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АНОТАЦІЯ 

 

 

Шуміло Я. М. Рефлексивне управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Інститут економіки промисловості НАН України, 

м. Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню та вирішенню актуального наукового 

завдання рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств.  

Розглянуто основні тенденції розвитку маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств. Зроблено висновок про виникнення принципово нових умов 

функціонування підприємств, зокрема їх маркетингової діяльності, які пов’язані з 

використанням сучасних цифрових технологій, прискореним розвитком цифрових 

інструментів і масовим переходом до онлайн-режиму роботи внаслідок пандемії 

COVID-19. Обґрунтовано доцільність розроблення концептуальних положень 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств для підвищення ефективності їх функціонування та 

посилення конкурентних позицій у сучасних умовах господарювання. 

В роботі досліджено методичні підходи до управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Зроблено висновок про 

потребу значного розширення та синтезу напрацювань у сфері психології, 

соціології, теорії прийняття рішень, теорії управління щодо врахування можливих 

проявів ірраціональної поведінки споживачів існуючих методів управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Обґрунтовано, що 

найбільш доцільним для управління поведінкою споживачів на ринках є 

рефлексивний підхід, який із використанням маловитратних методів 
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інформаційного управління дозволяє побудувати такий механізм управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, який дозволить 

посилити їх конкурентні позиції та збільшити обсяги продажів товарів і послуг. 

Удосконалено концептуальні положення механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, які 

передбачають реалізацію розробленого механізму управління шляхом виявлення 

рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про 

придбання продуктів і формування та реалізацію відповідних керуючих впливів, 

що змінюють рефлексивні складові процесу прийняття рішення споживачів та 

забезпечують необхідний рівень попиту на продукти підприємства на ринку. 

Запропоновані концептуальні 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. Представлено синтез системи рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, що 

відображає комплекс методів, призначених для вирішення завдань згідно з 

концептуальними положеннями відповідного механізму. Передбачено, що 

реалізація відповідних концептуальних положень дозволить посилити конкурентні 

позиції підприємства та збільшити обсяги продажів продуктів за рахунок 

стимулювання зростання попиту на них. 

Розглянуто особливості поведінки споживачів в процесі прийняття рішення 

про придбання продуктів. 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). 
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Для визначення значень рефлексивних складових поведінки споживачів 

запропоновано використовувати відповідний метод, у рамках якого дістав 

подальшого розвитку розроблений Р. Кеттеллом метод багатофакторного 

дослідження особистості. Відмінною особливістю запропонованого методу є 

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 

формувати відповідні рефлексивні керуючі впливи у маркетинговій діяльності з 

метою стимулювання збільшення обсягів продажів товарів і послуг підприємства й 

одержання ним додаткового прибутку. 

Приведено формалізацію ключових рефлексивних складових поведінки 

споживачів. З метою реалізації концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств запропоновано застосовування модифікованої моделі інформаційного 

управління О. Чхартішвілі «реклама товару», яку спрямовано на максимізацію 

отриманого підприємством прибутку та у рамках якої, на відміну від існуючої, 

використовуються рефлексивні складові поведінки споживачів у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів (зокрема, схильності до 

наслідування). Передбачено, що 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.  

На основі структурного підходу розроблено інформаційну модель 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств, що дозволяє оптимізувати взаємодію інформаційних потоків у рамках 

існуючої організаційної структури підприємства та встановити оптимальне 

завантаження персоналу в процесі реалізації концептуальних положень 

запропонованого механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів. 
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Розроблена інформаційна модель рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств в логічній і послідовній формі 

відображає інформацію про необхідні для реалізації механізму ресурси, 

інформаційні потоки, комплекс моделей і підходів. 

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. Розроблене організаційне забезпечення створює умови для 

практичної реалізації запропонованої концепції в рамках діючої організаційної 

структури і дозволяє мінімізувати витрати на впровадження розробки в 

маркетингову діяльність підприємства. 

Розглянуто особливості реалізації механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. З метою 

оцінювання економічної ефективності практичної реалізації концептуальних 

положень механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств запропоновано використання методу, 

заснованого на визначенні різниці між фактично одержаним доходом після 

впровадження механізму, витратами на його впровадження та фактично одержаним 

доходом за аналогічний період до впровадження механізму. Розглянуто приклад 

реалізації концептуальних положень механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності на практиці діяльності агенства 

нерухомого майна ТОВ «АН «Старгород». 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. Результати дослідження застосовано у практичній 

діяльності Торгово-промислової палати України при підготовці заходів щодо 

підтримки національного виробника та сприяння реалізації ініціатив у сфері 
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підприємницької діяльності з удосконалення цифрових маркетингових кампаній. 

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. 

 

SUMMARY 

 

 

Shumilo Ya. M. Reflexive management of herd behavior of consumers at the 

marketing activities of enterprises. – Qualification scientific work on the rights of 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 main trends in the development of marketing activities of domestic enterprises 

are considered. It is concluded that the emergence of fundamentally new conditions for 

enterprises, including their marketing activities, which are associated with the use of 

modern digital technologies, accelerated development of digital tools and the mass 

transition to online mode due to the COVID-19 pandemic. The expediency of developing 

conceptual provisions of the mechanism of reflexive management of consumer behavior 

in marketing activities of enterprises to increase the efficiency of their operation and 

strengthen competitive positions in modern business conditions was substantiated. 

The methodical approaches to the management of consumer behavior in the 

marketing activities of enterprises are investigated in the work. It is concluded that there 
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is a need for significant expansion and synthesis of developments in psychology, 

sociology, decision theory, management theory to take into account possible 

manifestations of irrational consumer behavior for existing methods of managing 

consumer behavior in marketing activities. It is substantiated that the most appropriate 

for managing consumer behavior at the markets is a reflective approach, which using low-

cost methods of information management allows you to build a mechanism for managing 

consumer behavior in marketing activities, which will strengthen their competitive 

position and increase sales of goods and services. 

The conceptual provisions of the mechanism of reflexive management of consumer 

behavior in marketing activities of enterprises are improved, which provide for the 

implementation of the developed management mechanism by identifying reflective 

components of consumer behavior in the process of purchasing products, and forming 

and implementing appropriate control influences that change reflexive components of 

consumer decision-making for the required level of demand for enterprise products at the 

market. The proposed conceptual provisions are based on systemic and reflective 

approaches and provide for: determination of the total market capacity; determining the 

share of potential consumers at the market; estimating the projected market share of 

consumers who purchase the product before and after reflexive management; formation 

and implementation of appropriate reflexive control influences to achieve the goal of 

management. The synthesis of the system of reflective management of consumer behavior 

in the marketing activities of enterprises is presented, which reflects a set of methods 

designed to solve problems in accordance with the conceptual provisions of the 

mechanism. It is envisaged that the implementation of the relevant conceptual provisions 

will strengthen the competitive position of the enterprise and increase sales of products 

by stimulating the growth of demand for them. 

Peculiarities of consumer behavior in the process of making a decision to purchase 

products are considered. Based on the conclusions of V. Klyucharev`s neurobiological 

research generalized factors that affect the manifestations of imitation, namely identified 

and systematized by the relevant groups the following reflexive components of consumer 

behavior: external (the need for rapid decision, low level of consumer awareness / 
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experience) and individual factors level of emotional instability, high level of 

introversion, high level of conformism). 

To determine the values of the reflexive components of consumer behavior, it is 

proposed to use an appropriate method, in which the method of multifactorial study of 

personality developed by R. Kettell was further developed. A distinctive feature of the 

proposed method is the interpretation of questionnaires to determine the reflective 

components of consumer behavior (external and individual factors) can increase the 

reliability of predicting their behavior in purchasing products on the market and form 

appropriate reflective control influences in marketing  activities, to stimulate sales of 

goods and services. and obtaining additional income. 

The formalization of key reflexive components of consumer behavior is given. In 

order to implement the conceptual provisions of the mechanism of reflexive management 

of consumer behavior in the marketing activities of enterprises, it is proposed to use a 

modified model of information management O. Chkhartishvili "advertising of goods", 

which aims to maximize company's profits and which, in contrast to the existing, uses 

reflective components of consumer behavior in the decision to purchase products (in 

particular, the tendency to imitate). It is assumed that changing the relevant values of the 

components of consumer behavior using the methods of reflective management,  

determines the response in the form of appropriate behavior and provides the necessary 

level of demand for additional profits, which strengthens the competitive position of the 

enterprise by increasing the efficiency and validity of management decisions on reflective 

management in marketing activities. 

Based on the structural approach, an information model of reflexive management 

of consumer behavior in marketing activities of enterprises is developed, which allows to 

optimize the interaction of information flows within the existing organizational structure 

of the enterprise and establish optimal staffing in the process of implementing the 

conceptual provisions of the reflexive management mechanism. The developed 

information model of reflective management of consumer behavior in marketing 

activities of enterprises in a logical and consistent form reflects information about the 
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resources needed to implement the mechanism, information flows, a set of models and 

approaches. 

Organizational support of reflective management of consumer behavior in the 

system of marketing activities of enterprises was proposed on the basis of the relevant 

information model by optimizing the functions of existing units depending on the tasks 

of identifying reflective components of consumer behavior in the decision to purchase 

products, by forming and implementing effective reflexive tools. The developed 

organizational support creates conditions for the practical implementation of the proposed 

concept within the existing organizational structure and minimizes the cost of 

implementing the development in the marketing activities of the enterprise. 

Peculiarities of realization of the mechanism of reflexive management of behavior 

of consumers in marketing activity of the enterprises are considered. In order to assess 

the economic efficiency of the practical implementation of the conceptual provisions of 

the mechanism of reflective management of consumer behavior in the marketing 

activities of enterprises, the use of a method based on determining the difference between 

actual income after introduction of the mechanism and the cost of its implementation and 

the actual income received for the same period before the introduction of the mechanism. 

An example of the implementation of the conceptual provisions of the mechanism of 

reflexive management of consumer behavior in marketing activities in the practice of real 

estate agencies LLC "AN "Stargorod" is considered. As a result of approbation of 

developments in the activity of LLC "AN "Stargorod", a change in consumer behavior in 

favor of the decision to purchase services was achieved, which led to an increase in the 

number of customer applications. The results of the study were applied in the practical 

activities of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine in preparing measures to 

support the national producer and promote the implementation of initiatives in the field 

of entrepreneurial activity to improve digital marketing campaigns. Implementation of 

the proposed mechanism of reflexive management of consumer behavior in marketing 

activities will strengthen the competitive position and increase sales of enterprise 

products by increasing demand for them. 
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Key words: consumer behavior, reflexive management, marketing activities, 

decision making, enterprise. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях  

інших держав: 

1. Лепа Р.Н., Шумило Я.Н. Стадное поведение как следствие проявления 

иррациональности потребителей на рынках сбыта продукции. Вісник економічної 

науки України. 2016. № 2(31). С. 111-113. [Google Scholar, Research Bible]. 

Особистий внесок: виконано аналіз особливостей прояву стадної поведінки 

споживачів. 

2. Шумило Я.Н. Выявление ключевых рефлексивных составляющих 

процесса принятия решений потребителями при проявлении стадного поведения на 

рынках сбыта продукции. Управління економікою: теорія та практика. Шості 

Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 

Київ, 2017. С. 232-242. [Google Scholar, Research Bible]. 

3. Шумило Я.Н. Технология моделирования механизма рефлексивного 

управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта. Управління 

економікою: теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 237-248. [Google Scholar, 

Research Bible].  

4. Turlakova S., Shumilo Ya. Modelling of management of herd behavior of 

consumers at sales markets based on reflexive approach. International Journal of 

Economics and Management Systems. 2020. Vol. 5. P. 296-300. [Web of Science, Index 

Copernicus, Google Scholar, Research Bible]. 

Особистий внесок: удосконалено модель рефлексивного управління 

поведінкою споживачів. 

Праці апробаційного характеру: 

5. Шумило Я.Н. Применение рефлексивного подхода к управлению 

стадным поведением потребителей на рынках сбыта продукции. Сучасні проблеми 



11 

 

моделювання соціально-економічних систем: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Харків, 1-10 квітня 2016 р.). Бердянськ: Ткачук О.В., 2016. С. 

136-137. 

6. Шумило Я.Н. Подходы к управлению стадным поведением потребителей 

на рынках сбыта. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації 

суспільства: матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених (м. Бахмут, 12 травня 2016 р.). Бахмут: ПВНЗ «ДонУЕП», 2016. С. 

190-191. 

7. Шуміло Я.М. Обґрунтування актуальності моделювання механізму 

рефлексивного управління стадною поведінкою споживачів на ринках збуту 

продукції. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві 

та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф. (м. Черкаси, 14-20 березня 2016 р.). Черкаси: ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2016. С. 113-114. 

8. Шуміло Я.М. Виявлення ключових рефлексивних складових процесу 

прийняття рішень споживачами при прояві стадної поведінки на ринку збуту 

продукції. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: 

матеріали IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 квітня 2017 р.). 

Бердянськ: ФОП Ткачук, 2017. С. 206-210. 

9. Шуміло Я.М. Стадна поведінка як наслідок прояву ірраціональності в 

поведінці споживачів на ринках збуту продукції. Соціально-економічні та правові 

аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут: 

ПВНЗ «ДонУЕП», 2017. С. 241-242. 

10. Шумило Я.Н. Механизм рефлексивного управления процессом 

принятия решения и проявлением стадного поведения потребителями на рынках 

сбыта. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали X 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.). Харків: 

ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. C. 217-220. 



12 

 

11. Шумило Я.Н. Моделирование механизма рефлексивного управления 

стадным поведением потребителей на рынках сбыта. Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем: матеріали XI Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Братислава-Харків: ВШЕМ – 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. URL: http://mpsesm.org/book/2019/index.html 

12. Шумило Я.Н. Технология моделирования механизма рефлексивного 

управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта. Цифрова 

економіка: зб. матеріалів II Національної наук.-метод. конф. (м. Київ, 17-18 жовтня 

2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. C. 611-615. 

13. Шумило Я.Н. Моделирование информационного обеспечения 

рефлексивного управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта. 

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали XII 

Міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Харків, 09-10 квітня 2020 р.). Братислава-Харків: 

ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. URL: http://mpsesm.org/book/2020/ 

14. Шуміло Я.М. Моделювання рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем: матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 08-09 квітня 2021 р.). Братислава-Харків: ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2021. URL: http://mpsesm.org/book/2021/ 

Публікації, які додатково відображають результати дослідження: 

15. Турлакова С.С., Шумило Я.Н. Подходы к управлению стадным 

поведением потребителей на рынках сбыта. Научный Вестник Донбасской 

государственной машиностроительной академии. 2016. № 2(20Е). C. 186-190. 

Особистий внесок: виконано аналіз підходів до управління стадною 

поведінкою споживачів. 

  

http://mpsesm.org/book/2019/index.html
http://mpsesm.org/book/2020/
http://mpsesm.org/book/2021/


13 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП 15 

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні аспекти моделювання механізму управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 23 

1.1 Основні тенденції розвитку маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств 23 

1.2 Аналіз методичних підходів до управління поведінкою споживачів 40 

1.3 Концептуальні положення механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 65 

Висновки до розділу 1 81 

РОЗДІЛ 2. Методи рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 84 

2.1 Особливості поведінки споживачів у процесі прийняття рішень про 

придбання продуктів 84 

2.2 Метод виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 108 

2.3 Методи і моделі рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 121 

Висновки до розділу 2 133 

РОЗДІЛ 3. Реалізація концептуальних положень механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 135 

3.1 Інформаційне забезпечення рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 135 

3.2 Організаційне забезпечення рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 147 

3.3 Оцінка економічної ефективності впровадження механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 161 

Висновки до розділу 3 179 



14 

 

ВИСНОВКИ 182 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 186 

ДОДАТОК А. Опитувальник Кеттела та приклад віповідей респондентів на 

питання 207 

ДОДАТОК Б. Довідки про впровадження результатів дослідження 217 

ДОДАТОК В. Список публікацій здобувача за темою дисертації 219 

 

  



15 

 

ВСТУП 

 

 

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 



16 

 

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. Бікчандані, 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. 

