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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції, прискорення 
темпів розроблення й упровадження інновацій, пов’язаних із цифровізацією 
процесів продажу товарів і послуг на ринках, залученням цифрових 
інструментів маркетингової діяльності, підприємствам стає все складніше 
боротися за «прихильність» споживачів. Для здійснення ефективної політики 
управління, побудованої на комплексному використанні чинників впливу на 
поведінку споживача, необхідним стає її прогнозування та відповідне 
управління, що передбачає дослідження і використання механізмів формування 
та прийняття рішень. Раніше в економічній науці розглядалася можливість 
управління тільки раціональною поведінкою споживачів, проте вже у 2002 р. 
Д. Канеман отримує Нобелівську премію за дослідження передбачуваних 
аномалій у раціональності економічних агентів і доведення можливості 
управління ірраціональною поведінкою споживачів. Сьогодні вивчення 
поведінки споживачів та її відхилень від постулату раціональності 
виокремилось у напрям досліджень «поведінкова економіка». Окрема увага 
приділяється дослідженню різновиду ірраціональної поведінки, відповідно до 
якого прийняття рішення про придбання продуктів є результатом наслідування 
поведінки інших суб'єктів ринку. Таке наслідування проявляється за умов 
низької інформованості, обмеженості в часі на прийняття рішення та 
відповідних значень індивідуальних рефлексивних складових споживчої 
поведінки, зокрема рівня емоційної нестабільності, конформізму, 
інтровертності тощо. У 2017 р. нобелівський лауреат Р. Талер довів, що 
впливати на процес прийняття споживчих рішень та збільшувати обсяги 
продажів продуктів можливо за допомогою позитивного підкріплення і 
непрямих вказівок, тобто з використанням методів непрямого інформаційного 
впливу або рефлексивного управління. У зв’язку з вищезазначеним 
дослідження процесів рефлексивного управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств для підвищення ефективності їх 
функціонування та посилення конкурентних переваг є актуальним. 

Проблематику управління та маркетингової діяльності підприємств 
досліджено в роботах Д. Акерлофа, О. Амоші, В. Антонюк, В. Бабенко, 
Н. Брюховецької, І. Булєєва, В. Вишневського, Ю. Драчука, В. Ільїна, 
С. Єлецьких, Ю. Залознової, З. Кармона, А. Касич, О. Моргенштерна, 
Дж. Фон Неймана, О. Новікової, Н. Осадчої, Ю. Погорелова, О. Посипанової, 
М. Спенса, Н. Трушкіної, Ю. Харазішвілі, В. Хобти, В. Швеця, Г. Шевцової. 
Питанням рефлексивного управління в економічних системах присвячено праці 
таких зарубіжних і вітчизняних учених, як Д. Арієлі, А. Банерджі, К. Безгін, 
Дж. Беккер, С. Бікхандані, В. Брєєр, Т. Веблен, М. Вороновицький, В. Даніч, 
Д. Жерліцин, Д. Канеман, Р. Кеттелл, В. Ключарьов, С. Коверга, 
Х. Лейбенстайн, Р. Лепа, В. Лефевр, М. Мальчик, О. Мінц, Д. Новіков, 
О. Паршина, В. Порохня, К. Санстейн, Дж. Сорос, М. Спенс, Р. Талер, 
А. Тверські, С. Турлакова, Л. Фестінгер, В. Хорошун, О. Чхартішвілі, 
Д. Шарфштейн. 
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Однак існуючі підходи до управління споживчою поведінкою неповною 
мірою враховують можливі відхилення від постулату раціональності та 
пов’язані з цим прояви наслідування споживачів на ринках, а також потребують 
орієнтації на застосування сучасних глобальних цифрових платформ для 
торгівлі, нових цифрових методів продажу товарів і послуг, стрімке 
розповсюдження цифрової інформації тощо. Отже, необхідним є подальше 
вдосконалення методів управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств на основі рефлексивного підходу.  

Розроблення концептуальних положень механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, що 
передбачає виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів,  
формування та реалізацію ефективних рефлексивних керуючих впливів щодо 
процесу прийняття споживчих рішень про придбання продуктів з метою 
збільшення обсягів продажів за рахунок підвищення попиту та посилення 
конкурентних позицій підприємств, а також їх формалізація до рівня методів і 
економіко-математичних моделей є актуальним науковим завданням. Це 
обумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт 
Інституту економіки промисловості НАН України «Напрями становлення 
«смарт» промисловості в Україні» (номер держреєстрації 0116U004195, 2016-
2019 рр.), у рамках якої сформульовано теоретико-методичні аспекти 
управління поведінкою споживачів та розроблено концептуальні положення 
механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств; «Довгострокові фактори і тенденції розвитку 
національної промисловості в умовах Четвертої промислової революції» (номер 
держреєстрації 0119U001473, 2019-2022 рр.), де розроблено інформаційне та 
організаційне забезпечення реалізації концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
дослідження, обґрунтування та розроблення концептуальних положень 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств, а також формування методичних рекомендацій щодо їх 
практичної реалізації. Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено 
такі завдання:  

дослідити основні тенденції розвитку маркетингової діяльності 
вітчизняних підприємств та виконати критичний аналіз методичних підходів, 
використовуваних в управлінні поведінкою споживачів;  

розробити концептуальні положення механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств;  

виявити особливості поведінки споживачів у процесі прийняття рішень 
про придбання продуктів;  

розробити метод виявлення рефлексивних складових поведінки 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств; 
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запропонувати методи і моделі рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств;  

розробити відповідне інформаційне забезпечення рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств;  

запропонувати організаційне забезпечення рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств;  

здійснити оцінку економічної ефективності реалізації концептуальних 
положень механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств. 

Об'єктом дослідження є процеси управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств. 

Предмет дослідження ‒ методи та моделі рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 
становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених у сфері рефлексивного 
управління економічними системами. У процесі дослідження використано: 
загальнонаукові методи – аналізу, синтезу, дедукції, системний підхід – для 
обґрунтування загальної логіки дослідження, забезпечення його цілісності та 
спрямованості на досягнення поставленої мети; теоретико-методологічні 
підходи в економіці – рефлексивний підхід, теорію прийняття рішень, теорію 
управління, теорію підштовхування Р. Талера – для обґрунтування 
концептуальних положень механізму рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств; економічний аналіз та 
психодіагностичні методи – групування чинників згідно з нейробіологічними 
дослідженнями В. Ключарьова, розроблений Р. Кеттеллом метод 
багатофакторного дослідження особистості, модель інформаційного управління 
О. Чхартішвілі «реклама товару» – для аналітичного обґрунтування та 
формалізації методу виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів, 
здійснення рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств.  

