

Високий Кластер №1 Кластер №4 Кластер №3 

Середній  Кластер №2  

Низький Кластер №5   
Джерело: складено автором за даними Online Data Analysis. World Values Survey Wave 6: 

2010-2014. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата звернення: 01.11.2018). 

Принципами формування інструментальних маркетингових стратегій ТНК 

в умовах глокалізації є, зокрема: оптимальне співвідношення глобальних і 

локальних брендів у різних країнах; адаптація товарів до певних країн 

відповідно до потреб і вподобань споживачів даних країн; переваги від 

розміщення виробничих об’єктів у одних країнах і реалізації товарів у інших 

країнах; збільшення загального прибутку корпорації за рахунок збільшення 

частки ринку корпорації в кожній окремій країні; поєднання традиційних і 

новітніх каналів розподілу та засобів просування продукції; врахування 

правових і культурних норм країн, де реалізується продукція, тощо. 

У третьому розділі «Особливості глокальної маркетингової діяльності 

ТНК на національному ринку харчових продуктів» аналітично узагальнено 

досвід функціонування маркетингових інструментів ТНК на світових товарних 

ринках у контексті його імплементації на національному ринку, запропоновано 

методику розрахунку індексу глобалізації брендів, проаналізовано практичну 

імплементацію принципів глокального маркетингу при формуванні моделі 

поведінки українських споживачів на ринку харчових продуктів. 

Здійснені розрахунки індексу глобалізації брендів дозволяють визначити 

країни, які є найбільш сприятливими для просування заданих брендів 

корпорацій, і використовувати дану інформацію залежно від початкової мети 

проведення такого дослідження. Дана модель за допомогою числових 
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розрахунків дає відповідь на питання, в якій ще країні запустити той бренд, 

який став успішним для компанії в певній країні, а також чи варто витрачати 

ресурси ТНК, щоб ввести в певну країну новий бренд, чи краще розширювати 

асортиментну лінійку вже існуючого в даній країні бренда ТНК. Це дозволяє 

ТНК використовувати переваги бенчмаркінгу не тільки на основі даних, 

доступних лише в межах певної корпорації, а й на основі відкритих даних про її 

конкурентів. Більш того, дана модель вирішує питання, куди розширюватися 

корпорації, якщо вона вже присутня в усіх можливих для неї країнах: 

корпорації потрібно розширювати свою частку в межах кожної з країн, де веде 

свою діяльність. Для цього потрібно краще розуміти потреби споживачів і 

національні особливості кожної окремої країни, де присутня корпорація, що й 

реалізується через глокальний маркетинг. На основі розрахунків визначено, що 

багато спільних брендів мають в першу чергу країни, які мають територіальну 

близькість, спільну або схожу мову, історію, релігію та традиції. Водночас дана 

модель дозволяє виділити ті пари країн, які не мають спільних кордонів, проте є 

схожими за іншими критеріями. 

Імплементація принципів глокального маркетингу на ринку харчових 

продуктів України відбувається відповідно до моделі поведінки українських 

споживачів, яка формується під впливом численних факторів, що впливають на 

процес прийняття рішень. Для збору первинної інформації про покупців 

харчової продукції, автором роботи було проведено кількісне польове 

емпіричне дослідження – одноразове несуцільне анкетне опитування, метою 

якого було визначити споживчі переваги та особливості купівельної поведінки 

українських споживачів при виборі харчових продуктів. 

Незважаючи на різні позиції України в різних індексах, STEEPLE-виміри є 

взаємопов’язаними. Особливо сильною є залежність соціального виміру від 

економічного: чим вищі економічні показники країни, тим вищий середній 

рівень життя населення такої країни. Це підтверджує модель багатофакторної 

регресії, яка відображає залежність реального наявного доходу населення 

України від індексу фізичного обсягу ВВП і індексу інфляції в нашій країні:  

𝑦 = 16,3194 + 1,2541 ∙ 𝑥1 − 0,3192 ∙ 𝑥2 ,    (2) 

де ŷ – реальний наявний дохід населення; x1 – індекс фізичного обсягу ВВП; x2 

– індекс інфляції. 