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 
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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; 

запропонувати методи і моделі рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств;  
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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 
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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 

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 
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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 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 
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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 
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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.); 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. 
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РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні аспекти моделювання механізму управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

 

 

1.1 Основні тенденції розвитку маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств 

 

В умовах посилення конкуренції, прискорення темпів розроблення й 

упровадження інновацій, для розвитку вітчизняних підприємств та стабільності 

економічних показників розвитку країни загалом важливим стає забезпечення 

можливості швидко та гнучко реагувати на вимоги поточної ринкової ситуації.  

Не дивлячись на те, що перехід України до ринкової економіки почався ще в 

1994 році, Україна в 2017 р. входила до переліку 3 європейських країн, в яких так і 

не виросли доходи населення в порівнянні з 1989 роком. Про це зазначалося у звіті 

«Transition Report 2016–2017: Життя в перехідний період», головного економіста 

Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) С. Гурієва на основі даних 

Powcal, МВФ та ООН [1].  

В 2005 році у доповіді МВФ дослідник Е. Тіффін вказує причиною затримки 

економічного розвитку України повільне формування ринкових інститутів і 

впровадження реформ, направлених на підвищення ефективності виробництва. 

Згідно з його дослідженням, просування реформ може різко підвищити темпи 

економічного зростання країни – приблизно до 8,5% щорічно і подвоїти дохід на 

душу населення протягом десятиліття [2].  

В 2015–2016 роках Українська економіка пережила найбільшу кризу за часів 

незалежності. Статистичні дані розвитку Державної служби стастистики України 

[3], Міжнародного валютного фонду [4] та Світового банку [5] відображають 

кризовість умов функціонування економічних суб’єктів, зумовлених нестабільним 

зовнішнім середовищем. 

Так, за період кризи 2015-2016 років малі та середні підприємства знизили 

економічну активність на 80-90%, майже 40 тисяч з них повністю зупинили свою 
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діяльність [6]. Рівень інфляції досяг максимального значення за останні 20 років в 

43,3% [7]. Динаміка зміни рівня інфляції за 2002-2020 рік відображена на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динаміка зміни рівня інфляції в Україні 2002-2020 рр. 

Джерело: розроблено автором з використанням даних [3, 4, 5]. 

 

Як зазначає Мінекономрозвитку, криза на 90% була обумовлена 

девальвацією гривні. Зокрема, в лютому 2015 року гривня знецінилася до долара 

США за офіційним курсом до історичного мінімуму і стала дорівнювати 30,01 грн 

[8]. За оцінками Bloomberg і The Economist Україна увійшла до п'ятірки країн, що 

мають самі «нещасні» економіки світу і була лідером в рейтингу країн з найгіршою 

економікою [9, 10]. 

З 2019 року після впровадження низки економічних реформ можна було 

спостерігати незначне поліпшення економічного становища України в світі. 

Так, у вересні 2019 року Fitch Rating, світовий лідер в області кредитних 

рейтингів і досліджень, підвищив довгострокові рейтинги дефолту емітента 

України до рівня «В» з рівня «В–» і поліпшив прогноз зі стабільного на позитивний 

[11]. 
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Україна піднялася на сім пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing 

business-2020, який щорічно публікує Світовий банк [12]. На підвищення позицій в 

рейтингу вплинули позитивні зміни з таких компонентів: 

"Підключення до електромереж": спрощення підключення до електромереж, 

впорядкування технічних умов, впровадження географічної інформаційної 

системи, покращена надійність електропостачання, завдяки механізму компенсації 

відключення; 

"Міжнародна торгівля": спрощення вимог до сертифікації окремих 

промислових товарів; 

"Доступ до кредитів": покращено доступ до кредитної інформації через 

створення нового Національного реєстру кредитів в Національному банку України. 

"Реєстрація майна": підвищення прозорості системи управління земельними 

ресурсами та спрощення реєстрації майна. 

Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2019 року збільшився на 

3,2% і склав 3,974 трильйона гривень ($140млрд) [13]. Проте, пандемія, повязана з 

коронавірусною інфекцією COVID–19, внесла корективи до позитивної динаміки 

показників розвитку країни. Динаміка показника ВВП України за 2000-2020 рр. 

згідно зведених даних Державної служби статистики [14] представлена на рис. 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динаміка відхилення показника ВВП України в % до аналогічного 

періоду попереднього року за період 2000–2020 рр.  

Джерело: розроблено автором з використанням даних [14]. 
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За 2019 рік у перелік 5 галузей економіки з найбільшою часткою ВВП 

України увійшли оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів (13,1%), переробна промисловість (10,8%), сільське, лісове і рибне 

господарство (9,09%), транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність (6,7%), операції з нерухомим майном (6,2%) [14] (рис.1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Доля галузей економіки у ВВП України за 2019 рік  

Джерело: розроблено автором з використанням даних [14]. 

 

Згідно з Цілями сталого розвитку на 2016–2030 роки [15] метою розвитку до 

2030 року має стати впровадження інноваційної моделі, модернізація 

інфраструктури та зростання економіки внаслідок структурної перебудови, а 

відтак, утвердження України як високотехнологічної держави. Реалізація 

структурно-інноваційної моделі розвитку, інтенсивного технічного та 

технологічного оновлення виробництва могла б гарантувати щорічні темпи 

приросту ВВП на 6−7% і, як мінімум, подвоєння обсягів виробництва. 

Основою таких структурно-інноваційних перетворень України мають стати: 

вітчизняні флагмани у впровадженні інноваційних технологій, навколо яких 

формуватимуться сучасні кластери; сектор стартапів, що виступить провідником 
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науковотехнічного прогресу й розвитку конкурентного середовища економіки 

країни; сектор малого і середнього підприємництва. 

Дійсно, в умовах цифровізації економіки світу відбувається глобальна 

інноваційна трансформація діяльності підприємств, зокрема у маркетинговій 

діяльності. Якщо раніше прийняття рішень маркетинговою службою підприємства 

засновувалась на суб’єктивних оцінках маркетологів, пошук даних був складним і 

бюрократичним процесом, а комунікація зі цільовою аудиторією відбувалась 

переважно через фізичний доступ до споживачів (зовнішня реклама, роздача 

поліграфічних матеріалів), то з розвитком інформаційних технологій та цифрових 

інструментів відбулось розширення можливостей маркетингу. Використання 

можливостей цифрових каналів для просування продукції отримало назву digital-

маркетингу (цифровий маркетинг). 

Активний розвиток цифрового маркетингу зумовлений щорічним 

збільшенням користувачів інтернету, володарів персональних комп’ютерів та 

смартфонів, що дає змогу споживачам знаходитись в онлайн середовищі майже 

щохвилини свого життя. Крім того, використання більшості інструментів 

цифрового маркетингу є або повністю безкоштовними, або доступними в 

діяльності будь-якого підприємства: соцмережі, електронні каталоги, власні веб-

сайти, мобільні додатки, сервіси збору аналітики, рекламні інструменти 

контекстної і таргетованої реклами. Розвиток нових інструментів та цифрових 

каналів зумовив появу окремих напрямів маркетингу – Social Media Marketing, 

Influence Marketing, PPC Marketing, SEO Marketing тощо. 

Цифровізація діяльності підприємств спостерігається на всіх типах ринків: на 

ринках B2C («бізнес-до-споживача») у вигляді інтернет-магазинів, на ринках B2B 

(«бізнес-до-бізнесу») на платформах електронних комерційних закупівель, на 

ринках B2G («бізнес-до-уряду») – в онлайн-сервісах для проведення державних 

електронних закупівель та аукціонів. 

Наразі, згідно проведеним маркетинговим дослідженням [16], 90% 

користувачів читають онлайн-огляди перед відвідуванням компанії, а відгуки 

клієнтів впливають на 67,3% рішень про покупку. Доведено, що люди довіряють їм 
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не менше, ніж приватним рекомендаціям, що робить їх надзвичайно важливими для 

всіх підприємств, особливо для тих, хто працює на місцевому рівні.  

Крім того, споживачі націлені на довогострокову взаємодію з компаніями у 

соцмережах. 84% споживачів очікують від брендів створення контенту, який 

залучає їх до історій, пропонує корисні рішення та створює розважальний досвід 

[16]. 

Проте, 76% маркетологів не використовують дані про поведінку споживачів 

для підвищення ефективності інтернет-реклами. Дослідження підверджують [16], 

що більшість маркетологів не оброблюють отриману інформацію про споживачів 

та використовують старі технології для сегментації користувачів.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що інструменти цифрового 

маркетингу не використовуються повною мірою, а отримані дані про споживачів 

не використовуються для підвищення ефективності маркетингової діяльності 

підприємств. Це підкреслює необхідність більш швидкого розвитку компетенцій 

фахівців з маркетингу та удосконалення процесів маркетингової діяльності, з 

урахуванням перспектив існуючих цифрових технологій.  

Використання цифрових технологій в маркетинговій діяльності підприємств 

дає наступні переваги: 

- розширення ринків збуту; 

- охоплення більшої кількості потенційних споживачів; 

- можливість спрямування реклами на вузьку аудиторію споживачів; 

- зменшення витрат на просування продукції; 

- зменшення часу на реалізацію бізнес-процесів за рахунок їх 

автоматизації; 

- розширення можливостей вибору постачальників та підрядників; 

- оптимізація роботи з аналітичними і статистичними даними; 

- мінімізація можливості людської помилки та корупційної складової. 

Відповідно до прогнозу [16], в 2021 році витрати підприємств на цифрову 

рекламу перевищать 375 млрд доларів. Загальна сума витрачених грошей та 

кількості здійснених покупок завдяки цифровій рекламі, зростає з кожним роком, 
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хоча темпи збільшення трохи знизились. Експерти прогнозують [16], що з 2019 

року по 2021 рік витрати на цифрову рекламу у світи виростуть до 75 млрд доларів. 

Проналалізовано [16], що малі підприємства заробляють в середньому 3 

долари на кожні витрачені 1,60 доларів на рік, купуючи рекламу в Google Ads. В 

середньому підприємства заробляють вдвічі більше, ніж витрачають на рекламу у 

Google на оголошення з оплатою за клік (PPC). Статистика по малому та 

середньому бізнесу показує [16], що найбільш ефективно PPC-реклама працює для 

фінансової та юридичної галузей, а також для страхових послуг. Ці типи 

підприємств отримують доходу більше 1,2 млрд доларів на рік на рекламі в Google. 

Дійсно, згідно дослідження McKinsey [17] на ринках B2B виявило, що більш 

високі фінансові результати спостерігаються у підприємств, чий вектор 

направлений в сторону цифровізації бізнес-процесів. CAGR (річні темпи 

зростання) сукупного доходу таких підприємств за 5 років майже в 2 рази вище, 

ніж аналогічний показник інших фірм. Компанії, що задіюють веб-інструменти, 

мають доходи на 3,5% вище та на 15% більше прибутковості, ніж інші B2B –

учасники ринку. 

Згідно з дослідженням 2020 року Міністерства цифрової трансформації 

України, поступове наближення регуляторного середовища та цифрового розвитку 

України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку сприятиме 

зростанню експорту з України до ЄС на 11,8-17% (2,4-3,4 млрд дол. США), послуг – 

на 7,6-12,2% (302,5-485,5 млн дол. США). Також це позитивно вплине на 

продуктивність та економіку України: зростання ВВП України – на 2,4-12,1% (3,1-

15,8 млрд дол. США), добробуту громадян – на 3,6-7,8% [18]. Можливості впливу 

цифрової модернізації України на її розвиток детально представлені в досліджені 

Ляшенко В.І. та Вишневського О. С. [19]. 

Важливість розвитку доступності цифрових послуг підкреслюється 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України в Цифровій адженді 

України – 2020 [20], а першочерговість початку моніторингу стану цифрової 

інфраструктури (в т.ч. аналіз стану конкуренції між усіма постачальниками послуг 

в цифрових ринках України) підкреслюється Інформаційно-аналітичним звітом 
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підготовлено експертами проекту «Посилення участі громадськості у створенні та 

імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових 

ринків з ЄС та країнами СхП»[21]. 

Дослідженням Harward Buisness Rewiew [22] було виявлено, що 20% 

економічної стійкості країни від впливу кризових явищ (зокрема пандемії) 

забезпечує високий рівень цифрового розвитку. Це пов’язано з тим, що країни з 

розвиненою цифровою економікою як правило, отримують більшу частку свого 

ВВП за рахунок високотехнологічних секторів, де робоча сила може легше 

переключитися на віддалену роботу, крім того в цих країнах краще надають 

державні послуги в режимі онлайн завдяки розвиненій цифровій інфраструктурі 

державного сектору і доступному Інтернету. 

За даними Державної служби статистики України [23, 24] щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України у 2017-2019 

роках (табл.1.1): 

загальна кількість підприємств, які використовували мережу інтернет для 

здійснення своєї діяльності, збільшилася за 2017-2019 рр. на 10,62%, або з 39582 до 

43785; 

загальна кількість підприємств, що мають власний веб-сайт, збільшилася за 

2017-2019 рр. на 9,95%, або з 16240 до 17856; 

загальна кількість підприємств, що здійснювали закупівлі товарів або послуг 

через мережу Інтернет, збільшилася за 2017-2019 рр. на 24,5%, або з 8168 до 10169; 

загальна кількість підприємств, що отримували замовлення через мережу 

Інтернет на продаж товарів або послуг, знизилась за 2017-2019 рр. на 6,39%, або з 

2596 до 2440. 

Найбільше мережа Інтернет використовується підприємствами для 

надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою, здійснення 

банківських операцій, отримання інформації про товари та послуги, отримання 

інформації від органів державної влади. Меншою мірою мережа Інтернет 

використовується підприємствами для здійснення операцій з органами державної 

влади (за винятком отримання інформації), користування миттєвим обміном 
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повідомленнями та електронною дошкою оголошень, доступ до інших фінансових 

послуг, здійснення телефонних дзвінків за допомогою Інтернет/VoIP-зв'язку або 

відеоконференцій (таб.1.2). 

Таблиця 1.1 – Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах України в 2017-2019 рр. 

Показник 2017 2018 2019 

Кількість підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет 39582 43303 43785 

Кількість підприємств, що мали вебсайт 16240 17522 17856 

Кількість підприємств, що здійснювали закупівлі товарів або послуг 

через мережу Інтернет (за винятком замовлень, надісланих 

електронною поштою) 8168 9583 10169 

Кількість підприємств, що отримували замовлення через мережу 

Інтернет на продаж товарів або послуг (за винятком замовлень, 

отриманих електронною поштою) 2596 2476 2440 

Джерело: узагальнено автором на основі [23, 24]. 

 

Таблиця 1.2 – Використання мережі Інтернет за різним призначенням на 

підприємствах у 2017-2019 рр. 

Рік Кількість підприємств, які використовували мережу Інтернет для: 

 надси-

лання чи 

отриман-

ня пові-

домлень 

електрон

ною 

поштою 

здійснен-

ня дзвін-

ків за 

допомо-

гою Ін-

тернет/ 

VoIP-

зв'язку 

або ві-

деоконфе

ренцій 

отри-

мання 

інфор-

мації 

про 

товари 

та 

послуги 

користу-

вання 

миттєвим 

обміном 

повідом-

леннями та 

електрон-

ною 

дошкою 

оголошень 

отриман-

ня 

інформа-

ції від 

органів 

держав-

ної влади 

здійснення 

операцій з 

органами 

державної 

влади (за 

винятком 

отримання 

інформа-

ції) 

здійснен

ня 

банківсь-

ких 

операцій 

доступ 

до 

інших 

фінан-

сових 

послуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017 38929 12048 34663 18704 31571 20158 38227 15535 

2018 42733 13673 38468 21167 35034 22413 42070 17612 

2019 43278 14450 39066 21654 35671 23361 42754 18147 

Джерело: розроблено автором з використанням [23, 24]. 
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На підприємствах, які мають власний веб-сайт, він забезпечував можливість 

надання таких інтерактивних послуг (табл.1.3): 

 

Таблиця 1.3 – Можливості надання інтерактивних послуг на веб-сайтах 

підприємств у 2017-2019 рр. 