Інформаційною базою дослідження є матеріали Світового банку, 
Міжнародного валютного фонду, Державної служби статистики України щодо 
основних показників економічного розвитку України, офіційна інформація 
щодо операцій із нерухомим майном, дані анкетування споживачів на ринку 
нерухомого майна, одержані в результаті власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вирішено 
наукове завдання розроблення концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств. Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 
розроблено інформаційну модель механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, засновану на 
застосуванні структурного підходу, використання якої дозволить оптимізувати 
взаємодію інформаційних потоків у рамках існуючої організаційної структури 
підприємства, забезпечити інформаційну підтримку реалізації концептуальних 
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положень механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів і 
встановити оптимальне завантаження персоналу відповідно до функцій цього 
механізму, що уможливить мінімізацію витрат на впровадження 
запропонованої концепції в маркетингову діяльність підприємств; 

удосконалено: 
концептуальні положення механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, які базуються 
на застосуванні системного і рефлексивного підходів та особливостями яких є 
виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття 
рішення про придбання продуктів, формування та реалізація відповідних 
керуючих впливів, що дозволить із використанням маловитратних методів 
рефлексивного управління збільшити обсяги продажів і посилити конкурентні 
позиції підприємства за рахунок стимулювання зростання попиту на його 
продукти; 

групування чинників, що впливають на прояви ірраціональності в 
поведінці споживачів, зокрема наслідування у процесі прийняття рішення про 
придбання продуктів на ринках, в основу якого покладено висновки 
нейробіологічних досліджень В. Ключарьова та яке відрізняється 
систематизацією виявлених особливостей поведінки споживачів відповідно до 
зовнішніх й індивідуальних чинників, що надасть можливість визначати 
відповідні рефлексивні керуючі впливи щодо збільшення попиту для 
забезпечення ефективності реалізації концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств; 

дістали подальшого розвитку:  
метод виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів, який 

ґрунтується на застосуванні розробленого Р. Кеттеллом методу 
багатофакторного дослідження особистості та відмітною особливістю якого є 
інтерпретація результатів анкетування для визначення чинників, що впливають 
на ймовірність прояву споживачем наслідування у процесі прийняття рішення 
про придбання продуктів, зокрема рівня емоційної нестабільності, 
конформізму, інтровертності, інформованості й оцінювання часу на прийняття 
рішення, використання якого дозволить підвищити достовірність визначення 
можливої поведінки споживачів щодо прийняття рішення про придбання 
продуктів і формування відповідних рефлексивних керуючих впливів у 
маркетинговій діяльності для стимулювання збільшення обсягів продажів 
підприємства; 

економіко-математична модель рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, заснована на моделі 
інформаційного управління О. Чхартішвілі «реклама товару» та спрямована на 
максимізацію одержаного від продажів прибутку підприємства, у рамках якої,  
на відміну від існуючої, використовуються рефлексивні складові поведінки 
споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продуктів, що 
дозволить підвищити ефективність й обґрунтованість прийняття управлінських 
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рішень щодо рефлексивного управління поведінкою споживачів для посилення 
конкурентних переваг підприємств у маркетинговій діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження. Теоретичні положення 
дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних методик і рекомендацій 
щодо реалізації концептуальних положень механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 
Практичну значущість результатів дослідження визначають можливості 
посилення конкурентних переваг підприємств шляхом реалізації процедур 
виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття 
рішення про придбання продуктів і формування та реалізації відповідних 
керуючих впливів у маркетинговій діяльності підприємств для збільшення 
обсягів продажів продуктів за рахунок стимулювання зростання споживчого 
попиту з використанням маловитратних методів рефлексивного управління. 

Одержані наукові результати, концептуальні положення, формалізовані 
до рівня конкретних методів і моделей управління поведінкою споживачів, 
використано в маркетинговій діяльності ТОВ «АН «Старгород», що дозволило 
підвищити попит на послуги агентства й одержати додатковий прибуток від їх 
реалізації. Загальний очікуваний економічний ефект від упровадження 
запропонованої концепції склав 284 331 грн (довідка № 234 від 28.12.2020 р.). 
Теоретико-методичні результати дослідження впроваджено у практичну 
діяльність Торгово-промислової палати України при підготовці заходів щодо 
підтримки національного виробника та сприяння реалізації ініціатив у сфері 
підприємницької діяльності з удосконалення цифрових маркетингових 
кампаній (довідка № 287 від 11.02.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної 
роботи одержано здобувачем особисто. Із наукових робіт, опублікованих у 
співавторстві, використано лише ті матеріали, які становлять індивідуальний 
доробок дисертанта.  

Основні наукові положення, висновки та результати дослідження 
опубліковано у 15 наукових роботах, із яких 3 статті у наукових фахових 
виданнях України, 1 ‒ у періодичному науковому виданні інших держав,  
10 праць апробаційного характеру, 1 публікація, яка додатково відображає 
результати дослідження. Загальний обсяг публікацій становить 4,44 д.а., з яких 
особисто автору належить 4,01 д.а. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідалися на: VІІІ, IX та Х Міжнародних науково-практичних 
інтернет-конференціях «Сучасні проблеми моделювання соціально-
економічних систем» (м. Харків, 2016, 2017, 2018  рр.); XX та XXI 
Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, аспірантів  
і молодих вчених «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації 
суспільства» (м. Бахмут, 2016, 2017 рр.); Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 
виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (м. Черкаси, 
2016 р.); XI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 
проблеми моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 2019 р.); 
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II Національній науково-методичній конференції «Цифрова економіка» 
(м. Київ, 2019 р.); Міжнародній конференції «Sustainable Innovation and 
Emerging trends of Business and Management» (м. Афіни, Греція, 2020 р.); XII та 
XIII Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні проблеми 
моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 2020, 2021 рр.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, переліку використаних джерел (210 найменувань) та  
3 додатків, містить 17 таблиць і 38 рисунків. Повний обсяг роботи становить 
221 сторінку, у тому числі основний текст ‒ 170 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

 
У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств» 
розглянуто основні тенденції розвитку маркетингової діяльності вітчизняних 
підприємств, виконано аналіз методів управління поведінкою споживачів і 
сформульовано концептуальні положення механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств.  