Більш того, чистий дохід від реалізації товарів компаній частково залежить 

від індексу споживчих цін (індексу інфляції) в країні, що розглянуто в даній 

роботі на прикладі окремих підприємств ТНК. 

У роботі надано рекомендації щодо застосування інструментів глокального 

маркетингу в Україні. ТНК, які матимуть намір створити бренди харчових 

продуктів спеціально для українського ринку, можуть взяти за приклад 

маркетинг брендів, зазначених у даній роботі, і на основі бенчмаркінгу 

визначити, яке співвідношення глобального та локального має поєднувати в 

собі маркетинг нових брендів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено систематизоване представлення наукової 

концепції глокального маркетингу в діяльності ТНК і запропоновано нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо обґрунтування та 

виокремлення глокальних вимірів розвитку маркетингу ТНК, їхньої 

ідентифікації та формування системи індикаторів, що дало автору підстави 

сформулювати висновки, які характеризуються науковою новизною та мають 

теоретичне й науково-практичне значення: 

1.   Глобальні економічні перетворення впливають на формування та 

розвиток концептуальних засад теорій глокалізації. Виокремлено чотири 

основні підходи до визначення поняття «глокалізація»: інтеграційний, який 

акцентує увагу на взаємопроникненні глобального та локального; 

зовнішньоекономічний, який розглядає вплив глокалізації на світове 

господарство і міжнародні економічні відносини; підприємницький, який 

характеризує вплив сучасних процесів на практику ведення бізнесу в різних 

країнах; маркетинговий, який виділяє вплив глокалізації на маркетинг ТНК. 

Автор визначає глокалізацію як процес взаємодії та взаємовпливу 

загальносвітових тенденцій і місцевих особливостей різних країн, глобалізації 

та локалізації. 

2.   Сутнісними характеристиками глокалізації світогосподарських 

процесів є поєднання суперечностей, які існують у світовому господарстві і 

міжнародних економічних відносинах. Глокалізація світового господарства є 

синтезом процесів глобалізації та регіоналізації із суперечливим механізмом 

їхньої взаємодії та взаємозв’язку, під впливом яких відбувається трансформація 

міжнародних економічних відносин. Теорії глокалізації розвиваються на основі 

теорій економічної глобалізації, локалізації та культурної диференціації в 

економіці, стандартизації та адаптації діяльності ТНК, економічної інтеграції та 

регіоналізації, конвергенції та дивергенції у світовій економіці, 

кроскультурного менеджменту, поведінкової економіки тощо. 

3.   Глобальний і локальний маркетинг формують глокальний маркетинг, 

який у даній роботі визначається як маркетинг, який поєднує переваги 

глобального та локального підходів до маркетингу, враховує тенденції та зміни 

маркетингового середовища, породжені діалектикою єдності та боротьби 

глобального та локального. Такий синтез переваг глобального маркетингу та 

локального маркетингу дозволяє мінімізувати або ж і повністю уникнути тих 

недоліків, які проявляються, якщо застосовувати тільки глобальний або тільки 

локальний підхід. 

4.   Глокальними вимірами маркетингового середовища ТНК є: соціальний, 

технологічний, економічний, екологічний, політичний, правовий і етичний 

виміри – визначені на основі STEEPLE-аналізу, основних показників, які 

характеризують його складові (через індекси, які підраховуються для різних 



 

 

14 

країн міжнародними організаціями), та підвимірів, які впливають на 

формування маркетингової стратегії корпорацій у різних країнах. Процеси 

глокалізації можуть мати різні напрями дії: напрям глобального детермінування 

глокалізації, коли глобальні тенденції впливають на локальний розвиток; 

напрям локального детермінування глокалізації, коли локальні фактори є 

причинами глобальних змін; напрям біглокального детермінування глокалізації, 

коли глокалізація одних вимірів спричинює відповідні зміни в інших 

глокальних вимірах. 

5.   Новітніми детермінантами розвитку глокального маркетингу є: 

мультиконцептуальність світового порядку, транснаціоналізація, діджиталізація 

та розвиток новітніх технологій, глобальна інституціоналізація. Дані 

детермінанти визначили виміри маркетингового середовища та їхні індикатори. 