Рік Кількість підприємств, веб-сайт яких забезпечував можливість надання 

інтерактивних послуг: 
 обслуго-

вування 

клієнтів 

поста-

чання 

продук-

ції (то-

варів, 

послуг) 

у ре-

жимі 

онлайн 

можли-

вість 

замов-

лення 

товарів 

та пос-

луг у 

режимі 

онлайн 

відстеже

ння або 

перевір-

ка стату-

су роз-

міщених 

замов-

лень 

персона-

лізований 

уміст 

(контент) 

веб-сайту 

для 

постійних 

клієнтів 

елект-

ронне 

посилан-

ня на 

профілі 

підприєм

ства в 

соціальн

их медіа 

оголошення 

про відкриті 

вакансії або 

подання зая-

ви на замі-

щення ва-

кантних по-

сад у режимі 

онлайн 

нав-

чан-

ня 

пер-

со-

налу 

2017 7442 2774 4457 4003 4018 6847 4575 1598 

2018 8305 3088 5061 4537 4565 7980 5185 1916 

2019 8471 3100 5169 4551 4647 8362 5251 1965 

Джерело: розроблено автором з використанням [23, 24] 

 

обслуговування клієнтів (47,44% від загальної кількості підприємств, що 

мали веб-сайт у 2019 р.); 

електронне посилання на профілі підприємства в соціальних медіа (46,83% 

від загальної кількості підприємств, що мали веб-сайт у 2019 р.); 

оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на заміщення вакантних 

посад у режимі онлайн (29,41% від загальної кількості підприємств, що мали веб-

сайт у 2019 р.); 

можливість замовлення товарів та послуг у режимі онлайн (28,95% від 

загальної кількості підприємств, що мали веб-сайт у 2019 р.); 

персоналізований уміст (контент) веб-сайту для постійних клієнтів (26,02% 

від загальної кількості підприємств, що мали веб-сайт у 2019 р.); 

відстеження або перевірка статусу розміщених замовлень (25,49% від 

загальної кількості підприємств, що мали веб-сайт у 2019 р.); 
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постачання продукції (товарів, послуг) у режимі онлайн (17,36% від загальної 

кількості підприємств, що мали веб-сайт у 2019 р.); 

навчання персоналу (11% від загальної кількості підприємств, що мали веб-

сайт у 2019 р.). 

За період 2017-2019 рр. також спостерігається збільшення кількості 

підприємств, які використовують у своїй діяльності соцальні медіа (табл. 1.4.). На 

25,91% збільшилось використання підприємствами блогів чи мікроблогів, на 23% – 

використання соціальних мереж, на 21% – вебсайтів з мультимедійним умістом,  на 

14,14% – засобів обміну знаннями. 

 

Таблиця 1.4 – Кількість підприємств, які використовували соціальні медіа у 

2017-2019 рр. 

Рік Кількість підприємств, які використовували соціальні медіа 

 соціальні 

мережі  

блоги чи мікроблоги 

підприємства  

вебсайти з мульти-

медійним умістом 

засоби обміну 

знаннями 

2017 10558 2910 5312 5069 

2018 12321 3437 6123 5584 

2019 13021 3664 6475 5786 

Джерело: узагальнено автором на основі [23, 24]. 

 

Основними функціями соціальних медіа в діяльності підприємств є 

(табл. 1.5): 

представлення підприємства або рекламування його роботи (товарів, послуг) 

(41,2% від загальної кількості підприємств, що використовували соціальні медіа у 

2019 р.); 

співпраці з діловими партнерами або іншими організаціями (30,65% від 

загальної кількості підприємств, що використовували соціальні медіа у 2019 р.); 

отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх запитання (30,3% 

від загальної кількості підприємств, що використовували соціальні медіа у 2019 р.); 

наймання працівників (23,21% від загальної кількості підприємств, що 

використовували соціальні медіа у 2019 р.); 
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Таблиця 1.5 – Можливості використання соціальних медіа на підприємствах 

у 2017-2019 рр. 

Рік Кількість підприємств, які використовували соціальні медіа для: 

 представлення 

підприємства 

або 

рекламування 

його роботи 

(товарів, 

послуг) 

отримування 

відгуків 

клієнтів або 

надання 

відповідей 

на їх 

запитання  

залучення 

клієнтів у 

розвиток 

або 

інновацію 

товарів та 

послуг 

співпраці з 

діловими 

партнерами 

або іншими 

організаціями 

наймання 

працівників 

обміну 

поглядами, 

думками або 

знаннями 

усередині 

підприємства 

2017 9470 6871 4388 7339 5131 4615 

2018 11284 8260 5221 8427 6276 5563 

2019 11927 8772 5511 8872 6717 5836 

Джерело: узагальнено автором на основі [23, 24]. 

 

обміну поглядами, думками або знаннями всередині підприємства (19,22% 

від загальної кількості підприємств, що використовували соціальні медіа у 2019 р.); 

залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів та послуг (19,04% від 

загальної кількості підприємств, що використовували соціальні медіа у 2019 р.). 

Загальний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) на підприємствах України представлено на рис. 1.4-1.5. 

Спостерігаючи щорічне зростання кількості підприємств, що 

використовують в своїй діяльності цифрові технології та масовому переході в 

онлайн-режим роботи з 2020 року в період пандемії COVID-19, можна зробити 

висновок про появу нових умов функціонування діяльності підприємств України. 

Сучасні світові тенденції вимагають розвитку нових підходів у маркетинговій 

діяльності вітчизняних підприємств, які потребують орієнтації на застосування 

сучасних глобальних цифрових платформ для торгівлі, нових цифрових методів 

продажу товарів і послуг, стрімке розповсюдження цифрової інформації тощо.  

Повільне зростання показників розвитку окремих галузей економіки 

підтверджують загальну нездатність вітчизняних підприємств гнучко реагувати на 

вимоги поточної ринкової ситуації, яка негативно відбивається на стабільності 

економічних показників розвитку країни в цілому.  
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Рисунок 1.4. – Динаміка використання ІКТ на підприємствах України 

2017-2019 рр. та ринку електронної комерції в 2018-2020 рр.  

Джерело: розроблено автором за даними [23, 24]. 

 

Рисунок 1.5 – Обсяг ринку електронної комерції України в 2018-2020 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [23, 24]. 

 

Зокрема, аналіз динаміки ВВП щодо окремих галузей показує, що найбільше 

в 2019 році виріс ВВП сектору будівництва — на 23%, істотно зросли сфера IT 



36 

 

(7,5%), операції з нерухомістю (7,5%), тимчасове розміщення і організація 

харчування (7,1%) (рис.1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Найбільш динамічно зростаючі (в % до аналогічного періоду 

минулого року) галузі економіки України за підсумками 2019 року  

Джерело: розроблено автором за даними [14]. 

 

Розглядаючи галузь операцій з нерухомим майном, як одну з найбільших у 

частці ВВП України, можна підкреслити, що використання інформаційних 

технологій у маркетинговій та збутовій діяльності підприємств галузі критично не 

відповідає сучасним потребам ринку. 

Наразі основними споживачами послуг та покупцями нерухомості стали 

особи, народжені в 1981 – 1995 рр., які згідно теорії поколінь відносяться до 

«міленіалів» або «покоління Y». Особливістю цієї цільової аудиторії споживачів є 

глибока залученість у цифрові технології. Попит споживачів на автоматизацію, 

мобільність та цілодобову доступність, зумовлює необхідність переходу ринку 

збуту товарів та послуг відповідної галузі на цифрові платформи. Зокрема:  

1. Зосередження пропозицій посередницьких послуг з нерухомості та 

продаж об’єктів нерухомості в електронних дошках оголошень (OLX, Лун, 
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Rieltor.ua тощо), власних вебсайтах компаній, соцмережах, мессенджерах, 

мобільних додатках.  

2. Зростання долі цифрового маркетингу для просування товарів і послуг: 

контекстної, таргетованої реклами, SMM, Influence Marketing. 

3. Збільшення кількості вебсайтів та представництва компаній у 

соціальних медіа. 

4. Максимальна візуалізація рекламних матеріалів: відеоогляди, 3D-тури, 

впровадження віртуальних технології для проведення онлайн-показів. 

Фактично, за період 2017-2019 рр. лише 24,5% підприємств галузі 

нерухомості використовувало в своїй діяльності власний веб-сайт і тільки 18,5% – 

соціальні медіа. Серед них менше 50% компаній використовували веб-сайт та 

соціальні медіа безпосередньо у маркетинговій та збутовій діяльності: для 

обслуговування клієнтів, просування товарів чи послуг, можливості здійснювати 

замовлення, отримання відгуків, залучення партнерів (рис. 1.7 –1.8). 

 

 

Рисунок 1.7 – Використання веб-сайту у маркетинговій діяльності підприємств 

галузі операцій з нерухомими майном України в 2017-2019 рр 

Джерело: розроблено автором за даними [23, 24]. 
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В цілому важливо виділити проблему нерегульованості ринку галузі операцій 

з нерухомим майном в Україні і відсутності механізмів управління поведінкою 

споживачів і як наслідок регулювання попиту, що потребує окремого дослідження. 

 

Рисунок 1.8 – Використання соціальних медіа у маркетинговій діяльності 

підприємств галузі операцій з нерухомими майном України в 2017-2019 рр.  

Джерело: розроблено автором за даними [23, 24]. 

 

Основною особливістю ринків нерухомості світу є коливальний характер 

процесів на них, тобто обов'язкове чергування підйомів і спадів, між якими 

спостерігаються більш-менш короткочасні періоди стабільності.  

Ринки нерухомості є соціально-економічною керованою і саморегульованою 

системою, що містить всі ознаки кібернетичних систем із зворотними зв'язками, 

тобто результат функціонування системи впливає на характер її подальшого 

функціонування. За даними Global Property Guide [25] на ринку нерухомості 

України з 2019 року спостерігається тенденція до підвищення попиту на житлову 

нерухомість, що буде зберігатись у 2021 році, не зважаючи на вплив епідемії 

COVID-19. При цьому з червня 2020 році спостерігається, що середня процентна 

ставка за житловими кредитами склала 15,3% в порівнянні з 18,3% роком раніше. 
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Отже, житлові кредити стали більш доступними для покупців нерухомого майна, 

що значно розширює ємність відповідного ринку збуту. 

Зважаючи, на перспективність галузі операцій з нерухомими майном та 

зростанням кількості відповідних пропозицій для споживачів, актуальними є 

дослідження що стосуються виявлення актуальних задач розвитку ринку збуту 

товарів і послуг у сфері нерухомого майна. Зростання обсягів ВВП галузей 

будівництва та операцій з нерухомим майном прямопропорційно впливає на обсяги 

збуту будівельних матеріалів: тих, що використовуються у спорудженні будівель, 

а також для проведення ремонтних та оздоблювальних робіт (цегла, бетон, сталь, 

скло тощо). Основним постачальником будівельних матеріалів є галузь переробної 

промисловості. Отже, стимулювання попиту на житлову (будинки, квартири) та 

нежитлову (офісні, торгівельні, промислові будівлі тощо) нерухомість збільшить 

обсяги споживання продукції переробної промисловості. 

Ринок нерухомого майна України відрізняється наявністю високого рівня 

ризику, здебільшого через низьку інформованість споживачів та обмеженість у часі 

на прийняття рішень, через регулярні курсові коливання. Ці фактори збільшують 

ймовірність проявів ірраціональної поведінки споживачів.  

Таким чином, розглядаючи основні тенденції розвитку маркетингової 

діяльності вітчзняних підприємств, можна зробити висновок про повільне 

реагування підприємств на глобальну цифровізацію економіки та появу цифрових 

маркетингових інструментів. Функціонування маркетингової діяльності 

підприємств безпосередньо впливають на рівень споживчого попиту та одержання 

прибутку від реалізації продуктів, отже її недосконалість негативно позначається 

на стабільності економічних показників розвитку підприємства та країни загалом. 

Здійснення маркетингової діяльності підприємств без урахування світових 

тенденцій та новітніх розробок призводить до того, що підприємствам стає 

складніше утримувати високі показники продажів, збільшувати обсяги споживчого 

попиту на продукти та зберігати конкурентні позиції на ринку. Тому актуальним є 

розроблення нових методів управління споживчим попитом й удосконалення 
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існуючих маркетингових інструментів для стимулювання посилення конкурентних 

переваг підприємств на ринках.  

 

 

1.2 Аналіз методичних підходів до управління поведінкою споживачів 

 

З огляду на актуальні потреби ринку та зміни в умовах функціонування 

підприємств необхідним стає аналіз існуючих методичних підходів до управління 

поведінкою споживачів та виявлення актуальних завдань розробки 

концептуальних положень механізму управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств. 

Згідно з законодавством України, споживач — фізична особа, яка купує, 

замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукт для 

особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов'язків найманого працівника [26]. 

При цьому під продуктами у роботі будемо  розуміти вироби (товари), роботу 

чи послуги, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення 

суспільних потреб, як визначається у законодавстві України [26].  

Оскільки основним завданням компанії-продавця є залучення якомога 

більшої кількості споживачів, їм необхідно займатися маркетингом: проводити 

дослідження ринку, обирати перспективні цільові аудиторії для реалізації товарів і 

послуг, залучати нових та утримувати існуючих клієнтів, а також стимулювати 

попит усіма доступними засобами.  

В цілому, маркетингова діяльність підприємства передбачає управлінську 

діяльність, спрямовану на планування виробничо-збутової діяльності на основі 

вивчення ринку і впливу на попит з метою реалізації товарів і послуг та отримання 

прибутку в умовах конкуренції. 

За Ф. Котлером [27] основа успішного маркетингу — розуміння потреб 

споживача, процесу покупки і того, що робить основний вплив на споживацьку 

поведінку. Тому від результатів, отриманих в процесі дослідження поведінки 
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споживачів, безпосередньо залежить ефективність використання інструментів 

маркетингу для підтримки збуту продукції. 

За визначенням словників [28, 29] поведінка – це певна сукупність вчинків та 

дій при взаємодії з навколишнім оточенням. Для споживачів навколишнім 

оточенням є товари, послуги, місця продажу, реклама, ціни на товари, інформація 

про поведінку інших споживачів тощо. 

В роботі під поведінкою споживачів будемо розуміти взаємодію економічних 

агентів з навколишнім маркетинговим середовищем в процесі прийняття рішення 

щодо придбання продукту (товару чи послуги).  

З часів появи економіки як науки класична економічна теорія ґрунтувалася 

на припущенні про раціональність поведінки економічних суб'єктів. Для 

позначення концепції раціональної економічної людини використовується акронім 

REMM, що означає «винахідлива, оцінююча, максимізуюча людина» [30]. Підхід 

максимізації вигоди і мінімізації витрат лежить в основі теорії раціонального 

вибору. 

Однак, ще в XVIII столітті А. Сміт, засновник економічної науки, у своїх 

дослідженнях наводив приклади того, що поведінка людини визначається не тільки 

прагненням до багатства, але й почуттями та емоціями, такими як почуття 

справедливості і прагнення до рівності, марнославство і гординя, гнів і любов [31]. 

В той же період психологічні підстави поведінки і формування переваг досліджує 

і публікує Д. Юм [32]. 

Пізніше, спираючись на працю Д. Юма, в 1789 році І. Бентам сформулював 

«принцип корисності», який пізніше автор назвав «принципом щастя». Він 

припускав, що людина приймає рішення зробити ту чи іншу дії, оцінюючи, чи буде 

воно сприяти або перешкоджати його щастю [33]. 

Так, завдяки викладеного І. Бентамом «принципу корисності», в ужиток 

мікроекономікі увійшло поняття «корисності», яке й дотепер використовується і 

досліджується в теорії споживання [34]. 

Дослідженнями корисності пізніше займалися К. Менгер – старший [35], 

В. Джевонс [36] , Ф. Еджворт [37], І. Фішер [38] , В. Парето [39]. Однак, з другої 
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половини XX століття економісти «неокласики» відійшли від досліджень 

корисності і зосередили увагу на відпрацьовуванні інструментарію економічних 

досліджень для зовнішніх переваг (функцій корисності). Питання походження цих 

переваг не досліджувалось. 

У 1947 році в другому виданні книги «Теорія ігор і економічна поведінка», 

Дж. фон Нейман і О. Моргенштерн, формулюють теорію очікуваної корисності. 

Згідно новій теорії раціональний економічний суб'єкт повинен обирати варіант 

поведінки, засновуючись на ймовірності отримання користі з урахуванням 

можливих ризиків [40]. 