З урахуванням щорічного зростання кількості підприємств, що 
використовують у своїй діяльності цифрові технології, масового переходу на 
онлайн-режим роботи починаючи з 2020 р. унаслідок пандемії COVID-19 та 
прискореного розвитку сучасних цифрових технологій виникають принципово 
нові умови функціонування підприємств, зокрема в маркетинговій діяльності, 
які безпосередньо впливають на рівень споживчого попиту та одержання 
прибутку від реалізації продуктів. У 2015-2016 рр. економіка України пережила 
найбільшу кризу за часів незалежності. Падіння ВВП склало 9,9%. 
Найбільшого скорочення виробництва зазнали металургія (42,6%) і 
машинобудування (46,3%). Малі та середні підприємства знизили економічну 
активність на 80-90%, майже 40 тис. із них повністю зупинили свою діяльність, 
а рівень інфляції досяг максимального значення за останні 20 років ‒ 43,3%. 
Починаючи з 2019 р. після впровадження низки економічних реформ 
спостерігається незначне поліпшення економічного становища України, проте 
сучасні умови господарювання створюють нові виклики. Повільне зростання 
показників розвитку окремих галузей економіки та підприємств підтверджує 
нездатність вітчизняних підприємств гнучко реагувати на вимоги поточної 
ринкової ситуації, яка негативно позначається на стабільності економічних 
показників розвитку країни загалом. Ситуація ускладнюється новими умовами 
функціонування підприємств на ринках, пов’язаними з наслідками пандемії 
COVID-19. Підприємствам стає складніше утримувати високі показники 
продажів, а також збільшувати обсяги споживчого попиту на продукти. Тому 
актуальним є розроблення нових методів управління споживчим попитом й 
удосконалення існуючих маркетингових інструментів для стимулювання 
посилення конкурентних переваг підприємств на ринках.  

Аналіз методів і моделей управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств свідчить, що існуючі методи потребують 
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значного розширення та синтезу напрацювань у сфері психології, соціології, 
теорії прийняття рішень і теорії управління. Недоліком більшості існуючих 
підходів є їх орієнтація на модель раціональної поведінки економічного агента 
без урахування можливих проявів ірраціональної поведінки споживачів. 
Рефлексивний підхід базується на вивченні процедур прийняття рішень 
відповідно до когнітивного механізму сприйняття та інтерпретації інформації 
економічними агентами та, на відміну від інших підходів, дозволяє змінювати 
структуру інформованості споживачів у процесі прийняття рішень про 
придбання продуктів із використанням маловитратних методів інформаційного 
управління, що є значною перевагою для побудови на його основі такого 
механізму управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності, який 
би дозволив посилити конкурентні переваги підприємства та збільшити обсяги 
продажів товарів і послуг. 

У результаті діалектичного аналізу понятійного апарату управління 
поведінкою споживачів удосконалено низку визначень. Так, маркетингову 
діяльність підприємства визначено як управлінську діяльність, спрямовану на 
планування виробничо-збутової діяльності на основі вивчення ринку і впливу 
на попит з метою реалізації товарів і послуг та одержання прибутку в умовах 
конкуренції. Поведінку споживачів сформульовано як взаємодію економічних 
агентів із оточуючим маркетинговим середовищем: продуктами (товарами чи 
послугами), місцями продажу, рекламою під час прийняття рішення про 
придбання продуктів. Рефлексивне управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств передбачає формування такої структури 
інформованості споживачів, яка спричиняє зміну їх уявлень про попит на ринку 
та приводить до досягнення мети управління, якою є збільшення обсягів 
споживання товарів чи послуг підприємства для одержання додаткового 
прибутку.  

Суб'єктом управління (СУ) на ринку, що впливає на об'єкт управління для 
досягнення власних цілей, є продавець (відділ продажів підприємства) – 
економічний агент, який реалізує продукт. Продавець на ринку пропонує 
продукт об'єкту управління. У рамках розроблених концептуальних положень 
метою продавця на ринку є прийняття об'єктом управління рішення про 
придбання запропонованих продуктів аналогічно більшості інших споживачів і, 
як наслідок, одержання додаткового прибутку від підвищення обсягів 
реалізації. Об'єктом управління (ОУ) на ринку є споживач і безпосередньо його 
поведінка у процесі прийняття рішення про придбання продуктів. Об'єкт 
управління при прийнятті рішення про покупку керується бюджетними 
обмеженнями. Крім того, на результат прийняття рішення і прояви 
наслідування у поведінці споживачів на ринку впливають такі рефлексивні 
складові: ступінь інформованості, обмеження в часі на прийняття рішення, 
індивідуальні схильності до наслідування і чинник стадності (інформація про 
сумарний попит). Загальну схему механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств наведено на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Загальна схема механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів  
 

Концептуальні положення механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств передбачають 
реалізацію розробленого механізму управління шляхом виявлення 
рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття рішення 
про придбання продуктів, формування та здійснення рефлексивних керуючих 
впливів, що змінюють рефлексивні складові поведінки споживачів у процесі 
прийняття рішення про придбання продуктів для забезпечення підвищення 
попиту і, як наслідок, збільшення обсягів продажів продуктів й одержаного 
прибутку.  

Запропоновані положення засновані на системному та рефлексивному 
підходах і передбачають: визначення загальної ємності ринку; визначення 
частки потенційних споживачів на ринку; оцінювання прогнозної частки 
споживачів на ринку, які придбають продукт до і після рефлексивного 
управління; формування і реалізацію відповідних рефлексивних керуючих 
впливів для досягнення мети управління. Формування рефлексивних керуючих 
впливів припускає врахування таких рефлексивних складових поведінки 
потенційних споживачів: наявність чинників ризику (низька інформованість і 
обмежений час на прийняття рішення); індивідуальна схильність до 
наслідування (емоційна нестабільність, інтровертність, конформізм); наявність 
чинника стадності (інформація про сумарний попит на продукт). Зміна значень 
рефлексивних складових із використанням методів рефлексивного управління 
зумовлює відгук у вигляді відповідної поведінки споживачів на ринку та 
забезпечує необхідний рівень попиту для одержання додаткового прибутку від 
реалізованих продуктів, що дозволить посилити конкурентні позиції 
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підприємства, яке застосовуватиме запропонований механізм рефлексивного 
управління поведінкою споживачів.  

Концептуальну схему механізму рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, що відображає зв'язок 
теоретико-методологічного, методичного, інструментального, модельного та 
організаційно-практичного рівнів, наведено на рис. 2.  