Взаємозв’язки між означеними детермінантами, вимірами та індикаторами 

доводять необхідність застосування глокального підходу до маркетингу. Адже 

навіть якщо компанія виробляє стандартизований для всіх країн товар 

(послугу), маркетинг може потребувати певних змін відповідно до умов 

конкретних ринків і новітніх детермінант. 

6.   Специфіка формування маркетингових стратегій ТНК в умовах 

глокалізації світогосподарських процесів полягає в тому, що на основі 

традиційних маркетингових стратегій і на їх перетині виникли нові стратегії 

маркетингу – глокальні. За глокальних стратегій глобальні та локальні рішення 

не тільки взаємозв’язані, а й мають такий рівень взаємовпливу, який забезпечує 

прийняття корпорацією найбільш оптимальних і ефективних маркетингових 

рішень, які не суперечать одне одному, на ринку країни. Корпорації можуть 

використовувати кластерний аналіз і інші методи для визначення сил впливу 

глобальних і локальних тенденцій у різних регіонах. Наприклад, слогани та 

рекламні кампанії одного й того ж товару (або однієї й тієї ж послуги) у різних 

країнах можуть змінюватися корпораціями залежно від уподобань і цінностей 

жителів певних країн. Більш того, залежно від виявлених пріоритетів у 

споживачів різних регіонів, корпорації можуть змінювати й інші маркетингові 

заходи на різних ринках таким чином, щоб в умовах глокалізації збільшити 

продажі своєї продукції та максимізувати прибуток у кожній із країн, де 

продаються товари (послуги) даних ТНК. 

7.   Процес глокалізації впливає на формування інструментальних 

маркетингових стратегій сучасних ТНК. Принципи їх формування під впливом 

глокалізації використовують такі ТНК, як «Danone S.A.», «Henkel AG & Co. 

KGaA», «Mondelēz International, Inc.», «Nestlé S.A.» і «The Coca-Cola Company». 

Товарні стратегії та стратегії просування ТНК в умовах глокалізації вимагають 

адаптації і до глобальних, і до локальних вимірів. Глокальні цінові стратегії, як 

і локальні, відповідають, в першу чергу, умовам локальних вимірів. Глокальні 

стратегії розподілу, як і глобальні, здійснюються на глобальному ринку, який у 
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свою чергу включає в себе всі локальні ринки, на яких реалізується продукція 

ТНК. 

8.   Імплементація маркетингових інструментів ТНК на національному 

ринку повинна відбуватися із врахуванням досвіду діяльності ТНК на світових 

товарних ринках, зокрема співвідношення глобальних і локальних брендів 

таких ТНК, як «Danone S.A.», «Mars, Inc.», «Mondelēz International, Inc.», 

«Nestlé S.A.», «PepsiCo, Inc.» і «The Coca-Cola Company», в різних країнах. 

Діяльність корпорацій на ринку харчових продуктів, який є частиною галузі 

FMCG, може розглядатися як типовий приклад використання глокального 

маркетингу. 

9.   Розрахунки індексу глобалізації брендів дозволяють визначити країни, 

які є найбільш сприятливими для просування заданих брендів корпорацій, і 

використовувати дану інформацію залежно від початкової мети проведення 

такого дослідження. Багато спільних брендів мають в першу чергу країни, які 

мають територіальну близькість, спільну або схожу мову, історію, релігію та 

традиції. Водночас дана модель дозволяє виділити ті пари країн, які не мають 

спільних кордонів, проте є схожими за іншими критеріями. 

10. Імплементація принципів глокального маркетингу на ринку харчових 

продуктів України відбувається відповідно до моделі поведінки українських 

споживачів, яка формується під впливом численних факторів, що впливають на 

процес прийняття рішень. Незважаючи на різні позиції України в різних 

індексах, STEEPLE-виміри є взаємозв’язаними. Особливо сильною є залежність 

соціального виміру від економічного, що підтверджується моделлю 

багатофакторної регресії, яка відображає залежність реального наявного доходу 

населення України від індексу фізичного обсягу ВВП і індексу інфляції в нашій 

країні. У роботі надано рекомендації щодо застосування інструментів 

глокального маркетингу в Україні. Більш того, ТНК, які матимуть намір 

створити бренди харчових продуктів спеціально для українського ринку, 

можуть взяти за приклад маркетинг брендів, зазначених у даній роботі, і на 

основі бенчмаркінгу визначити, яке співвідношення глобального та локального 

має поєднувати в собі маркетинг нових брендів. 
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АНОТАЦІЯ 