А. Олейнов [41] пропонує модель обчислення корисності товару для 

раціонального економічного агента (формула 1.1): 

 

𝑈(𝑥) = 𝑓(𝑎𝑥, 𝑏𝑥, 𝑔𝑥),      (1.1) 

 

де 𝑈 – корисність;  

𝑥 – благо чи набір благ; 

𝑎𝑥 – потреба індивіда в 𝑥; 

𝑏𝑥 – можливості індивіда з придбання 𝑥; 

𝑔𝑥 – зовнішні обставини, в яких приймається рішення щодо 𝑥.  

З огляду на те, що стандартна модель економічного людини передбачає 

стабільні і відомі переваги, безвитратну обробку інформації, максимізацію 

очікуваної корисності, досконалу волю і переважну орієнтацію тільки на власні 

інтереси, В. Іванов [42] пропонує висловлювати її в математичному вигляді як 

максимальну суму дисконтованих сум добутків раціональних переконань (оцінки 

ймовірності) та корисності в певний період часу та в певних умовах. 

Першим доводить недостатність теорії очікуваної корисності французький 

психолог, економіст і нобелівський лауреат М. Алле. Він виявляє парадокс, який 

демонструє, що на практиці реальний агент, який поводить себе раціонально, 

вважає за краще не поведінку отримання максимальної очікуваної корисності, а 

поведінку досягнення абсолютної надійності [43]. 
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Парадокс М. Алле став фундаментом для розвитку теорії перспектив [44], 

запропонованої іншими нобелівськими лауреатами – Д. Канеманом і А. Тверскі, яка 

спирається на факти відхилення поведінки особи, що приймає рішення (ОПР), від 

постулату раціональності. Основна ідея теорії перспектив полягає в тому, що 

функція цінності, на відміну від функції корисності, визначається не у грошових 

одиницях, а у рівні відхилення від початкового матеріального стану індивіда. 

Систематичні патерни відхилення поведінки людини від того, що повинен 

робити раціональний індивід, отримали назву «поведінкові ефекти», «когнітивні 

спотворення» або «когнітивні упередження» (cognitive biases) [45]. У дослідженні 

Д. Канемана [46] було виявлено більше 60 когнітивних упереджень. 

Ізраїльсько-американський економіст, професор психології і поведінкової 

економіки Д. Аріелі запропонував називати поведінку споживачів, зворотню 

раціональній – ірраціональною [47]. 

Згідно Оксфордському тлумачному словнику з психіатрії [48], визначення 

«ірраціональний» застосовується відносно до таких когнітивних дій, як мислення, 

судження та прийняття рішень, які не дотримуються законів логіки, з (часто 

неявним) допущенням, що цілком можна було очікувати раціональне мислення або 

рішення за даних умов. Позначені таким чином дії виконуються під тиском 

емоційних чинників, які, так чи інакше, придушили логічні, раціональні здібності. 

Кандидат психологічних наук і дослідник економічної психології 

О. С. Посипанова у своїх дослідженнях [49] визначає, що ірраціональність 

економічної людини зазвичай сприймається як фактор психології споживача, який 

заважає злагодженій роботі економічної системи. Маркетинг часто заходить в 

глухий кут, проводячи дослідження і прогнозуючи на їх основі попиту через те, що 

вербалізовані відповіді в дослідженнях не відповідають реальним покупкам. А 

реальні покупки не відповідають уподобанням (смакам) через невідповідність 

попиту та пропозиції. 

Так, в умовах раціональності поведінки споживача діє «закон попиту» [50], 

коли попит обернено пропорційній ціні (зростання цін призводить до зниження 

величини попиту на товари при інших рівних умовах). При умові ірраціональної 
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поведінки споживача попит на товар залежить не тільки від ціни, тому дія закону 

скасовується. Отже, щоб задовольняти існуючий попит та управляти їм 

(направляти відносно потрібних товарів), необхідно знати закономірності 

ірраціональності споживчої поведінки. 

Досліджуючи закономірності прояву «аномалій в раціональності 

економічних агентів», Д. Канеман [44] доводить, що вони є не випадковими, а 

передбачуваними. Отже, існує можливість управляти ірраціональною поведінкою 

споживача. Це дає поштовх для активного розвитку нового напрямку економічних 

досліджень – поведінкової економіки, об'єктом вивчення якої стають кордони 

раціональності економічних агентів і вплив на їх поведінку соціальних, 

когнітивних і емоційних чинників [47].  

Для стабільного отримання прибутку компаніям необхідно, щоб зміни у 

поведінці споживачів не впливали на зниження обсягів збуту продукції, а навпаки 

призводили до досягнення цілей компанії. Тому, необхідним стає використання 

економічних інструментів, які б дозволили управляти поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств. 

Згідно з тлумачним словником С. Ожегова [51] управляти – значить 

спрямовувати хід, рух дію чого-небудь. 

У філософії «управління» — функціональний елемент, функція організованих 

систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної структури і 

підтримання встановленого режиму діяльності [52]. 

При цьому в абстрактних системах «управління» – це теоретичне, 

філософське поняття (елемент, функція), а в матеріальних системах «управління» 

буде матеріальним явищем – структурним підрозділом: міністерством, 

департаментом, відділом, посадою і т.д. В результаті відбувається формування 

різних визначень терміна «управління»: система, діяльність, функція, процес, 

структура, підрозділ, наука і т.д. [53]. 

В теорії управління під «управлінням» розуміється вплив на керовану 

систему з метою забезпечення необхідної її поведінки. 
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Помилково «управління» замінюють словами «адміністрування» або 

«менеджмент», хоча ці поняття не є синонімами, а є різновидами методів 

управління. Так, адміністрування – бюрократичний метод управління за допомогою 

командування [54], а менеджмент – сукупність принципів, методів, прийомів і 

форм, що визначають мистецтво управління інтелектуальними, фінансовими, 

матеріальними і т.п. ресурсами [55]. Тому, в даному дослідженні будемо 

використовувати саме слово «управління» відносно поведінки споживачів на ринку 

збуту продукції. 

Застовуючись на дослідженні Залозової Ю. С. та Трушкіної Н. В. [56] під 

збутом продукції будемо розуміти сукупність процесів формування попиту й 

ефективних каналів розподілу, організації маркетингових комунікацій, 

дистрибуції, продажу готової продукції з метою одержання прибутку та 

задоволення потреб споживачів. 

Управління поведінкою споживача – маркетингова діяльність компанії, 

спрямована на максимізацію задоволеності споживачів продуктами компанії, з 

одного боку, і на оптимізацію продажів продуктів компанії – з іншого [57]. 

Управління поведінкою споживача як індивідуума передбачає знання і 

використання психологічних механізмів формування споживчих рішень. Процес 

прийняття рішення споживачем про покупку можна розглядати як інформаційний 

процес, тобто покупка буде результатом процесу обробки інформації [58]. 

У даній роботі під управлінням поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств будемо розуміти діяльність маркетингової служби 

компанії-продавця спрямовану на споживачів з метою реалізації товарів і послуг та 

отримання прибутку в умовах конкуренції шляхом забезпечення необхідної 

поведінки. 

Для вироблення і систематизації знань з метою вирішення поставлених 

завдань дослідження, у роботі будуть використані загальні методи наукового 

пізнання (аналіз, синтез, індукція і дедукція) та спеціальні методи наукового 

пізнання.  
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До спеціальних методів пізнання відносяться методи управління – способи 

впливу керуючої підсистеми – суб'єкта управління на керовану підсистему – об'єкт 

управління (працівник, колектив, організаційно-економічний об'єкт управління) 

для досягнення поставлених цілей. 

У загальному випадку Р. А. Фатхудтіновим запропоновано розглядати 13 

походів в управлінні діяльністю компанії: 3 з них у відповідності зі стандартами 

ISO серії 9000 версії 2000: системний, маркетинговий, процесний, а також інші 

наукові підходи — функціональний, відтворювальний, нормативний, комплексний, 

інтеграційний, динамічний, оптимізаційний, директивний, поведінковий, 

ситуаційний [59]. 

Системний підхід передбачає дослідження об'єктів як систем, які мають дві 

складові:  

1) зовнішнє оточення, що включає вхід, вихід системи, зв'язок із зовнішнім 

середовищем, зворотний зв'язок;  

2) внутрішня структура — сукупність взаємопов'язаних компонентів, що 

забезпечують процес впливу суб'єкта управління на об'єкт, переробку входу в вихід 

і досягнення цілей системи.  

Системний підхід є універсальним науковим підходом, який 

використовується для управління більшості процесами, в тому числі управління 

поведінкою споживачів на ринках збуту. 

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми при 

вирішенні будь-яких завдань щодо споживача. Даний підхід буде 

використовуватися в даному дослідженні як один із підходів до управління 

поведінкою споживачів. 

Процесний підхід розглядає процес управління як замкнутий ланцюг 

безперервних взаємопов'язаних дій зі стратегічного маркетингу, планування, 

організації процесів, обліку і контролю, мотивації, регулювання. У центрі – 

координація робіт. Такий підхід доцільно застосовувати в замкнутих системах з 

можливістю контролю результатів кожного з процесів, але для управління 
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поведінкою споживачів цей підхід потребує деталізації конкретних процесів в 

маркетинговій діяльності підприємств відповідно особливостям ринків. 

Суть функціонального підходу до управління полягає в тому, що потреба 

споживача розглядається як сукупність функцій, які потрібно виконати для її 

задоволення. При його застосуванні йдуть від зворотного, від потреб, від вимог 

"виходу" системи до можливостей на її "вході". Тобто управління ґрунтується на 

фактичному результаті. Цей підхід передбачається застосовувати в сукупності з 

системним, відтворювальним, маркетинговим підходами для впровадження 

відповідного управління поведінкою споживачів продукції підприємств. 

Відтворювальний підхід орієнтований на постійне поновлення виробництва 

товару для задоволення потреб конкретного ринку з меншими, в порівнянні з 

кращим аналогічним об'єктом на даному ринку, сукупними витратами на одиницю 

корисного ефекту. Такий підхід доцільний для фінансового управління компанією 

та управління збутовою діяльності, бо стосується безпосередньо виробництва 

товарів, а не впливів на споживачів. 

Нормативний підхід орієнтований на встановлення нормативів управління до 

всіх підсистем системи управління. Використання такого підходу в управлінні 

поведінкою споживачів навряд чи можливе, тому що ірраціональна поведінка 

споживачів не може бути стандартизованою через варіативність умов її виникнення 

і унікальність психотипів особистості споживачів. 

При застосуванні комплексного підходу повинні враховуватися всі аспекти 

управління: технічні, екологічні, економічні, організаційні, соціальні, 

психологічні, політичні, демографічні та ін., а також їх взаємозв'язок. Застосування 

такого підходу на практиці важко реалізувати, бо воно вимагає довготривалої 

обробки і використання великого обсягу інформації, яка повинна постійно 

актуалізуватись. 

Інтеграційний підхід до управління націлений на дослідження і посилення 

взаємозв'язків: між окремими підсистемами і елементами системи менеджменту, 

між стадіями життєвого циклу об'єкта управління, між рівнями управління по 

вертикалі, між суб'єктами управління по горизонталі. Термін "інтеграція" означає 
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поглиблення співпраці суб'єктів управління, їх об'єднання, поглиблення взаємодії 

та взаємозв'язків між компонентами системи управління. Такий підхід доцільно 

застосовувати при управлінні підприємством і розробці нових продуктів, проте в 

управлінні споживачами, які знаходяться у зовнішньому середовищі підприємства, 

такий підхід навряд чи можна застосувати. 

При застосуванні динамічного підходу об'єкт управління розглядається в 

діалектичному розвитку, в причинно-слідчих зв'язках, проводиться його 

ретроспективний і перспективний аналіз. Динамічний підхід не є повноцінним 

самостійним науковим підходом, але може бути використаний в сукупності з будь-

яким іншим підходом до управління. Окрім того, управління поведінкою 

споживачів передбачає моніторинг результатів прийняття рішень про придбання 

товарів та послуг до та після управління, оцінку економічної ефективності 

управління в маркетинговій діяльності підприємств, відповідне корегування 

керуючих впливів та спостерігання результатів управління на ринках. Таким чином 

суб’єкт управління у будь-якому разі буде використовувати динамічний підхід в 

управлінні.  

Сутність оптимізаційного підходу полягає в переході від якісних оцінок до 

кількісних за допомогою інженерних розрахунків, математичних і статистичних 

методів, експертних оцінок, системи балів та ін. Даний підхід доцільно 

використовувати при дослідженні об'єктів, які можуть бути формалізовані. Він 

також може використовуватись в сукупності з будь-яким іншим науковим 

підходом і буде використаний в рамках розробки механізму управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Сутність директивного підходу полягає в регламентації функцій, прав, 

обов'язків, нормативів якості, витрат, тривалості, елементів системи управління в 

нормативних актах. Такий підхід підходить для управління розрізненої групою 

людей (зокрема, споживачами продукції підприємств на ринках збуту) тільки в 

тому випадку, якщо нормативи будуть закріплені на державному рівні. 

Мета поведінкового підходу – надання допомоги працівникові в 

усвідомленні своїх можливостей, творчих здібностей на основі застосування 
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концепцій поведінкових наук до побудови та управління фірмою. Основне 

призначення цього підходу – підвищення ефективності фірми за рахунок 

підвищення ефективності її людських ресурсів, тому його доцільно 

використовувати всередині організації в рамках управління персоналом. Проте в 

загальному розумінні саме поведінковий підхід необхідно використовувати в 

процесі управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств, якщо розглядати саме поведінкові особливості процесу прийняття 

рішень споживачами на ринках і використовувати ці особливості в управлінні 

процесом прийняття рішень для підвищення попиту на товари та послуги 

підприємства. 

Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних методів 

управління визначається конкретною ситуацією. Перевагою цього підходу є його 

гнучкість і врахування всіх факторів поточної ситуації, проте вимагає розробки 

обґрунтування вибору методу управління в залежності від наявних умов. 

Відповідно до класифікації запропонованою О. Уткіною і А. Кочетковою 

[60], підходи до управління поведінкою споживачів на ринках збуту можна розбити 

на три групи: 

1. Об'єктний підхід. 

2. Суб'єктний підхід. 

3. Альтернативний (проміжний) підхід. 

Об'єктний підхід допускає можливість маніпулювання поведінкою покупців 

і складається з наступних принципів: 

 заперечення свідомості суб'єкта для вивчення, оскільки все, що з ним 

пов'язано – суб'єктивно, а значить не піддається строго науковому вивченню та 

інтерпретації; 

 програмування поведінки, пов'язане із залежністю в ланцюзі Стимул – 

Реакція. 

Прогнозування поведінки та маніпулювання нею за допомогою певних 

стимулів представлено на рисунку 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Об'єктний підхід до управління поведінкою споживача 

Джерело: [60]. 

 

В цьому випадку пропонування товару може бути відірване від потреб 

покупця, тому що можна не тільки маніпулювати потребами покупця, а й 

створювати нові. Споживач розглядається як пасивний, якщо це стосується вибору, 

об'єкт впливу. 

Перевагою даного підходу є те, що він допускає прямий вплив на поведінку 

споживача, однак недолік виявлений в тому, що об'єктний підхід не враховує, що 

суб'єкт може знаходитися також і під впливом поведінки інших споживачів 

(авторитетів). 

Суб'єктний підхід, який можна охарактеризувати як персоналістичний 

стверджувальний мотиваційний потребний пріоритет особистості при здійсненні 

економічного вибору. 

Процес просування і створення товару в цьому випадку повинен бути 

пов'язаний з вивченням потреб покупців. Споживач в даному випадку активний, 

він сам здійснює вибір найбільш цінних для нього продуктів на основі 

індивідуальних мотиваційних спрямувань, властивих йому взагалі або в 

конкретний момент часу зокрема. 

Процес створення товару тут вторинний і визначається самими потребами 

споживача. 

Схема взаємин учасників процесу, що характеризує суб'єктивний підхід, 

представлена на рисунку 1.10. 

Перевагою суб'єктного підходу до управління поведінкою споживача на 

ринку є те, що він розглядає споживача як особистість, досліджує його 

психологічні особливості та мотивації, що значно розширює сферу впливу на 
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нього. Знаючи мотивацію споживачів при певних видах поведінки стає можливим 

створювати товари, які задовольняють це бажання. 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Суб'єктний підхід до управління поведінкою споживача 

Джерело: [60]. 

 

Недоліком суб'єктного підходу є те, що він враховує лише свідомі мотиви 

людини, в той час поведінка споживача на ринках товарів та послуг не завжди є 

свідомою. 