Синтез системи рефлексивного управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств (рис. 3) представлено комплексом 
методів, призначених для вирішення завдань згідно з концептуальними 
положеннями відповідного механізму, а саме: методом аналізу ринку продуктів 
[м1], що включає дослідження цифрових платформ і виявлення частки 
існуючих клієнтів та потенційних споживачів; методом прогнозування частки 
споживачів на ринку, які звернуться за придбанням продукту [м2]; методом 
групування особливостей поведінки споживачів [м3] на підґрунті 
нейробіологічних досліджень В. Ключарьова; удосконаленим методом 
багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла [м4] для виявлення 
схильності споживачів до ірраціональної поведінки, зокрема наслідування; 
методом формування рефлексивного керуючого впливу відповідно до 
модифікованої моделі О. Чхартішвілі «реклама товару» [м5], що дозволить 
змінити рефлексивні складові поведінки споживачів для прийняття рішення про 
придбання продукту відповідно до функції максимізації прибутку; методом 
розрахунку економічної ефективності застосування рефлексивного керуючого 
впливу [м6].  

Методи механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств взаємодіють між собою за допомогою 
зв'язків, позначених на рис. 3 відповідними стрілками: , , 1 −  – інформація, 
одержана в результаті оцінювання ринку щодо його ємності та частки 
споживачів, які придбали та не придбали продукт до початку рефлексивного 
впливу; , , , ,  ‒ згруповані особливості поведінки 
споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продукту, серед яких: 
рівень емоційної нестійкості, рівень інтровертності, рівень конформізму, рівень 
інформованості/досвіду споживача, оцінка часу, відведеного на прийняття 
рішення;  ‒ загальний коефіцієнт наслідування споживача, розрахований 
на основі виявлених рефлексивних складових поведінки споживачів; ( ) ‒ 
ймовірність придбання продукту часткою потенційних споживачів, які ще не 
придбали продукт, розрахований на основі ; ( ) ‒ прогнозна частка 
споживачів на ринку, які придбають продукт до рефлексивного керуючого  
впливу, що залежить від частки споживачів, які схильні придбати продукт без 
будь-якого впливу; ( , ) ‒ прогнозна частка споживачів на ринку, які 
придбають продукт після рефлексивного керуючого впливу, що залежить від 
частки споживачів, схильних придбати продукт без будь-якого впливу, та 
частки споживачів, схильних придбати продукт після зміни їх рефлексивних 
складових поведінки. 
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Рисунок 3 – Синтез системи рефлексивного управління поведінкою споживачів 

у маркетинговій діяльності підприємств  
 

У другому розділі «Методи рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств» розглянуто 
особливості проявів поведінки споживачів у процесі прийняття рішень про 
придбання продуктів, запропоновано метод виявлення рефлексивних складових 
поведінки споживачів, а також методи і моделі рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Аналіз особливостей поведінки споживачів у процесі прийняття рішень 
про придбання продуктів свідчить, що споживачам притаманні прояви 
ірраціональності в поведінці, зокрема часто можна спостерігати прояви 
наслідування чи стадної поведінки. Визначено, що ймовірність проявів 
наслідування споживачами на ринку залежить від рефлексивних складових їх 
поведінки, які запропоновано згрупувати на основі досліджень В. Ключарьова у 
зовнішні (необхідність прийняття швидкого рішення, низький рівень 
інформованості/досвіду споживача) та індивідуальні чинники (високий рівень 
емоційної нестійкості, високий рівень інтровертності, високий рівень 
конформізму) і визначати за допомогою розробленого Р. Кеттеллом методу 
багатофакторного дослідження особистості відповідно до вдосконаленої 
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інтерпретації результатів анкетування. Змінюючи значення рефлексивних 
складових поведінки споживачів, можна впливати на результат прийняття 
рішення про придбання продуктів на ринку. Нормалізація виявлених 
рефлексивних складових дозволяє представити результат прийняття рішення 
споживачем у математичному вигляді як функцію, залежну від конкретних 
змінних. 

Концептуальні положення механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств передбачають 
реалізацію суб’єктом управління таких етапів: 

1. Оцінка ємності ринку.  
Нехай існує ринок, де здійснюється реалізація продуктів А, та існує 

безліч споживачів , які готові задовольнити свою потребу шляхом покупки А. 
Конкретного споживача із множини  позначимо як , де = 1, 	. 
Визначення кількості споживачів  аналогічне визначенню ємності ринку. 
Суб’єкт управління визначає мету управління як необхідність реалізації обсягу 
продуктів А за ціною W на суму АW.  

2. Виокремлення двох груп споживачів на ринку:  – частка споживачів, 
які придбають продукт без будь-яких впливів; 1 −  ‒ частка споживачів, які не 
купують продукт без впливу, але в перспективі можуть його придбати. 

Частку агентів першого типу 	розраховано з використанням методу 
аналізу ринку на основі даних про фактичні продажі та кількість клієнтів  за 
визначений період часу до застосування будь-яких рефлексивних керуючих 
впливів чи управління 

 = ( × 100%)/ 	. (1) 

3. Розрахунок прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають 
продукт до початку рефлексивного управління.  

Якщо частка  агентів першого типу є загальним знанням, то агенти 
очікують, що саме  агентів придбають продукт. Фактично згідно з методом 
прогнозування частки споживачів на ринку, які звернуться за придбанням 
продукту, агенти спостерігають, що продукт придбає частка ( ) споживачів: 

 ( ) = + (1 − ) ( ) . (2) 

Такий вплив виявляється підтверджуваним, оскільки ∀ ∈ [0;1],	≤ ( ) – споживачі бачать, що продукт схильні купувати більше людей, ніж 
вони уявляли.  

Безліч можливих дій кожного агента складається з двох дій: a (accept) ‒ 
придбання товару або послуги та r (reject) ‒ відмова від придбання товару або 
послуги. Приймемо, що агенти другого типу з імовірністю ( ) обирають дію 
a, при цьому ( ) – неспадна на [0; 1] функція, така, що 

 ( ) = , ( ) = 1 − , ≤ 1−  , (3) 

де  і  – константи, що належать одиничному відрізку. ≤ 1 −  та відповідає 
тому, що деякі агенти другого типу «помиляються» і навіть якщо вважають, що 
всі інші агенти мають другий тип, то купують продукт;  характеризує 
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схильність агентів до прояву наслідування внаслідок рефлексивного впливу; = 0 означає споживача, схильного до наслідування; = 1 – незалежного 
споживача, не схильного до прояву наслідування внаслідок впливу; 

4. Зіставлення прогнозного значення частки споживачів на ринку, які 
придбають продукт до початку рефлексивного управління, з фактичним рівнем 
продажів продуктів. 