Бех К.А. Глокальні виміри розвитку маркетингу ТНК. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації здійснено наукове обґрунтування концептуальних засад 

формування та розвитку глокальної маркетингової парадигми в діяльності ТНК 

та виокремлено ефективні інструменти її реалізації. У межах глокальної 

парадигми розвитку світогосподарських процесів обґрунтовано новітні 

детермінанти розвитку глокального маркетингу ТНК на основі авторського 

підходу, що включає в себе ідентифікацію вимірів маркетингового середовища, 

моделювання бренд-комунікацій і виокремлення моделей споживчої поведінки. 

За результатами кластерного аналізу та економіко-математичного моделювання 

розроблено, обґрунтовано та емпірично протестовано авторську методику 

розрахунку індексу глобалізації брендів ТНК. Надано рекомендації 

корпораціям щодо застосування інструментів глокального маркетингу на 

споживчому ринку України. 

Ключові слова: глокалізація, глокальний маркетинг, виміри 

маркетингового середовища, STEEPLE-аналіз, бренди, ТНК. 
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В диссертации осуществлено научное обоснование концептуальных основ 

формирования и развития глокальной маркетинговой парадигмы в 

деятельности ТНК и выделено эффективные инструменты еѐ реализации. В 

рамках глокальной парадигмы развития мирохозяйственных процессов 

обосновано современные детерминанты развития глокального маркетинга ТНК 

на основе авторского подхода, включающего в себя идентификацию измерений 

маркетинговой среды, моделирование бренд-коммуникаций и выделение 

моделей потребительского поведения. По результатам кластерного анализа и 

экономико-математического моделирования разработано, обосновано и 

эмпирически протестировано авторскую методику расчѐта индекса 

глобализации брендов ТНК. Дано рекомендации корпорациям по применению 

инструментов глокального маркетинга на потребительском рынке Украины. 

Ключевые слова: глокализация, глокальный маркетинг, измерения 

маркетинговой среды, STEEPLE-анализ, бренды, ТНК. 
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SUMMARY 

Bekh K.A. Glocal Dimensions of TNCs’ Marketing Development. – 

Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic 

Sciences, specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic 

Relations. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is concerned with a scientific substantiation of conceptual principles 

of the formation and development of the glocal marketing paradigm in the activities 

of TNCs focusing on the effective tools of its implementation. The modern 

determinants of the TNCs’ glocal marketing development are substantiated within the 

framework of the glocal paradigm of the world economic processes’ development on 

the basis of the author’s approach including identification of dimensions of the 

marketing environment, brand communication modelling and determination of 

consumer behaviour models. 

Four main approaches to the definition of the glocalization concept are singled 

out. The author defines glocalization as a process of interaction and mutual influence 

of global trends and local features of different countries, globalization and 

localization. The concept of glocal marketing is defined as marketing combining the 

advantages of global and local approaches to marketing, taking into account trends 

and changes in the marketing environment generated by the dialectics of unity and 

struggle of the global and the local. 

Basing on the results of cluster analysis and economic and mathematical 

modelling, the author’s methodology for calculating the Index of Brand Globalization 

for TNCs is developed, substantiated and empirically tested. The calculations of the 

Index of Brand Globalization allow identifying countries that are the most conducive 

for the promotion of the designated brands of corporations and using this information 

depending on the original purpose of conducting the research. It allows TNCs to take 

advantages of benchmarking not only on the basis of data, available only within a 

particular corporation, but also on the basis of open data about its competitors. 

The models of purchasing behaviour of different sections of the population of 

Ukraine are divided into types according to the results of empirical research and 

consumer segmentation. Singling out directions of optimization of foreign TNCs’ 

marketing in the Ukrainian market, as well as adaptation of marketing activities of 

Ukrainian companies to international markets is made. Recommendations to 

corporations regarding the use of glocal marketing tools in the Ukrainian consumer 

market are provided. 

Keywords: glocalization, glocal marketing, dimensions of the marketing 

environment, STEEPLE analysis, brands, TNCs. 