Альтернативний підхід полягає в тому, що найбільшої ефективності можна 

досягти в тому випадку, якщо орієнтуватися в першу чергу не на максимальні 

прибутки, а на взаємовигідні відносини зі своєю цільовою аудиторією споживачів. 

В рамках підходу передбачається, що взаємодія двох суб'єктів впливає на ставлення 

до предмета діяльності. В даному випадку суб'єктами будуть продавець (виробник) 

і покупець, а предметом діяльності товар, якщо товар взаємовигідний як одному, 

так і іншому. При такому процесі виключається будь-яке маніпулювання, що 

проводиться одним з учасників процесу з іншим у своїх певних перманентних 

інтересах. При цьому головним є навіть не сам товар, а взаємна діяльність 

учасників, що прагнуть до встановлення взаємних довгострокових відносин. 

Перевагою даного підходу є те, що з його допомогою теоретично можливим 

стає побудова «ідеальних» ринкових відносин, коли продаж товарів чи послуг є 

однаково вигідним як для споживача, так і для виробника. 

Недоліком альтернативного підходу до управління поведінкою споживачів є 

те, що він передбачає вплив на споживача шляхом побудови позитивних відносин 

між ним і виробником, проте не враховує можливості маніпулювання свідомістю 

споживача, якщо покупка товарів та послуг виходять за його інтереси. 
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Отже, підходом, що передбачає зміну результата прийняття рішення 

споживача щодо придбання запропонованого продукту внаслідок певного впливу 

є об’єктний підхід. Перспективним є удосконалення даного підходу з урахуванням 

не тільки прямого інформаційного впливу, але і непрямого, зокрема такого, що 

відбувається внаслідок спостереження за поведінкою інших споживачів на ринку. 

Будь-які моделі, в тому числі моделі управління, можна класифікувати за 

призначенням і рівнем моделювання. 

За призначенням моделі бувають пізнавальними, прагматичними і 

інструментальними [61]. У зв’язку з тим, що пізнавальні та інструментальні моделі 

не служать для управління системами, то модель управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств за призначенням слід 

відносити до прагматичних моделей, що є засобом організації практичних дій, 

робочого уявлення цілей системи для управління нею. 

За рівнем моделювання моделі бувають емпіричними, теоретичними і 

змішаними [61]. Найбільш зручним для побудови моделі управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств є використання як емпіричних, 

так і математичних описів, а значить за рівнем моделювання її можна віднести до 

змішаної або напівемпіричної моделі. 

Під моделлю управління розуміється теоретично вибудувана сукупність 

уявлень про те, як виглядає система управління, як вона впливає на об'єкт 

управління, як адаптується до змін у зовнішньому середовищі, щоб керована 

система могла досягати поставлених цілей, стійко розвиватися і забезпечувати 

свою життєздатність. 

На основі проведеної Д. Валько та І. Сергєічевим [62] систематизації 

теоретико-методологічних підходів до управління поведінкою споживачів можна 

простежити еволюцію управлінських підходів від базової моделі біхевіоризму до 

динамічних моделей управління взаємовідносинами з споживачами на основі 

постійного зворотного зв'язку і створення споживчої цінності (табл. 1.6). 
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В цілому всі перераховані вище моделі відображають взаємозв'язки певних 

груп чинників, що впливають на споживчу поведінку, але не враховують причини 

та особливості прояву ірраціональної поведінки споживачів. 

 

Таблиця 1.6 – Види моделей управління поведінкою споживачів 

Автор Модель Принцип 

1 2 3 

С. Льюіс 

(1898)  

AIDA  Управлінський вплив на поведінку споживачів можливо 

здійснювати за допомогою вивчення реакції споживача, поділ 

їх за рівнями і застосування на їх основі інструментів 

реклами. 

Ф. Котлер 

(1967) 

Модель 

поведінки 

покупця 

(модель 

«чорного 

ящика») 

Процес прийняття рішення споживача  поділяється на кілька 

етапів: 1) усвідомлення проблеми; 2) пошук інформації; 

3) оцінка альтернативних варіантів; 4) рішення про покупку; 

5) реакція на покупку. Управлінський вплив маркетинговими 

стимулами, як подразниками, здійснюється на «чорний 

ящик» свідомості покупця для отримання його відповідної 

реакції. 

Дж. Говард і 

Дж. Шет 

(1969) 

Динамічна 

модель 

Говарда-Шета 

Управлінський вплив здійснюється на основі гіпотези про 

стандартизовану поведінку споживача, що повторюється в 

залежності від вибору різних видів товарів (дешеві 

повсякденні, середньої вартості, високої якості). Це пов’язано 

з бажанням споживача спрощувати процес ухвалення 

рішення. 

Р. Блекуелл, 

П. Мініард, 

Д. Енджел 

(1990) 

Модель 

споживацького 

рішення 

Модель передбачає узагальнений процес прийняття 

споживчого рішення, що складається з тих же послідовних 

етапів, що і модель Котлера, але з додаванням ще одного 

етапу – звільнення. Відповідно до моделі, на всіх етапах 

прийняття рішення, крім останніх двох, споживач 

знаходиться під впливом сукупності зовнішніх (культура, 

соціальний стан, особисті впливу, сім'я, ситуація) і 

внутрішніх (ресурси споживача, мотивація, знання, 

ставлення, особистість, цінності та стиль життя) факторів.  

Д. Хокинс 

(1992) 

Модель 

споживацької 

поведінки 

Хоукинса-

Кони-Беста 

Згідно моделі кінцеві споживачі купують для того, щоб 

підтримати або поліпшити свій життєвий (організаційний) 

стиль. Управлінський вплив здійснюється на процес 

ухвалення рішень споживачами і чинники, що його 

визначають, внаслідок дослідження «Я-концепції» і 

життєвого стилю, що обумовлює споживчу поведінку. 

Д. Пепперс, 

М. Роджерс 

(2001) 

Модель управ-

ління взаємо-

відносинами з 

споживачами 

Управлінський влив здійснбється за допомогою 

індивідуальних пропозицій цінності найбільш прибутковим 

споживачам, що розробляється на основі комплексного 

аналізу бази даних про споживачів. 
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Закінчення табл.1.6. 

1 2 3 

Л. Пернер 

(2002) 

Аналітична мо-

дель для прий-

няття управлін-

ських рішень 

Аналіз поведінки споживачів та прийняття управлінських 

рішень базується на інформації про минулий споживацький 

досвід, соціально-демографічний статус і ступінь впливу на 

споживача телевізійної реклами. 

А. Крахмалє

ва (2003) 

Імітаційна мо-

дель управлін-

ня поведінкою 

споживачів 

Управління поведінкою споживачів – це комунікаційний 

процес, метою якого є забезпечення господарюючих суб'єктів 

інформацією про споживчий попит і можливості його 

задоволення. 

Б. Добс 

(2003) 

Модель управ-

ління спожив-

чою цінністю 

Управлінський влив здійснюється шляхом комбінування 

політики якості, ціноутворення і споживчого обслуговування, 

що дозволяє створювати споживчу цінність. 

А. Дзагоєва 

(2009) 

Модель управ-

ління поведін-

кою спожива-

чів на основі 

врахування ко-

ординації стра-

тегій держави 

При розробці інструментарію маркетингового управління 

враховується вплив на поведінку споживачів маркетингових 

та фінансових стратегій держави.  

Г. Тимохина 

(2011) 

Модель 

управління на 

основі надання 

цінності 

Управління процесом прийняття рішень споживачами за 

допомогою комплексу маркетингових комунікацій по 

диференційованому просуванню цінності цільовим 

сегментам ринку. 

McKinsey & 

Company, 

Д. Едельман 

(2012) 

Нелінійна мо-

дель спожи-

вацької пове-

дінки (подорож 

споживача і 

петля соціаль-

ної лояльності) 

Виникнення соціальних мереж створило нові точки дотику, 

які відкриваються під час прийняття споживчого рішення і 

дають можливість здійснювати управлінський вплив до, під 

час і після здійснення покупки. 

С. Мішин 

(2013) 

Динамічна 

модель 

управління 

поведінкою 

споживачів 

Управління має будуватися на використанні факторів 

поведінки, але не на спробі впливати, а на реакції на них за 

допомогою комплексного маркетингу. 

Джерело: узагальнено автором на основі [62]. 

 

Узагальнений процес прийняття споживчого рішення, представлений в 

більшості моделей (Котлера, Енджела-Коллата-Блекуелла, Хоукинса-Коні-Беста 

та ін.), можна використовувати в процесі побудови механізмів управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств та представити у 

вигляді наступних етапів: 

1. Усвідомлення потреби. 

2. Збір інформації. 
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3. Зіставлення інформації з критеріями вибору (оцінка варіантів, 

підготовка рішення). 

4. Прийняття і реалізація рішення.  

5. Оцінка прийнятого рішення. 

Отже, процес прийняття рішення споживачем про покупку товару є 

інформаційним процесом, а покупка є результатом процесу обробки певної 

інформації. Сукупність внутрішніх властивостей особистості кожного споживача 

формує відповідну модель поведінки в певних ситуаціях і властивий йому метод 

вибору споживчого рішення. На основі сформованої моделі поведінки і з 

урахуванням інформаційного впливу зовнішнього середовища споживач робить 

вибір продукту для придбання. 

Під інформаційним впливом зовнішнього середовища на споживача будемо 

вважати будь-який вплив на процес прийняття споживчого рішення за допомогою 

надання інформації. 

Результат впливу на споживачів за допомогою підвищення / зниження рівня 

інформованості описано в сигнальній теорії нобелівських лауреатів Д. Акерлофа і 

М. Спенса [63]. Проведене ними дослідження на прикладі ринку збуту старих 

автомобілів довело, що збільшення додаткової інформації про якість послуг 

служить сигналом для прийняття споживчого рішення. В якості додаткової 

інформації можуть виступати: фірмові знаки, гарантії, рекомендації, поруки, 

кваліфікація. Основною ідеєю сигнальної теорії є те, що деякі економічні дії 

економічних агентів на ринку можуть інтерпретуватися як сигнали для прийняття 

конкретного споживчого рішення. Застосування сигнальної теорії на споживчих 

ринках може викликати стадну поведінку, яке проявляється у виборі споживачами 

саме того товару, про який послано сигнал. Таким чином, можна спостерігати 

інформаційне управління поведінкою споживачів [63]. 

У 2017 році економіст Р. Талер отримав Нобелівську премію за 

формулювання нової моделі інформаційного управління — теорії підштовхування 

(nudge theory) [64], суть якої полягає в можливості впливати на процес прийняття 

споживчих рішень за допомогою непрямих вказівок і позитивного підкріплення. 
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Підштовхування по Талеру – це будь-який аспект процесу прийняття рішення, який 

спонукає людей змінювати свою поведінку певним чином, не вносячи жодних 

обмежень у можливості вибору. Відповідно до цієї теорії, непрямий вплив як 

підштовхування до дії не менш ефективний, ніж силовий примус або пряма 

рекомендація. «Підштовхування» було включено в арсенал ліберального 

патерналізму і визначено як золота середина між авторитарними заборонами і / або 

покараннями і мотивацією з винагородою. Його суть: змінювати поведінку 

людини, ненав'язливо, але неухильно спонукаючи його до таких вчинків, результат 

яких був би по можливості більш сприятливим як для нього самого, так і для 

оточуючих. Цей метод без зайвих вимог, заглиблюючись в особливості людської 

психології, мудрим способом досягає бажаного: людину ні до чого не примушують, 

вона залишається вільною у своєму виборі, однак відчуває внутрішню мотивацію 

до вибору бажаної моделі вчинків. 

Метод «підштовхування» оцінили і лідери великих світових держав, 

створивши особливі «Nudge-Units» – інституції, які практично впроваджують в 

держуправління новітні висновки поведінкової економіки і психології. Подібну 

інституцію в 2009 році в Білому домі створив Б. Обама за допомогою співавтора 

Р. Талера – К. Санстейна [89]. Реалізовані нею заходи протягом першого терміну 

президентства Обами (2009–2012) дозволили заощадити уряду США близько 90 

мільярдів доларів. Внесок інституції, зокрема, в тому, що вона звернула увагу 

американців на більш корисні звички, пов'язані з харчуванням, перетворивши всім 

відому піраміду раціону у візуально краще сприйняту кругову діаграму у вигляді 

тарілки. 

Прем'єр-міністр Великобританії Д. Кемерон також вдався до допомоги 

Р. Талера, щоб в 2010 році створити свою «команду підштовхувачів» і поліпшити 

суспільну поведінку британців [89]. В результаті, вдалося успішно вирішити 

глобальну проблему боргів відносно дорожніх податків, відправивши неплатникам 

листи з фотографією їх автомобіля і попередженням: «Заплатіть податок, або ж 

втратите свій "Ford Fiesta"!» В результаті цієї кампанії державна скарбниця за 

короткий час повернула 210 мільйонів фунтів стерлінгів. 
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В 2010 році в Данії також була реалізована особлива експериментальна 

програма, заснована на «підштовхуванні». Наприклад, в одному університеті поруч 

з усіма вимикачами світла були приклеєні записки: «85% студентів, виходячи з 

приміщення, гасять світло». Ефект – споживання електрики в вузі зменшилася на 

20-26%. Подібний позитивний ефект на чистоту міського середовища справили 

зелені сліди, намальовані на тротуарі в напрямку урн з відходами [89]. 

Таким чином, ефективність непрямого інформаційного впливу 

«підштовхування» було визнано на державного рівні у багатьох країнах світу. 

О. Чхартишвилі у своїх дослідженнях [65] розглядає моделі непрямого 

інформаційного управління, яке здійснюється засобами масової інформації (ЗМІ), 

на прикладі реклами і передвиборних технологій. Мета впливу – споживач повинен 

придбати товар або послугу. Тут інформаційний вплив є рефлексивним 

управлінням – процесом передачі таких підстав, що спонукають прийняти 

необхідне рішення. За допомогою рефлексивного управління в даній моделі у 

агента формуються уявлення про об'єкт і про уявленнях інших агентів, що 

призводять до необхідного вибору. 

Дійсно, рефлексивний підхід є найбільш відомим методом інформаційного 

впливу в сучасній теорії управління, головним популяризатором якого став 

відомий психолог та математик В. Лефевр. 

За визначенням В. Лефевра [66] «рефлексивне управління – це процес 

передачі підстав для прийняття рішень одним із суб'єктів іншому». 

Про ефективність рефлексивного управління кажуть дослідження 

С. Камерона [67], в яких доведено, що інформаційний вплив може змінювати 

ставлення людини до товару на позитивне, що призведе до покупки цього товару в 

майбутньому.  

Термін «рефлексія» походить від латинського reflexio, та означає «звернення 

назад». У енциклопедичному словнику [54] рефлексія це: 1) роздуми, самонагляд, 

самопізнання; 2) у філософії – форма теоретичної діяльності людини, спрямована 

на усвідомлення власних дій та їх законів. В Тлумачному словнику С. Ожегова [51] 

«рефлексія» це  роздуми про свій внутрішній стан, самоаналіз. За В. Князєвою [68] 
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«рефлексія» це самоусвідомлення, що допомагає пізнати себе, навколишній світ та 

оцінити власні комунікативні дії. В основі рефлексії – протиріччя, яке змушує 

людину повертатись назад до своїх думок, вчинків, дій. 

Історія терміна «рефлексія» сягає початку XIX століття. Зародившись в 

Західній Європі, до Радянського Союзу він прийшов в 30-40 роки того ж століття, 

коли ідеї класичної німецької філософії поширилися в суспільстві досить широко. 

В ті часи термін «рефлексія» вживався в основному в філософських дослідженнях. 

Наочним прикладом подальшого розвитку терміна є його тлумачення 

В. Бєлінським [91], який одним з перших використав рефлексію в літературній 

критиці в значенні інструменту руху від конкретного до абстрактного рівня 

свідомості. 

Істотне зрушення в розвитку суті рефлексії сталось в ХХ столітті, коли в 

Московському методологічному гуртку (ММК) в 50-ті роки починається активна 

дослідницька робота в цьому напрямку. Одна з центральних фігур у становленні та 

розвитку проблематики філософського аспекту рефлексивних процесів є 

Г. Щедровицький – один із засновників, ідейний і організаційний лідер ММК. 

Г. Щедровицький досліджував рефлексію з точки зору методу розгортання схем 

діяльності, тобто формальних правил, які керують конструюванням, або 

зображенням механізмів закономірностей природного розвитку діяльності. 