Якщо одержаний відповідно до формули (2) результат ( ) більше за 
фактичний рівень продажів , то суб’єкт управління переходить до розрахунку 
прогнозного значення ( , ) ‒ частки споживачів, які придбають продукт 
після рефлексивного керуючого впливу. 

5. Формування рефлексивного керуючого впливу при ( ) > . 
Для збільшення обсягу продажів продуктів до цільового значення 

необхідно сформувати у споживачів із частки 1 −  нове уявлення	  про 
значення параметра  – частку агентів, схильних купувати продукт без 
рефлексивного керуючого впливу. Формування нового уявлення відбувається 
відповідно до рефлексивного керуючого впливу в рамках модифікованої моделі 
О. Чхартішвілі «реклама товару» за рахунок розповсюдження серед споживачів 
інформації про кількість споживачів, які вже придбали продукт ( = 1). 
Одержана інформація та сформоване уявлення спонукають споживача до 
наслідування. Крім того, під час рефлексивного управління суб’єкт управління 
також може передавати таку інформацію споживачам на ринку, відповідно до 
якої інформованість споживача зменшується ( → 0) та/або споживач стає 

обмеженим у часі на прийняття рішення про покупку продуктів ( → 1	). 
Таким чином, зміна відповідних рефлексивних складових поведінки споживачів 
приведе до збільшення їх схильності до наслідування й імовірності прояву 
стадної поведінки.  

6. Розрахунок прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають 
продукт після рефлексивного управління. 

Формуючи уявлення , суб’єкт управління здійснює рефлексивний 
керуючий вплив на споживачів із частки 1 −  на ринку. Оскільки агенти не 
підозрюють про наявність управління з боку суб’єкта, вони очікують побачити, 
що  агентів придбають продукт. Тоді частка споживачів на ринку, які 
звернуться за придбанням продукту, дорівнює 

 ( , ) = + (1 − ) ( ). (4) 

При цьому ймовірність придбання ( ) продукту А часткою споживачів 1 −  після початку рефлексивного керуючого впливу залежить від того, 
наскільки споживачі продуктів А на ринку схильні до проявів наслідування, які 
визнаються рефлексивними складовими поведінки, що формують відповідний 
коефіцієнт схильності до наслідування , який розраховується на основі 

значень: рівня емоційної нестійкості ; інтровертності ; конформізму 

; інформованості/досвіду споживача ; оцінки часу, відведеного на 

прийняття рішення . Відповідні значення рефлексивних складових 
поведінки споживачів визначаються за допомогою розробленого Р. Кеттеллом 
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методу багатофакторного дослідження особистості відповідно до вдосконаленої 
інтерпретації результатів анкетування. Одержані результати опитування 
нормалізуються в параметри, серед яких: індивідуальні характеристики 
споживача , , 	 	[0; 1], рівнозначні між собою за вагомістю 
щодо впливу на прояви наслідування у поведінці споживачів; зовнішні 
чинники, що також рівнозначні між собою та стосуються оцінки ймовірності 
помилки передбачення винагороди (ризику)  , 	 	[0; 1]. Параметри, які 
складаються з індивідуальних особливостей споживача та зовнішніх чинників, 
формують загальний коефіцієнт наслідування споживача 	[0; 1], який 
розраховується за такою формулою:  

 = 0,5 + + + 0,5( + ). (5) 

Зворотною величиною  є схильність зберігати свою думку 
споживачем і незалежність від рефлексивного впливу, тобто 

 = 1 −	 . (6)  

Для всієї частки опитаних споживачів 

 = 13 ∑ 1−3=1 ,  (7) 

де  – кількість споживачів із частки 1 − , які взяли участь в опитуванні. 
Формування репрезентативної вибірки з частки споживачів 1 −  базується на 
загальних характеристиках цільової аудиторії споживачів ринку, для 
визначення яких суб’єкт управління здійснює маркетингове дослідження. Тоді 

 ( ) = 1 − . (8) 

Одержавши значення ( ), суб’єкт управління може виконати 
розрахунок прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають продукт 
після рефлексивного керуючого впливу згідно з формулою (4).  

7. Розрахунок прогнозного прибутку від упровадження рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Загальна сума витрат ( , ) на впровадження рефлексивного 
управління поведінкою споживачів розраховується як сума витрат на 
формування, застосування рефлексивного управління  та дослідження 
характеристик цільової аудиторії  за формулою  

 ( , ) 	= + . (9) 

Якщо дохід від продажів пропорційний частці агентів, які купують 
продукт, то прибуток (різниця між доходом і витратами) розраховується в 
такий спосіб: 

 ( , ) = ( , ) − ( , ). (10) 

Прогнозна ефективність рефлексивного управління визначається як 
різниця між ( , ) і ( ) , а цільова функція рефлексивного управління ‒ 
як 
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 ( , ) − ( ) → .	 (11)  

Розглянемо обмеження для задачі (11). Перше обмеження: 

 ∈ [0; 1], та ≥ . (12) 

Рефлексивний керуючий влив є недоцільним і витрати не виправдаються, 
якщо достатня частка агентів купує продукт за відсутності рефлексивного 
управління. Друге обмеження: агенти другого типу повинні спостерігати 
значення частки агентів, які купують продукт, не менше, ніж їм повідомив 
суб’єкт управління: 

 ( , ) ≥  . (13) 

З урахуванням формули (4) одержуємо 

 + (1 − ) ( ) ≥ 	  . (14) 

Оптимальне стабільне вирішення завдання щодо рефлексивного 
управління включає розв’язок задачі максимізації (11) при обмеженні (14). 
Стабільність передбачає повний збіг очікуваних і спостережуваних агентами 
результатів, тобто вираз (14) є рівністю. Тоді єдиним стабільним рефлексивним 
керуючим впливом буде повідомлення суб’єкта управління про те, що всі 
споживачі є споживачами першого типу ( = 1). Рефлексивний вплив буде 
здійснено за допомогою рекламної кампанії для потенційних споживачів 
продукту А, яка складається із споживачів типу  та 1 − . ( , ) − ( ) →   

 

( , ) = ( , ) − ( , )( ) = + (1 − ) ( )( , ) = + (1 − ) ( )( ) = 1 −=	 ∑= 1 −	+ (1 − ) ( ) ≥ 	≥( , ) 	= +
  . (15) 

8. Упровадження рефлексивного управління поведінкою споживачів на 
ринку та фіксація результатів. 