Найвагоміший внесок у дослідження рефлексії здійснив В. Лефевр – 

російський і американський психолог і математик, засновник теорії рефлексії і «що 

обчислюється псіхофеноменологіі»; професор Каліфорнійського університету. 

В. Лефевр до початку шістдесятих років ХХ століття розвивав ідею, що 

традиційний природничо-науковий підхід недостатній для вивчення складних 

систем. Введені їм поняття – такі, як здатність до рефлексії, рефлексивне 

управління (процес передачі підстав для прийняття рішення одним з персонажів 

іншому), ранг (нульовий, перший) рефлексії, інакше рівень рефлексії, яким володіє 

«супротивник», рефлексивні ігри (діяльність конфліктуючих сторін, в якій 

супротивники імітують один одного) та інші, – стали загальновживаними. 

Важливим досягненням В. Лефевра було введення поняття рефлексивної системи. 
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У результаті в 80-ті міждисциплінарним дослідженням з рефлексії 

присвячуються семінари і конференції, на яких здійснюється обмін науковими 

результатами. Крім філософів, рефлексію активно вивчають літературознавці, 

методологи науки, педагоги, психологи, історики. Дослідженням рефлексивних 

процесів сьогодні займаються також представники теорії організації, 

кібернетичного моделювання інтелектуальних процесів, соціальної, педагогічної, 

інженерної психології, хімії, фізики, астрономії, медицини, геології тощо [91]. Нині 

рефлексія – досить стале поняття, що широко використовується в науці і 

практичній діяльності . 

Рефлексія як розумова дія являє собою виділення істотних підстав власної 

розумової діяльності. Вона є однією з опор теоретичного мислення. Рефлексивність 

починається там, де виникає відхилення від мислення за зразком, де 

усвідомлюється незадоволеність колишнім знанням. Рефлексія призводить до 

зрушення в зразках, до зміни схем діяльності і мислення, та, як наслідок, 

виникнення парадоксального мислення, яке є характеристикою вищого рівня 

рефлексії [91]. 

Рефлексивна свідомість рухається по колу, де поворот назад виявляється 

одночасно подоланням минулого і передбаченням майбутнього. Рефлексивна 

діяльність – це внутрішній процес мислення (мислення про себе), який і забезпечує 

розвиток особистості. 

Вихідним пунктом рефлексії виступає внутрішній досвід. За Гегелем, 

рефлексія – це «безпосередня і розмірковуюча свідомість». Дія (рефлексія) 

породжує властивість свідомості – рефлексивність і фіксує його якість (рівень 

рефлексії в свідомості). Рефлексивність характеризується як здатність до рефлексії, 

вміння піднятися над самим собою, об'єктивно оцінити себе, іншу людину, факти, 

явища і шукати відповіді на ці запитання, вирішення проблеми [91]. 

Рефлексивна думка може бути спрямована не тільки на пізнання себе, тож 

рух по колу відбувається при осмисленні будь-якого явища природи, суспільних 

подій, наукового факту або конкретного знання, при вивченні іншої людини. 
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Застосовуючи метод рефлексії, вчені вирішують важливі практичні завдання. 

Майже кожне наукове відкриття – це результат рефлексивного мислення. 

Методи, що дозволяють здійснити рефлексію, роблять об'єкт доступним для 

пізнання. Серед них виділяють чотири основних: метод спрямованого 

експерименту, моделювання, семіотичний метод і метод порівняння.  

Спрямований експеримент вимагає початкового встановлення складу і 

структури об'єкта. Потім, коли вони визначені, відбувається перехід з рівня 

емпіричного пізнання на теоретичний, де експеримент стає уявним і змикається з 

гипотетико-дедуктивним методом. 

Моделювання передбачає створення моделей на основі уявлення або 

матеріальної реалізації об'єкта, предмета, системи, явища, що дозволяє адекватно 

відображати та вивчати їх. За допомогою методу моделювання при заміщенні 

моделлю можна отримувати нову інформацію, конструювати нове, ще не існуюче 

в науці. Створюється модель, адекватна самому об'єкту в цілому або його окремим 

сторонам, при цьому відомості, отримані за допомогою моделі, екстраполюються 

на сам об'єкт. Прикладом може служити відомий метод евристичного моделювання 

М. Амосова, який є проміжною сходинклю до реальних моделей складних систем 

[41].  

Семіотичний метод також широко застосовується в науці. В його основі 

лежить принцип відтворення невідомого по його збереженим частинам. Дослідник 

працює з частинами об'єкта і по ним відтворює ціле. За допомогою семіотичного 

методу досліджуються приховані процеси. Найяскравішим прикладом служить 

діяльність астрономів. Вони вивчають галактику по світу зірок, це дає уявлення про 

масу галактики, відстані, на якому знаходяться зірки, температурі небесних тіл. 

Порівняння – це виявлення подібності та відмінності предметів і явищ. Даний 

метод рефлексії використовується людиною часто і повсюдно. Це одне з перших 

рефлексивних умінь, яке виховується (вирощується) в дитині з самого раннього 

віку. Порівняння є обов'язковим атрибутом усіх вищеназваних методів 

рефлексивного мислення. 
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За О. І. Герасимовою [69] виділяють наступні базові характеристики 

рефлексивного компонента особистості: 

– здатність людини до аналізу, осмислення та переосмислення власних 

відносин з навколишнім світом, що є необхідною складовою частиною 

особистісного розвитку; 

– регулювання, контроль власної поведінки та усвідомлення її значення 

для інших людей; 

– сприяння цілісності та динамізму внутрішнього життя людини, а також 

позитивному впливу на сферу міжособистісних взаємин/ 

За В. Лефевром [71] рефлексивний процес аналогічний потоку відображень 

системи дзеркал один в одному. Кожне дзеркало – аналог особи, наділеної 

рефлексією. Поняття рефлексивного процесу, дозволили представити 

великомасштабні соціальні явища (наприклад, інформаційні війни) у вигляді 

взаємодії макро суб'єктів, здатних пізнавати поведінку один одного та найкращим 

чином впливати на «супротивника». Такий підхід відкрив абсолютно нові 

можливості для передбачення стратегічних рішень та викликав науковий інтерес 

фахівців в області політики, економіки, моделювання бойових дій та інших 

областей науки і практики до рефлексивного управління. 

Рефлексивний процес розгортається під впливом двох нерозривно пов'язаних 

джерел – діяльнісного (активна функція) і розумового (когнітивна функція), що 

весь час впливають один на одного. На кожну «діяльність» слідує реакція, 

породжена мисленням, а вплив умовиводів впливає на здійснення дій в реальному 

світі. Схематично рефлексивний процес зображено на рисунку 1.11. 

Сферою активної взаємодії суб'єктів є і ринок. Не випадково, що Дж. Сорос 

узагальнив свій досвід дій світових фондових ринках в поняття, що збігаються з 

тими, які були раніше введені В. Лефевром.  

Дж. Сорос наблизив проблему рефлексії до загальноприйнятого розуміння, а 

саме представив рефлексивне управління як взаємодію інтерферуючих функцій 

когнітивної і впливаючої. Ідея, що лежить в основі концептуальних побудов 

Дж. Сороса: психологія учасників будь-якого історичного процесу є його 
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невід'ємною компонентою і, перебуваючи в безперервній взаємодії з реальністю, 

утворює рефлексивний процес [82]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема рефлексивного процесу 

Джерело: розроблено автором на основі [71]. 

 

За А. Корохом [70] постійна необхідність вирішення потоку проблем, які 

породжує зовнішнє і внутрішнє середовище, що динамічно змінюються, а також 

результат ітерації когнітивної і активної функції рефлексивного процесу, є 

рефлексивним управлінням. 

Для того, щоб розкрити поняття рефлексивного управління, звернемося до 

визначень різних авторів (табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7 – Аналіз визначення поняття «рефлексивне управління» 

Визначення Автор 

1 2 
1. Рефлексивне управління – це інформаційний вплив на об'єкти, для опису 

яких необхідно вживати такі поняття, як свідомість і воля. Об'єктами такого 

роду є і окремі люди, і об'єднання людей: сім'я, група, страта, нація, суспільство, 

цивілізація. Термін «рефлексивне управління» може розумітися: по-перше, як 

мистецтво маніпуляції людьми і об'єднаннями людей; по-друге, як специфічний 

метод соціального контролю. 

2. Рефлексивне управління – це вплив на суб'єктів, що схиляє їх прийняти 

рішення, заздалегідь підготовлені керуючої стороною. 

Лефевр В. 

[71] 
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Закінчення табл.1.7. 

1 2 

Рефлексивне управління – процес передачі підстав для прийняття рішення 

одним з супротивників іншому. Будь-які обманні рухи, провокації і інтриги, 

маскування, розіграші, створення помилкових об'єктів (і взагалі брехня в будь-

якому контексті) представляють собою реалізації рефлексивного управління. 

Лефевр В., 

Смолян Г. 

[72] 

Рефлексивне управління відбувається, коли орган управління передає керованій 

системі спонукання і підстави, які служать приводом досягти бажаного 

рішення; його сутність міститься в суворій таємниці. Рефлексія спонукає певні 

процеси імітації міркувань супротивника або імітації його можливої поведінки, 

змушуючи до прийняття рішення, несприятливого для нього. Фактично, 

противник приходить до рішення, що базується на уявленні про ситуацію, яку 

він сформував, включаючи розташування загонів і споруд протилежного боку, 

а також відомих йому намірів активних елементів. Вихідні ідеї для прийняття 

рішень формуються, перш за все, на основі розвідувальних та інших даних і 

чинників, які ґрунтуються на стійкому наборі концепцій, знань, ідей і, нарешті, 

досвіді. 

Леоненко С. 

[73] 

Управління, яке передбачає дослідження і вплив на модель прийняття рішень 

керованим суб'єктом, називається рефлексивним. 

Петрачкова 

О. [74] 

Управління рішенням супротивника, в кінцевому підсумку нав'язування йому 

певної стратегії поведінки при рефлексивній взаємодії здійснюється не прямо, 

не грубим примусом, а шляхом передачі йому підстав, з яких той міг би логічно 

вивести своє, але зумовлене іншою стороною рішення. Передача підстав 

означає підключення X до процесу відображення ситуації У, тим самим X 

починає керувати процесом прийняття рішення. Процес передачі підстав для 

прийняття рішень одним із супротивників іншому є рефлексивним 

управлінням. Будь-які "обманні рухи" (провокації і інтриги, маскування та 

розіграші, створення помилкових об'єктів і взагалі брехня в будь-якому 

контексті) являє собою реалізацію рефлексивного управління. 

Грачев Г., 

Мельник І. 

[75] 

Рефлексивне управління – одна з технологій для впливу на суспільну 

свідомість. Психологічна технологія, заснована на циклічній повторюваності 

ланцюжка: вплив (стимул) – реакція. 

Манойло А. 

[76] 

Джерело: складено автором з використанням [71–76]. 
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Засновуючись на вищенаведених визначеннях, можна виділити головну 

ознаку рефлексивного управління: передача інформації, що не обмежує вибір 

об’єкта управління, але впливає на результат прийняття рішення.  

Рефлексивний підхід до управління ґрунтується на дослідженні процедур 

прийняття рішень на основі когнітивного механізму сприйняття та інтерпретації 

інформації економічними агентами. 

У даній роботі рефлексивне управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств – 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.  

Таким чином, аналіз методів і моделей 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. 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. 

Тому, актуальним стає розробка концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств. 
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1.3 Концептуальні положення механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

 

В умовах посилення конкуренції на ринку, прискорення темпів розробки і 

впровадження інновацій, підприємствам все складніше стає боротися за 

прихильність споживачів. Адже споживач по праву вважається центральною 

фігурою всіх ринкових процесів, а його рішення є визначальними для успіху 

виробничих і торгових підприємств. З огляду на це, підвищується актуальність 

питань визначення результатів прийняття споживчих рішень, прогнозування 

поведінки споживачів з метою розробки ефективного механізму управління в 

маркетингові діяльності підприємств, побудованої на комплексному використанні 

факторів впливу на процес прийняття рішення споживачами. 

Управління поведінкою споживача як індивідуума передбачає дослідження і 

використання механізмів формування і прийняття рішень. До початку XXI сторіччя 

класична економіка в своєму аналізі споживача виходила виключно з припущення 

раціональності його поведінки. Раціональна поведінка окремої людини або групи 

людей передбачала їх прагнення досягти максимальну корисність зі споживання 

даного товару з урахуванням обмежень бюджету.  

Однак безліч вчених в своїх дослідженнях відмічали, що поведінка 

споживачів на практиці не завжди відповідає передумові про раціональну 

поведінку економічних суб'єктів. Про це в своїх роботах згадують засновник 

економічної науки А. Сміт [31], відомий американський економіст X. Лейбенстайн 

[77], нобелівські лауреати М. Алле [43], Г. Саймон [78] та Г. Беккер [79]. 

У 1972 році А. Тверскі та Д. Канеманом було введено поняття «когнітивні 

упередження», що позначало різні відхилення поведінки людини від того, що 

повинен робити раціональний індивід [80].  

Остаточна зміна постулатів раціональності економічних агентів та початок 

розвитку поведінкової економіки відбувся в 2002 році, коли Д. Канеман отримав 

Нобелівську премію з економіки за «включення даних психологічних досліджень в 

економічну науку, особливо тих, що стосуються суджень людини і прийняття 
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рішень в умовах невизначеності». Досліджуючи закономірності прояву аномалій в 

раціональності економічних агентів, Д. Канеман доводить, що вони не випадкові, а 

передбачувані. Отже, існує можливість управляти ірраціональною поведінкою 

споживача. Це дає поштовх для активного розвитку нового напрямку економічних 

досліджень – поведінкової економіки. 

На теперішній час виявлено більше 200 когнітивних упереджень: 112 

поведінкових упереджень, 42 соціальних упереджень та більше 45 упереджень 

пам’яті.  

Серед найбільш досліджуваніх: помилка атрибуції (схильність людей 

переоцінювати особисті пояснення поведінки, що спостерігається у інших), ефект 

якоря (вплив точки відліку на кінцеву оцінку); ефект Даннінга-Крюгера (люди, які 

мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають 

невдалі рішення і при цьому не здатні усвідомлювати свої помилки в силу низького 

рівня своєї кваліфікації); ефект фреймінгу (наявність залежності вибору варіанта 

рішення від форми подання інформації); ефект Стоунера (схильність до ризику 

збільшується при групових рішеннях); неприйняття витрат (негативна корисність 

від втрати більша ніж корисність від придбання); ефект володіння (завищення 

цінності покупки відразу після її придбання); Феномен Баадера-Майнхофа або 

ілюзія частотності (недавно впізнана інформація, що з'являється знову через 

нетривалий період часу, сприймається як надзвичайно часто повторювана). 

Одним із найбільш розповсюджених когнітивних упереджень серед 

споживачів на ринках збуту продукції є наслідування поведінки інших – стадна 

поведінка. Ймовірність прояву стадної поведінки споживачами збільшується в 

умовах ризику: низької інформованості та обмеженні часу на прийняття рішення. 

Прояви стадної поведінки споживачів можна спостерігати на прикладі 

масового вилучення вкладів з банків, при виникненні біржових бульбашок на 

фінансових ринках, існування явища моди, стихійних покупок під впливом 

рекламних стимулів в магазинах – «Чорна п'ятниця» тощо.  

Ряд досліджень сучасних вітчизняних вчених присвячено проявам стадної 

поведінки економічними агентами: на валютних, финансових, інвестиційних 
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ринках (В. Ланг [81], Дж. Сорос [82], Д. Сорнетте [83], Д. Шарфстейн [84]), ринках 

робочої сили (М. Спенс [85], [86]), ринках нерухомості (T. Шелінг [87], [88]) та у 

діяльності підприємств (C. Турлакова [89], В. Хорошун [90], Р. Лепа [91], [92], [93], 

С. Солодухін [100], І. Сташкевич [102]).  

В цілому когнітивні спотворення є особливістю процесу прийняття рішення 

людиною. Вони можуть впливати на поведінку економічних агентів як позитивним 

чином, так і негативно. 

Позитивний вплив полягає в наступному: 

1. Допомагає впоратися з надлишком інформації. Наш мозок відсікає 

інформацію, яка з більшим ступенем імовірності нам не знадобиться. Нас більше 

привертає інформація, яка підтверджує власні переконання, а інформація, яка наші 

переконання спростовує, часто ігнорується. 

2. Допомагає полегшити розуміння світу. Суб'єктивно неможливо охопити 

інформацію про весь світ цілком. Потік інформації, що отримується ззовні, 

добудовується до цілісної картини, ґрунтуючись на попередньому досвіді або 

особистих стереотипах. Знайомі та зрозумілі речі і люди здаються більш цінними 

для людини, оскільки можна скласти припущення про їх цінності. Людина часто 

дотримується думки, що оточуючі такі ж як вона, щоб не витрачати зусилля на 

осмислення їх психологічного портрету. 

3. Когнітивні спотворення допомагають економити час на прийняття 

рішення. Іноді зусилля досягають своїх цілей через зайву самовпевненість, а в разі 

більш низької самооцінки ці дії так і не були б здійснені. Якщо виникають сумніви 

в перспективності розпочатого, людина воліє закінчити, оскільки стає шкода 

витраченого часу або зусиль. 

Негативний вплив когнітивних спотворень: 

1. Не вся інформація, яку ми відкидаємо, є марною. 

2. Іноді ми добудовуємо отриману ззовні інформацію за допомогою наших 

переконань, які часто виявляються недостовірними. 

3. Швидке прийняття рішень не завжди є більш продуктивним. 
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Стосовно проявів стадної поведінки слід зазначити, що під час проявів 

наслідування споживач приймає рішення, які можуть йти на шкоду його здоров'ю 

або бути фінансово невигідними і приводити до втрат. Також стадна поведінка 

споживачів провокує розвиток такого явища як «споживацтво», коли економічні 

агенти здійснюють надспоживання, яке суперечить їх реальному рівню потреб. 

Таким чином, завдає шкоди економіці, екології та здоров'ю окремої особи. Крім 

цього, стадна поведінка в суспільстві в цілому, може провокувати занепад рівня 

культури, освіти і провокувати розвиток злочинності. 

Таким чином, необхідність управління поведінкою споживачів, зокрема 

проявами наслідування та стадної поведінки, зумовлена тим, щоб отримувати від 

даного явища не тільки негативні наслідки, а спрямовувати його для досягнення 

цілей керуючої системи. Зокрема, впливаючи на рефлексивні складові процесу 

прийняття рішення споживачами щодо придбання продукту, підприємства можуть 

управляти ірраціональною поведінкою споживачів і проявами наслідування, та в 

результаті підвищувати попит на продукцію й отримувати додатковий прибуток від 

її збуту.  

Р. Талер, поставивши завдання пошуку шляхів зниження негативного впливу 

когнітивних упереджень, представив теорію підштовхування (керованого вибору), 

за яку отримав Нобелівську премію у 2017 році [89]. 

Теорія підштовхування служить для організації контексту прийняття 

рішення та передбачає можливість впливати на процес прийняття групових та 

індівідуальніх рішень за допомогою позитивного підкріплення та непрямих 

вказівок. Агента, який організовує цей контекст, Р. Талер називає «архітектором 

вибору» [89].  

Ефект підштовхування здатний зменшувати вплив когнітивних упереджень 

на процес вибору при прийнятті рішення економічним агентом. Цей ефект служить 

підказкою, схиляючи економічного агента на бік більш правильного варіанта 

вибору. Теорію підштовхування також називають «Лібертаріанський патерналізм». 

Патерналістська складова полягає в тому, що архітектору вибору дозволяється 



69 

 

впливати на вибір, а лібертаріанська – в свободі вибору. Архітектор може тільки 

підштовхнути агента до вибору, але вибір завжди залишається тільки за агентом. 

Підштовхування – це невеликі зміни в середовищі, які легко і недорого 

реалізувати. Існує кілька різних методів підштовхування, включаючи значення за 

замовчуванням, евристику соціального доказу та підвищення значущості бажаного 

варіанту.  

Варіант за замовчуванням – це варіант, який автоматично отримує людина, 

якщо вона нічого не робить. Люди з більшою ймовірністю оберуть конкретний 

варіант, якщо він встановлений за замовчуванням. Наприклад, Pichert & 

Katsikopoulos виявили, що більша кількість споживачів вибрали варіант 

відновлюваної енергії для електрики, коли він був запропонований як варіант за 

замовчуванням. Аналогічно, при оновленні програмного забезпечення деякі 

розробники пропонують вибір між двома кнопками «Оновити» та «Модернізувати 

за N $». При цьому перша кнопка виглядає неактивною, але, тим не менше, її можна 

натиснути і оновити безкоштовно програмне забезпечення. Неактивність кнопки 

безкоштовного оновлення і активність платного підштовхує до несвідомого вибору 

користувачем активної кнопки і, відповідно, платної послуги [89]. 

Евристика соціального доказу відноситься до схильності людей дивитися на 

поведінку інших людей, щоб управляти своєю поведінкою. Дослідження довели 

ефективність використання евристики соціального доказу, щоб підштовхнути 

людей до вибору більш здорової їжі. Крім того, коли увага людини притягується до 

якогось варіанту, цей варіант стає для нього більш значущим, і він або вона з 

більшою ймовірністю піде за цим варіантом. Наприклад, в магазинах закусок на 

вокзалах в Нідерландах споживачі купували більше фруктів і корисних закусок, 

коли їх розміщали поруч із касовим апаратом [89]. З тих пір були проведені інші 

аналогічні дослідження щодо розміщення більш здорових продуктів харчування 

поруч з касою та їх впливу на споживчу поведінку покупців, і тепер це вважається 

ефективним і загальноприйнятим стимулом. Також існують дослідження, які 

підтверджують, що перші та останні рядки категорії в меню відвідувачами закладів 

громадського харчування обираються частіше за інших, в зв'язку з чим на них 



70 

 

радять розташовувати низькокалорійні страви, щоб замовляли більшу кількість 

позицій з меню [89]. 

Слід зазначити, що теорія підштовхування отримала широку підтримку серед 

політиків США і Великобританії, які займаються регулюванням підприємницької 

діяльності та охороною здоров'я [89]. Аналогічно прем'єр-міністр Великобританії 

Д. Камерон  і президент США Б. Обама використовували теорію підштовхування 

для досягнення поставлених цілей у внутрішній політиці своїх країн [89]. У 2020 

році уряд Великобританії Б. Джонсона вирішив спиратися на теорію 

підштовхування в боротьбі з пандемією коронавируса. П. Валланс, головний 

науковий радник Великобританії, за допомогою цієї стратегії прагне стимулювати 

«колективний імунітет» [89]. 

На рівні підприємств в корпоративних цілях першими почали застосовувати 

теорію підштовхування провідні компанії Силіконової долини, в результаті чого 

було отримано підвищення продуктивності праці і поліпшення добробуту 

співробітників [89]. 

Тож, Р. Талером була доведена ефективність застосування непрямого 

інформаційного впливу на процес прийняття індивідуальних і групових рішень з 

урахуванням проявів ірраціональної поведінки. В рамках дослідження також 

будемо використовувати метод непрямого інформаційного впливу в сучасній теорії 

управління – рефлексивний підхід.  

Рефлексивне управління означає передачу вихідних посилок суб'єктом 

управління, на підставі яких об'єкт прийме рішення необхідним чином. Такий 

підхід дає можливість в ході управління враховувати особливості мислення 

споживачів і з урахуванням цього впливати на лінію їхньої поведінки. 

За допомогою рефлексивного управління можна передавати такі вихідні дані, 

які будуть стимулювати людей здійснювати «правильні», «корисні» дії. Наприклад, 

купувати здорову їжу, сплачувати податки, пристібатися за кермом тощо. Крім 

цього, якщо суб'єктами управління, виступатимуть успішні люди: підприємці, 

іноватори, то за допомогою рефлексивного управління вони зможуть стимулювати 

людей щодо правильних моделей поведінки. 
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Таким чином, рефлексивне управління поведінкою може використовуватися 

не тільки у діяльності підприємств з метою отримання економічного ефекту, але і 

для поліпшення суспільних явищ в цілому. Однак, важливим моментом є 

формулювання правильних і допустимих направлень такого впливу.  

Ефективність застосування рефлексивного підходу розглядалась сучасними 

дослідниками стосовно різних видів діяльності та галузей економіки: освітня 

діяльність (О. Петрунько [94], Н. Сайгушев [95]); військова та правоохоронна 

діяльність (О. Жаренов [96], В. Нагребецький [97]); охорона здоров’я (О. Швец 

[98]); природокористування (Є. Калайдін [99]); державне управління (В. Гурієвська 

[100]); управління персоналом підприємства (Сташкевич [102], С. Турлакова [118], 

В. Порохня [108]); розвиток підприємства (Д. Жерліцин [103], К. Безгін [104], В. 

Даніч [105], Д. Новіков [106], В. Хорошун [90], С. Солодухін [116], Т. Жовковська 

[110]); маркетингова діяльність підприємств (А. Длігач [109], О. Мінц [114], 

М. Мальчик [113], О. Петрачкова [115], О. Паршина [107]). 

Ряд сучасних вчених присвятили свої дослідження безосередньо питанням 

рефлексивного управління економічними агентами. Серед них А. Длігач [105], 

Т. Жовковська [110], В. Корепанов [111], Р. Лепа [112], М. Мальчик [113], О. Мінц 

[114], О. Петрачкова [115], С. Солодухин [116], Г. Смолян [117], С. Турлакова [118].  

Проте, в перерахованих роботах встановлено відсутність механізму 

управління, який би поєднував переваги рефлексивного підходу та враховував 

особливості ірраціональної поведінки споживачів для використання в 

маркетинговій діяльності підприємств.  

Основною гіпотезою роботи є припущення, що існує спосіб схилити 

споживача до придбання запропонованого продукту (товару чи послуги), 

впливаючи на рефлексивні складові поведінки споживачів. Зокрема, повідомляючи 

споживачеві інформацію про результат прийняття рішення щодо придбання 

продукту більшістю інших споживачів, при наявності низької інформованості, 

обмеженого часу на прийняття рішення та індивідуальних особливостей психіки: 

емоційної нестабільності, інтровертності, конформізму тощо. 
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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. 

Рефлексивний підхід ґрунтується на дослідженні процедур прийняття рішень 

на основі когнітивного механізму сприйняття та інтерпретації інформації 

економічними агентами. 

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 [118, 119, 120, 121, 122].  

Розглянемо процесс економічної взаємодії на ринку, де споживач приймає 

рішення про придбання того чи іншого продукту підприємства.  

В економічній взаємодії на ринку беруть участь агенти управління, один з 

яких є суб'єктом управління (СУ), а інший – об'єктом управління (ОУ). 

Перебуваючи в системі управління об'єкт управління приймає рішення на основі 

деякого механізму вибору. В процесі прийняття рішень об'єкт управління 

використовує не тільки власний механізм вибору, а й проводить аналіз дій інших 

подібних собі агентів управління. Якщо досвіду, інформаційної забезпеченості 

об'єкта управління та часу недостатньо для самостійного прийняття рішення, то 

особа, що приймає рішення, схильна враховувати думки інших агентів в процесі 

прийняття своїх рішень. Таким чином проявляється наслідування в системі 

економічної взаємодії на ринку. 
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Суб'єктом управління 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 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 як ступінь інформованості, обмеження 

в часі на прийняття рішення, індивідуальні схильності до наслідування і чинник 

стадності (інформація про сумарний попит). 

Бюджетні обмеження – це рамки бюджету споживача в момент прийняття 

рішення про покупку. Бюджетні обмеження визначають ціну товару, за яку 

споживач може собі дозволити його придбати. В рамках даного дослідження щодо 

розроблення механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств приймаємо, що запропоновані продукти 

(товари чи послуги) підприємства не суперечать бюджетним обмеженням 

споживача. 

Схильність споживача до наслідування в момент прийняття рішення про 

покупку товару характеризується ймовірністю прийняття рішення подібно до 

більшості інших економічних агентів / лідеру, що залежить від його індивідуальних 

особливостей відбивати оточуюче середовище, тобто від рефлексивних 

характеристик споживача. 

Інформованість – ступінь достатності інформації / досвіду для прийняття 

споживачем рішення про покупку товару в визначений момент часу. 

Оцінка часу на прийняття рішення щодо придбання продукту 

характеризується наступним чином: чим менше споживач оцінює відведений часу 
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на прийняття рішення, тим більше ймовірність прояву споживачем стадної 

поведінки. 

Фактор стадності – наявність відомих сумарних вподобань інших споживачів 

на ринку, попиту на товар.  

Загальна схема механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів 

в маркетинговій діяльності підприємств, яка відображає елементи розглянутої 

взаємодії, представлена на рисунку 1.12. 

З урахуванням вищевикладеного можна запропонувати концептуальні 

положення механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств. 

Об’єкт управління 
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Результат прийняття рішення
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Інформованість
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Рисунок 1.12 – Загальна схема економічної взаємодії на ринку в процесі 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств 

Джерело: розроблено автором. 

 

Тож, концептуальні положення механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств передбачають 

реалізацію розробленого механізму управління шляхом виявлення рефлексивних 
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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 урахування таких 

рефлексивних характеристик потенційних споживачів, як: наявність чинників 

ризику (низька інформованість і обмежений час на прийняття рішення); 

індивідуальна схильність до наслідування (емоційна нестабільність, 

інтровертність, конформізм); наявність чинника стадності (інформації про 

сумарний попит на продукт); що в сукупності впливають на ймовірність прояву 

наслідування споживачами продукції та визначаються за допомогою методу 

виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів, який ґрунтується на 

застосуванні розробленого Р. Кеттеллом методу багатофакторного дослідження 

особистості. 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 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. 1.13.  
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Рисунок 1.13 – Концептуальна схема механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій 

діяльності підприємств 

Джерело: розроблено автором. 
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Реалізація концептуальних положень механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності підприємств спрямована на 

організацію маркетингової кампанії з метою підвищення попиту на продукти 

завдяки можливості впливу на рефлексивні складові поведінки споживачів в 

процесі прийняття рішення щодо придбання продукту.  

Синтез системи рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 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 на 

ринку;  

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].  

Схематично синтез системи рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств зображено на рис.1.14.  
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Рисунок 1.14 – Синтез системи рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств 

Джерело: розроблено автором. 
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Методи механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств взаємодіють між собою за допомогою 

зв'язків, позначених на рис. 1.10 відповідними стрілками: 

𝑁,𝑄, 1 − 𝑄 – інформація, одержана в результаті оцінювання ринку щодо його 

ємності та частки споживачів, які придбали та не придбали продукт до початку 

рефлексивного впливу; 

𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑑𝑖
1−𝑄

, 𝑣𝑖
1−𝑄

 ‒ згруповані на підґрунті нейробіологічних 

досліджень В. Ключарьова 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; 

𝐾𝑖
1−𝑄

 ‒ загальний коефіцієнт наслідування споживача, розрахований на 

основі виявлених рефлексивних складових поведінки споживачів відповідно 

удосконаленому методу багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла; 

𝑝(𝑄2) ‒ ймовірність придбання продукту часткою потенційних споживачів, 

які ще не придбали продукт, розрахований на основі 𝐾𝑖
1−𝑄

; 

𝑥(𝑄) ‒ 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; 

𝑥(𝑄, 𝑄2) ‒ 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. 

Впровадження методів рефлексивного управління поведінкою споживачів в 

практику діяльності підприємств передбачає його зведення до рівня побудови 

відповідної інформаційної моделі, що дозволяє отримати цілісну картину процесу 

реалізації механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств.  
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Інтеграція концептуальних положень рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетингову діяльність підприємств здійснюється оптимізацією 

взаємодії відповідних механізму інформаційних потоків в рамках існуючої 

організаційної структури підприємства. Це дозволяє встановити оптимальне 

завантаження персоналу відповідно до об'єму вирішуваних завдань і виконуваних 

функцій, що дозволяє мінімізувати витрати на організаційні зміни в процесі 

реалізації відповідних концептуальних положень на підприємствах. У процесі 

інтеграції запропонованих концептуальних положень в існуючу структуру 

управління здійснюється заміна аналогічних і доповнення вже існуючих функцій 

персоналу підприємства, що дозволяє виключити дублювання, забезпечити 

своєчасність і достовірність інформації, що використовується. 