9. Оцінка фактичної кількості споживачів, які звернулися для придбання 
продукту після рефлексивного управління. Якщо кількість звернень більше або 
дорівнює прогнозованому результату від звернень без будь-яких впливів 
( ( , ) ≥ ( ) ), то мета управління досягнута, а якщо ні – 
повертаємося до першого етапу механізму. 

Загальну послідовність етапів реалізації механізму рефлексивного 
управління (РУ) поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
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підприємств наведено на рис. 4. Реалізація відповідних етапів дозволить 
підприємству збільшити прибуток від продажів продуктів за рахунок 
підвищення споживчого попиту на них. 

 

 

Рисунок 4 – Загальна послідовність етапів реалізації механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств  

 
У третьому розділі «Реалізація концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств» запропоновано організаційне та інформаційне 
забезпечення рефлексивного управління поведінкою споживачів, розраховано 
оцінку економічної ефективності впровадження відповідних концептуальних 
положень у маркетингову діяльність підприємств. 
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Для вирішення завдань розроблення інформаційного забезпечення 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств використано принципи структурного моделювання. У рамках 
стандарту IDEF0 розроблено інформаційну модель рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, використання 
якої дозволяє одержати цілісне уявлення про процес реалізації відповідних 
методів і моделей та основні системні поняття якої формують базу майбутньої 
інформаційної системи підприємства, а також визначити основні потоки даних 
запропонованих концептуальних положень управління та їх головні функції. 
Інтеграцію розробленої концепції у практику функціонування підприємств 
запропоновано здійснювати шляхом оптимізації взаємодії відповідних 
інформаційних потоків у рамках існуючої організаційної структури 
підприємства. Це дозволяє встановити оптимальне завантаження персоналу 
відповідно до обсягу вирішуваних завдань і виконуваних функцій, мінімізувати 
витрати на реалізацію концепції. 

Основні теоретичні та прикладні результати дослідження впроваджено в 
маркетингову діяльність ТОВ «АН «Старгород» (м. Вишгород). Так, при 
оцінюванні ємності ринку виявлено, що на ринку споживачів рієлторських 
послуг у Вишгородському районі Київської області знаходиться 2724 власники 
( ) за даними OLX ‒ найбільшого цифрового порталу для розміщення 
оголошень із нерухомості. Визначено, що 92 споживачі вже придбали послуги і 
належать до частки , решта 2632 належать до частки споживачів 1 − , які не 
купують продукт без впливу, але в перспективі можуть його придбати. 
Відповідно до формули (1)  = 0,034, 1 − = 0,966. Тоді прогнозна частка 
споживачів ринку, які замовлять послугу до початку впливу, при 
розрахунковому значенні ймовірності наслідування 0,5 за формулою (2) 
дорівнює 0,034+(0,966×0,5) = 0,517. Отже, при ймовірності 0,5 придбання 
продуктів часткою споживачів, не схильних до придбання продуктів без 
наявності впливу, загальна частка споживачів, які придбають продукт, 
збільшується, тобто ( ) = 0,517 > = 0,034. Це обґрунтовує доцільність 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
ТОВ «АН «Старгород».  

Для розрахунку прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають 
продукт після рефлексивного управління, на основі аналітичних даних 
цифрових платформ сформовано фокус-групи та проведено опитування серед 
потенційних споживачів, на основі якого визначено схильність до наслідування 
частки споживачів 1 − . За формулами (3, 5-8) розраховано ( ) = 0,72. 
Відповідно до виразу (4) спрогнозовано, що частка споживачів на ринку, які 
можуть придбати продукт після рефлексивного управління, складе 
0,034+(0,966×0,72) = 0,729, тобто 1985 клієнтів. Складено таке технічне 
завдання: встановити, яким чином можна змінити ключові рефлексивні 
складові поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про придбання 
продуктів, що характеризують схильність до наслідування. У рамках завдання 
створено рекламні повідомлення, у яких містилась інформація про те, що 
більшість інших споживачів на ринку звертається за послугами до агентства, а 
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також повідомлення про зміни в законодавстві, що стосуються оплати послуг 
операцій із нерухомим майном, та визначено строки, протягом яких можна 
продати своє нерухоме майно з меншими витратами. Витрати на впровадження 
механізму, розраховані за формулою (9), дорівнюють 33173 грн, тоді прогнозна 
ефективність рефлексивного управління поведінкою споживачів у 
маркетинговій діяльності підприємств без вирахування фактично одержаного 
доходу за аналогічний період минулого року, розрахована за формулами 
(10, 11), становить (0,729×2724×5000)-33173-(0,517×2724×5000) = 2854267 грн. 
Таким чином, у результаті реалізації концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств станом на кінець 2020 р. кількість звернень клієнтів за одержанням 
послуг агентства склала 1916, що на 1324 звернення більше порівняно з 
показником 2019 р. (таблиця, рис. 5). 

 
Таблиця – Динаміка кількості звернень клієнтів у 2020 р. порівняно з 
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2019 42 42 46 34 40 62 78 57 58 55 47 31 592 
2020 77 125 142 137 153 164 273 171 253 245 176 - 1916 
Відносне  
відхилення 35 83 96 103 113 102 195 114 195 190 129 - 1324 

 

 
Рисунок 5 – Динаміка кількості звернень клієнтів у 2020 р. порівняно 

 з 2018 і 2019 рр.  
 

Економічна ефективність упровадження механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 
визначається як різниця між фактично одержаним доходом, витратами на 
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впровадження та фактично одержаним доходом за аналогічний період 
минулого року. Очікуваний економічний ефект від упровадження розробленої 
концепції в діяльність ТОВ «АН «Старгород» у 2020 р. із вирахуванням 
фактично одержаного доходу за аналогічний період 2019 р. склав: 2865504-
33173-2548000 = 284331 (грн). Отже, запропонований механізм рефлексивного 
управління поведінкою споживачів є ефективним. Розроблені концептуальні 
положення є універсальними для застосування в маркетинговій діяльності з 
метою стимулювання збільшення обсягів продажів товарів і послуг 
підприємства й одержання ним додаткового прибутку з урахуванням специфіки 
продуктів і ринків. 

 
 

ВИСНОВКИ  
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання розроблення концептуальних положень 
механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств. У результаті дослідження сформульовано такі 
висновки та практичні рекомендації.  

1. У зв’язку із щорічним збільшенням кількості підприємств, що 
використовують у своїй діяльності сучасні цифрові технології, прискореним 
розвитком останніх і масовим переходом починаючи з 2020 р. на онлайн-режим 
роботи унаслідок пандемії COVID-19 виникають принципово нові умови 
функціонування підприємств, зокрема їх маркетингової діяльності, які 
впливають на рівень попиту на продути та отримання прибутку від їх реалізації. 
Обґрунтовано доцільність розроблення концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств для підвищення ефективності їх функціонування та посилення 
конкурентних переваг у сучасних умовах господарювання. 

2. Аналіз методів управління поведінкою споживачів у маркетинговій 
діяльності підприємств свідчить, що існуючі методи потребують значного 
розширення та синтезу напрацювань у сфері психології, соціології, теорії 
прийняття рішень і теорії управління щодо врахування можливих проявів 
ірраціональної поведінки споживачів. Обґрунтовано, що найбільш доцільним 
для управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 
є рефлексивний підхід, який із використанням маловитратних методів 
інформаційного управління дозволяє побудувати такий механізм управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, який 
дозволить посилити їх конкурентні переваги та збільшити обсяги продажів 
товарів і послуг. 

3. Для забезпечення підвищення попиту на продукти підприємств 
удосконалено концептуальні положення механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності, які передбачають 
визначення загальної ємності ринку та частки потенційних споживачів на 
ньому, оцінювання прогнозної частки споживачів, які придбають продукт до і 



20 
 

 

після рефлексивного управління, та формування відповідних рефлексивних 
керуючих впливів для досягнення мети управління. Реалізація відповідних 
концептуальних положень дозволить посилити конкурентні позиції 
підприємства та збільшити обсяги продажів продуктів за рахунок 
стимулювання зростання попиту на них. 

4. Для формування ефективних рефлексивних керуючих впливів щодо 
збільшення обсягів продажів підприємства виконано аналіз особливостей 
поведінки споживачів у процесі прийняття рішень про придбання продуктів. 
Виявлено, що на ринках часто можна спостерігати прояви наслідування у 
поведінці споживачів. На основі висновків нейробіологічних досліджень 
В. Ключарьова узагальнено чинники, які впливають на прояви наслідування, а 
саме виокремлено та систематизовано за відповідними групами такі 
рефлексивні складові поведінки споживачів: зовнішні (необхідність прийняття 
швидкого рішення, низький рівень інформованості/досвіду споживача) та 
індивідуальні чинники (високий рівень емоційної нестійкості, високий рівень 
інтровертності, високий рівень конформізму). 

5. Для визначення значень рефлексивних складових поведінки 
споживачів запропоновано використовувати відповідний метод, у рамках якого 
дістав подальшого розвитку розроблений Р. Кеттеллом метод багатофакторного 
дослідження особистості. Запропонована інтерпретація результатів анкетування 
для визначення рефлексивних складових поведінки споживачів (зовнішніх й 
індивідуальних чинників) дозволяє підвищити достовірність прогнозування їх 
поведінки щодо придбання продуктів на ринку та сформувати відповідні 
рефлексивні керуючі впливи у маркетинговій діяльності з метою стимулювання 
збільшення обсягів продажів товарів і послуг підприємства й одержання ним 
додаткового прибутку. 

6. З метою реалізації концептуальних положень механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств запропоновано застосовувати модифіковану модель 
інформаційного управління О. Чхартішвілі «реклама товару», спрямовану на 
максимізацію отриманого прибутку, у рамках якої, на відміну від існуючої, 
використовуються рефлексивні складові поведінки споживачів у процесі 
прийняття рішення про придбання продуктів (зокрема схильності до 
наслідування). Зміна відповідних значень складових поведінки споживачів із 
застосуванням методів рефлексивного управління зумовлює відгук у вигляді 
відповідної поведінки та забезпечує необхідний рівень попиту для одержання 
додаткового прибутку, що дозволяє посилити конкурентні позиції підприємства 
за рахунок підвищення ефективності та обґрунтованості прийняття 
управлінських рішень щодо рефлексивного управління у маркетинговій 
діяльності.  

7. Для оптимізації взаємодії інформаційних потоків у рамках існуючої 
організаційної структури підприємства та встановлення оптимального 
завантаження персоналу у процесі реалізації концептуальних положень 
запропонованого механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів 
розроблено відповідну інформаційну модель на основі структурного підходу. 
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Дана модель базується на функціональному аналізі основних систем 
розробленого механізму та в логічній і послідовній формі відображає 
інформацію про необхідні для його реалізації ресурси, інформаційні потоки, 
комплекс моделей і підходів. 

8. Запропоновано організаційне забезпечення рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у системі маркетингової діяльності підприємств на базі 
відповідної інформаційної моделі шляхом оптимізації виконуваних функцій 
існуючих підрозділів залежно від вирішуваних завдань виявлення 
рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття рішення 
про придбання продуктів, формування та реалізації відповідних ефективних 
рефлексивних керуючих впливів. Даний підхід створює умови для практичної 
реалізації запропонованої концепції в рамках діючої організаційної структури 
підприємства і дозволяє мінімізувати витрати на впровадження розробки в 
маркетингову діяльність. 

9. З метою оцінювання економічної ефективності практичної реалізації 
концептуальних положень механізму рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств запропоновано 
використовувати метод, заснований на визначенні різниці між фактично 
одержаним доходом після впровадження механізму, витратами на його 
впровадження та фактично одержаним доходом за аналогічний період до 
впровадження механізму. У результаті апробації розробок у діяльності ТОВ 
«АН «Старгород» досягнуто зміни поведінки споживачів на користь прийняття 
рішення про придбання послуг, що привело до збільшення кількості звернень 
клієнтів. Очікуваний економічний ефект від упровадження запропонованого 
механізму рефлексивного управління станом на кінець 2020 р. склав 
284 331 грн. Результати дослідження застосовано у практичній діяльності 
Торгово-промислової палати України при підготовці заходів щодо підтримки 
національного виробника та сприяння реалізації ініціатив у сфері 
підприємницької діяльності з удосконалення цифрових маркетингових кампаній.  
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економічної діяльності). – Інститут економіки промисловості НАН України, 
Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання 
розроблення концептуальних положень механізму рефлексивного управління 
поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Досліджено 
методичні підходи та запропоновано концептуальні положення механізму 
рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств, які передбачають виявлення рефлексивних складових поведінки 
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споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продуктів, формування 
та реалізацію рефлексивних керуючих впливів. Розроблено метод виявлення 
рефлексивних складових поведінки споживачів у маркетинговій діяльності 
підприємств, зокрема чинників, що впливають на ймовірність прояву 
споживачем наслідування у процесі прийняття рішення про придбання 
продуктів, в основу якого покладено висновки нейробіологічних досліджень 
В. Ключарьова й удосконалений метод багатофакторного дослідження 
особистості Р. Кеттелла. Здійснено формалізацію ключових рефлексивних 
складових і наведено послідовність етапів реалізації механізму рефлексивного 
управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 
Розроблено інформаційну модель рефлексивного управління поведінкою 
споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. На основі інформаційної 
моделі запропоновано організаційне забезпечення відповідного механізму, що 
уможливить мінімізацію витрат на впровадження концепції в маркетингову 
діяльність підприємств. Здійснено оцінку економічної ефективності 
практичного впровадження концептуальних положень. Реалізація 
запропонованого механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів 
у маркетинговій діяльності дозволить посилити конкурентні позиції та 
збільшити обсяги продажів продуктів підприємства за рахунок підвищення 
попиту на них. 

Ключові слова: поведінка споживачів, рефлексивне управління, 
маркетингова діяльність, прийняття рішень, підприємство. 
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экономической деятельности). – Институт экономики промышленности НАН 
Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию и разработке теоретико-
методологических основ и концептуальных положений механизма 
рефлексивного управления поведением потребителей в маркетинговой 
деятельности предприятий, а также формированию научно-практических и 
методических рекомендаций по их практической реализации. Обоснована 
актуальность управления поведением потребителей в маркетинговой 
деятельности предприятий. В результате анализа методических подходов к 
управлению поведением потребителей выявлено, что существующие наработки 
требуют значительного расширения и синтеза в области психологии, 
социологии, теории принятия решений и управления. Установлено, что 
недостатком большинства существующих подходов является их ориентация на 
модель рационального поведения экономического агента, в которых не 
учитываются возможные проявления иррационального поведения 
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потребителей. Обосновано преимущество использования рефлексивного 
подхода по сравнению с существующими методами и подходами к управлению 
поведением потребителей. Разработаны концептуальные положения механизма 
рефлексивного управления поведением потребителей в маркетинговой 
деятельности предприятий, основанные на системном и рефлексивном 
подходах, предусматривающие выявление рефлексивных составляющих 
поведения потребителей в процессе принятия решения о покупке продуктов, 
формирование и реализацию соответствующих рефлексивных управляющих 
воздействий для обеспечения повышения спроса на продукты предприятия и, 
как следствие, увеличения объемов продаж продуктов и полученной прибыли. 
Обобщены факторы, влияющие на проявления иррациональности в поведении 
потребителей на рынках сбыта, в частности проявления подражания. 
Предложен метод выявления рефлексивных составляющих поведения 
потребителей, в том числе тех, которые влияют на вероятность проявления 
подражания в процессе принятия решения о покупке продукта, основанный на 
методе обобщения особенностей поведения потребителей по результатам 
нейробиологических исследований В. Ключарёва и усовершенствованном 
методе многофакторного исследования личности Р. Кеттелла. Отличительной 
особенностью усовершенствованного метода Р. Кеттелла является 
интерпретация результатов анкетирования для определения рефлексивных 
составляющих поведения потребителей в процессе принятия решения о 
покупке продукта, в частности уровня эмоциональной нестабильности, 
конформизма, интровертности, информированности и оценки времени на 
принятие решения, что позволяет повысить эффективность прогнозирования 
поведения потребителей и формирования соответствующих рефлексивных 
управляющих воздействий для увеличения объемов продаж продуктов. Для 
реализации концептуальных положений механизма рефлексивного управления 
поведения потребителей в маркетинговой деятельности предприятий 
предложено применять модифицированную модель А. Чхартишвили «реклама 
товара», направленную на максимизацию прибыли, в рамках которой, в 
отличие от существующей, используются рефлексивные составляющие 
поведения потребителей в процессе принятия решения о покупке продуктов, в 
частности склонности потребителей к подражанию. Применение модели 
позволит повысить эффективность и обоснованность принятия управленческих 
решений по управлению поведением потребителей для усиления конкурентных 
преимуществ предприятия. Разработаны информационная модель и 
организационное обеспечение механизма рефлексивного управления 
поведением потребителей в маркетинговой деятельности предприятий, 
рассмотрены особенности его реализации. Внедрение предложенных 
концептуальных положений механизма рефлексивного управления поведением 
потребителей позволит увеличить объемы продаж и усилить конкурентные 
позиции предприятия за счет роста спроса на его продукты на рынке. 

Ключевые слова: поведение потребителей, рефлексивное управление, 
маркетинговая деятельность, принятие решений, предприятие. 
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SUMMARY 
 

Shumilo Ya.M. Reflexive management of herd behavior of consumers at 
the marketing activities of enterprises. – Qualifying scientific work as a 
manuscript.  

Thesis for Candidate's Degree in speciality 08.00.04 − Economics and 
management of the enterprises (on kinds of economic activity). − Institute of 
Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to research and solution of the actual scientific 
problem of reflexive management of consumer behavior in marketing activity of 
enterprises. The methodical approaches to the management of consumer behavior in 
the marketing activities of enterprises are investigated in the work. Conceptual 
provisions of the mechanism of reflexive management of consumer behavior in 
marketing activity of the enterprises are developed. Conceptual provisions of the 
mechanism of reflexive management of consumer behavior in marketing activities of 
enterprises involve identifying reflective components of consumer behavior in the 
decision to purchase products, including the tendency to imitate potential consumers 
and the formation of effective reflective control influences affecting consumer 
awareness and time assessment. on the decision to purchase products, and as a 
consequence affect the decision-making process on the purchase of products, the 
implementation of which will increase sales and increase the competitive position of 
enterprises by increasing demand for products. A method was proposed for 
identifying reflexive components of consumer behavior, in particular those that affect 
the likelihood of a consumer displaying imitation in the process of making a decision 
to purchase a product, based on the method of grouping the characteristics of 
consumer behavior on the basis of neurobiological studies of V. Klyucharev and an 
improved R. Kettel’s method of multifactorial study of the personality. The 
formalization of key reflexive components and the sequence of stages of realization 
of conceptual provisions of the mechanism of reflexive management of consumer 
behavior in marketing activity of the enterprises are resulted. The information model 
of reflexive management of consumer behavior in marketing activity of enterprises is 
presented. Peculiarities of realization of the mechanism of reflexive management of 
behavior of consumers in marketing activity of the enterprises are considered. The 
introduction of the proposed conceptual provisions of the mechanism of reflexive 
management of consumer behavior in the marketing activities of enterprises will 
increase sales and increase the competitive position of enterprises by increasing 
demand. 

Keywords: consumer behavior, reflexive management, marketing activities, 
decision making, enterprise. 
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