Періодичність використання механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств обумовлюється 

особливостями функціонування та розвитку підприємств, що використовують 

запропоновані концептуальні положення та поставленими перед ними цілями 

управління. 

Таким чином, розроблено концептуальні положення механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств, які засновано на системному та рефлексивному підходах, 

особливістю яких є виявлення схильності до ірраціональної поведінки, зокрема 

наслідування, потенційних споживачів продукції і формування ефективних 

рефлексивних керуючих впливів, які впливають на процес прийняття рішення про 

придбання продукту, реалізація яких дозволить збільшити обсяги збуту продукції 

та підвищити конкурентні позиції підприємств за рахунок збільшення попиту на 

продукцію. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз основних тенденцій розвитку маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств показав, що глобальним трендом є використання інструментів 

цифрового маркетингу для дослідження поведінки споживачів та просування 

товарів і послуг підприємств на ринках. Ця тенденція особливо актуальна у зв’язку 

із масовим переходом на онлайн-режим роботи унаслідок пандемії COVID-19. 

Прискорена цифровізація усіх процесів, пов’язаних з діяльністю підприємств, 

створює принципово нові умови функціонування маркетингової діяльності, які 

впливають на рівень попиту на продукти 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. На основі проведеного аналізу методів управління поведінкою споживачів 

у маркетинговій діяльності підприємств зроблено висновок, що існуючі методи не 

в повній мірі враховують новітні дослідження поведінкової економіки та 

використовують методи управління можливими проявами ірраціональної 

поведінки споживачів на ринках. Зокрема, існуючі методи управління поведінкою 

споживачів потребують значного розширення та синтезу напрацювань у сфері 

психології, соціології, теорії прийняття рішень і теорії управління. Засновуючись 

на дослідженнях поведінкових економістів Д. Канемана і Р. Талера, зроблено 

висновок, найбільш доцільним для управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств є рефлексивний підхід, що є різновидом 

непрямого інформаційного впливу. Обгрунтовано акутальність розробки 

механізму управління який би поєднував переваги рефлексивного підходу та 

враховував особливості ірраціональної поведінки споживачів для використання в 

маркетинговій діяльності підприємств для посилення їх конкурентних переваг та 

збільшення обсягів продажів. 
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3. Для удосконалення низки визначень системи управління поведінкою 

споживачів на підприєиствах проведено діалектичний аналіз відповідного 

понятійного апарату. 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. Під рефлексивним управлінням 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств в рамках роботи 

мається на увазі 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. Тож, в системі управління поведінкою 

споживачів з точки зору рефлексивного підходу, метою суб'єкта управління 

визначено прийняття об'єктом управління рішення про придбання запропонованих 

продуктів аналогічно більшості інших споживачів і, як наслідок, одержання 

додаткового прибутку від підвищення обсягів реалізації. 

4. Для досягнення мети управління поведінкою споживачів запропоновано 

концептуальні положення механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, що засновані на системному 

та рефлексивному підходах, особливістю яких є виявлення схильності до 

ірраціональної поведінки, зокрема наслідування, потенційних споживачів 

продукції і формування ефективних рефлексивних керуючих впливів, які 

впливають на процес прийняття рішення про придбання продукту. Передбачається, 

що зміна значень рефлексивних складових поведінки споживачів із використанням 

методів рефлексивного управління зумовлює відгук у вигляді відповідної 

поведінки споживачів на ринку. Таким чином, формуючи та здійснюючи 

рефлексивний керуючий вплив на складові поведінки споживачів у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів, суб’єкт управління може змінювати 
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їх значення для забезпечення підвищення попиту і, як наслідок, збільшення обсягів 

продажів продуктів й одержаного прибутку, що посилить конкурентні позиції 

підприємства. 

5. Запропоновано синтез системи рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств у вигляді комплексу методів 

та моделей, призначених для вирішення завдань згідно з концептуальними 

положеннями відповідного механізму, який представлено: методом аналізу ринку 

продуктів; методом прогнозування частки споживачів на ринку, які звернуться за 

придбанням продукту; методом групування особливостей поведінки споживачів на 

підґрунті нейробіологічних досліджень В. Ключарьова; удосконаленим методом 

багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла для виявлення схильності 

споживачів до ірраціональної поведінки, зокрема наслідування; методом 

формування рефлексивного керуючого впливу відповідно до модифікованої моделі 

О. Чхартішвілі «реклама товару», що дозволить змінювати рефлексивні складові 

поведінки споживачів для прийняття рішення про придбання продукту відповідно 

до функції максимізації прибутку; методом розрахунку економічної ефективності 

застосування рефлексивного керуючого впливу. Таким чином, використання 

рефлексивного підхіду до управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств дозволить із використанням маловитратних методів 

інформаційного управління побудувати такий механізм управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, який дозволить посилити їх 

конкурентні переваги та збільшити обсяги продажів товарів і послуг. 

Основні  результати  досліджень  за  даним  розділом  опубліковано  в роботах 

[119, 120, 121, 185, 186, 190, 191].   
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РОЗДІЛ 2. Методи рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 

 

 

2.1 Особливості поведінки споживачів у процесі прийняття рішень про 

придбання продуктів 

 

Аналіз методичних підходів до управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств показав, що ефективним для управління 

поведінкою споживачів з урахуванням можливих проявів ірраціональності є 

непрямий інформаційний вплив, на якому засновується рефлексивний підхід. Його 

особливістю є вплив на споживача відповідно до його когнітивного механізму 

сприйняття та інтерпретації інформації та можливість змінювати структуру 

інформованості споживачів у процесі прийняття рішень про придбання продуктів 

із використанням маловитратних методів інформаційного управління. 

Для визначення рефлексивних складових поведінки споживачів необхідним 

є виявлення та аналіз її особливостей у процесі прийняття рішень про придбання 

продуктів. 

В сучасних умовах маркетинг підприємства може будети орієнтований на 

увесь ринок в цілому (масовий маркетинг) або на цільову аудиторію споживачів за 

певними характеристиками. Спрямованість маркетингу на конкретну споживацьку 

групу дозволяє більш ефективно, якісно та доцільно задовольняти потреби 

споживачів. З плином змін в наколишньому світі змінюється і споживач, 

трансформується його поведінка, вподобання, вимоги до задоволення потреб, отже 

підприємствам стає необхідним вносити зміни в свою маркетингову діяльність, 

корегуючи її під споживача. Метою маркетингової діяльності є виявлення 

актуальних потреб споживачів та задоволення цих потреб, враховуючи стратегічні 

цілі підприємства. 

Можливість розуміти та прогнозувати фактори, що впливають на споживчу 

поведінку, дозволяє підприємствам підвищити ефективність маркетингової 
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діяльності завдяки внесенням змін як безпосередньо у продукт (процесс надання 

послуги, характеристики товару), так і до процесу його просування на ринок (вибір 

рекламних каналів, дизайн рекламної продукції тощо). У результаті ефективної 

маркетингової діяльності підприємства формується необхідне ставлення 

споживачів до бренду продукціїї, виникає зв’язок між задоволенням потреби і 

придбанням конкретного продукту, підвищується рівень збуту продукції і як 

наслідок – прибуток підприємства. 

Визначення факторів, які впливають на вибір споживачем того чи іншого 

продукту відбувається на основі маркетингових досліджень. Поведінка споживачів 

може змінюватись в залежності під потреб, цілей, бюджетів, мотивації тощо. 

Спрощений опис поведінки споживачів у маркетингу відбувається за допомогою 

розробки відповідних поведінкових моделей. 

При моделюванні споживчої поведінки відбувається логічна побудова дій 

споживача у ринковому середовищі. Модель поведінки споживача може мати 

графічний, математичний чи словесно-описовий вираз. Чим точніше створена 

модель, тим ефективніше можно передбачити поведінку споживача в різних станах 

на ринку збуту, наявності різноманітних факторів у ситуації придбання продукту. 

Спеціаліст з маркетингу на підприємстві на основі моделювання поведінки 

споживачів отримує можливість дізнатися, які потреби задовольняє пропонований 

організацією продукт, і, при необхідності, вдосконалювати його характеристики; 

дізнатися, куди споживач звертається за інформацією про продукт, і допомогти 

йому найбільш швидко і повно отримати цікаві для його дані для прийняття 

рішення про покупку. Формування маркетингових стратегій і програм відповідно 

до моделей поведінки споживачів дозволяє клієнтоорієнтованої організації бути 

впевненою в тому, що прийняті і реалізуються нею маркетингові рішення будуть 

максимально ефективними і приведуть до очікуваних і бажаних дій з боку 

споживачів. 

Таким чином, моделювання поведінки споживачів, виступає дієвим 

інструментом при управлінні маркетинговою діяльністю організації, позитивно 
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позначається на її поточні результати, а також сприяє формуванню передумов 

подальшого перспективного розвитку даної організації. 

Незважаючи на різноманіття видів моделей поведінки споживачів, 

класичною моделлю споживчої поведінки вважається запропонована Філіпом 

Котлером модель «стимул – реакція». 

Спонукальні чинники і стимули маркетингу, що складаються з елементів 

комплексу маркетингу (товар, ціна, методи поширення і інструменти просування), 

а також інші подразники (економічні, науково-технічні, політичні, культурні), які 

залежать від середовища, в якій знаходиться покупець, потрапляють в «чорний 

ящик» споживача, де стають сукупністю спостережуваних реакцій: вибір товару, 

торгової марки, дилера, часу, місця і обсягу покупки. 

Процес прийняття рішення про покупку починається, коли споживач 

усвідомлює наявність незадоволених потреб. При цьому споживач відрізняється 

від покупця чи клієнта саме тим, що користуватись придбаним продуктом для 

задоволення власної потреби буде саме він. 

Споживач починає пошук інформації про те, як задовольнити свою потребу: 

які продукти необхідно придбати і де їх можна придбати. Покупець оцінює місця 

продажів, що пропонують необхідні продукти, а потім обирає, який з них він 

відвідає. Оцінивши інформацію про продукт, запропонований у місці продажу, 

споживач або зробить покупку, або відправиться в інше місце продажу, або 

відмовиться від придбання продукту. Якщо споживач купує продукт, то після цього 

він випробує його в дії і вирішує, якою мірою продукт задовольнив його потреби. 

Теоретично споживач проходить цей процес при кожній покупці. Однак на 

практиці споживач часто пропускає або міняє місцями деякі етапи, наприклад, при 

повторній покупці. 

Процес прийняття рішення про покупку можна структурувати, виділивши в 

ньому ряд послідовних етапів [59]: 

1. Усвідомлення потреби. 

На цьому етапі відбувається сприйняття споживачем відмінності між 

бажаним і дійсним станом, достатньої для активації рішення про придбання 
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продукту. На цьому етапі визначається, які саме проблеми виникли, чим викликане 

їх виникнення, і яким чином вони спонукали до придбання конкретного продукту. 

З точки зору маркетингової діяльності, на цьому етапі необхідно 

проаналізувати потреби споживача, а так само зрозуміти, які фактори визначають 

формування потреб і поведінку потенційного споживача на даному етапі. 

2. Збір інформації. 

Усвідомивши потребу, споживач звертається спочатку до своєї пам'яті і 

визначає, чи достатньо він знає про варіанти вирішення для задоволення своєї 

потреби. Якщо досвіду споживача недостатньо, він звертається до зовнішніх 

джерел інформації. 

Зовнішній пошук інформації здійснюється з використанням різних джерел: 

особисті джерела, комерційні джерела, загальнодоступні джерела (ЗМІ), джерела 

емпіричного досвіду. 

Як правило, більшу частину інформації покупець отримує з комерційних 

джерел. Однак найвпливовішими є особисті. Комерційні джерела інформують 

покупця, а особисті надають необхідну вагу і дають оцінку інформації. У міру 

накопичення інформації зростає поінформованість покупця про наявність різних 

продуктів і їх особливості. 

Таким чином, на даному етапі необхідно надати споживачеві необхідну 

інформацію про продукт через доступні йому джерела інформації. Вибір каналу 

розповсюдження інформації має значення з точки зору довіри споживача до нього, 

його авторитетності. 

3. Зіставлення інформації з критеріями вибору (оцінка варіантів, 

підготовка рішення). 

На цьому етапі споживач здійснює порівняння характеристик продуктів 

різних марок, проводить оцінку пропозицій на ринку, обирає місце покупки. 

Споживачі використовують різні оціночні критерії – стандарти і норми – для 

порівняння різних продуктів або марок. Ці критерії – бажані результати купівлі та 

споживання. Вони знаходять своє вираження в формі бажаних атрибутів. Критерії 

залежать від індивідуальних особливостей споживачів і впливу середовища та є 
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продуктно-специфічним виразом потреб, цінностей і життєвого досвіду 

споживачів. 

За результатами інформаційного пошуку споживач оцінює альтернативи 

покупки і вибирає остаточний варіант. Для оцінки споживач як правило 

використовує власні, індивідуальні характеристики, тому на даному етапі для 

впливу на споживача необхідно максимально точно визначити, якими принципами 

він буде керуватися для аналізу варіантів. 

4. Прийняття та реалізація рішення. 

На цьому етапі відбувається безпосередньо вибір і придбання бажаної 

альтернативи або її замінника.  

Рішення про придбання продукту приймається як результат попередніх 

етапів, тому рефлексивний керуючий вплив на споживача повинен відбуватись на 

етапах 1–3. 

5. Оцінка прийнятого рішення. 

Етап включає в себе ряд дій різного характеру: усвідомлення ступеня 

задоволення покупкою, дії після покупки, рішення кінцевої долі купленого товару. 

Споживач залишається задоволеним, якщо його очікування виправдані, 

тобто отриманий результат від використнання продукту відповідає тому, що він 

очікував отримати. Якщо покупка не виправдала очікування значною мірою, 

споживач незадоволений. 

Для того щоб максимально знизити ймовірність незадоволеності споживачем 

покупкою, необхідно знижувати ймовірність виникнення невідповідності між 

очікуваннями і реальністю від використання продукту, надаючи на попередніх 

етапах відповідну інформацію. 

Як правило, ситуація вибору досить дорогих продуктів завжди призводить до 

виникнення внутрішнього конфлікту у споживача, бо він усвідомлює упущені 

переваги, пов'язані з можливою купівлею аналогічних продуктів. 

Необхідно відзначити, що існують особливості процесу прийняття рішення 

про покупку продукту-новинки. Це обумовлено відсутністю інформації про новий 

продукт, що ускладнює процес залучення споживачів і підштовхування їх до 
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здійснення покупки. Вирішальне значення має момент впізнавання споживачем 

про продукт, і особливості збору інформації про нього, результатом яких є повне 

сприйняття товару-новинки.  

Розглянемо особливості поведінки споживачів у процесі прийняття рішень 

про придбання продуктів на етапах між усвідомленням потреби і безпосереднім 

придбанням продукту. Ці етапи стосуються пошуку інформації та її оцінки, тобто 

беспосередньо відносяться до процесу обробки інформації споживачем.  

Досліджуючи роботу мозку і процеси прийняття рішень, нобелівський 

лауреат Д. Канеман визначив, що система прийняття рішень людини складається з 

двох систем: «Автопілот» — швидкої, автоматичної, інтуїтивної і «Пілот» — 

повільної, контрольованої, раціональної (рис. 2.1). Система «Пілот» трудомістка, 

тому мозок завжди намагається приймати рішення через «Автопілот», щоб 

економити власні ресурси. 

 

 

Рисунок 2.1 – Система прийняття рішень людини за Д. Канеманом 

Джерело: [46]. 

 

Таким чином, розуміючи обмеження свідомості (раціональної системи) 

людини, можна зробити висновок про те, що більшість рішень приймається 

людиною автоматично за домопомогою швидкої обробки інформації через органии 

почуттів.  

Результати досліджень в області психології та поведінкової економіки 

опубліковані у книзі М. Гладуелла [127], розкривають тему адаптивної несвідомої 

системи прийняття рішень, яка спрацьовує автоматично в умовах недостатньої 

інформованості та потреби у швидких рішеннях. Гладуел робить висновок, що 
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здатність приймати інтуїтивні рішення розвивається за допомогою накопичення 

життєвого досвіду, тренувань і знань. Адаптивне несвідоме мислення є 

еволюційною адаптацією, що дозволяє швидко оцінювати навколишнє 

середовище, усувати її неоднозначність, інтерпретувати її і дає перевагу 

виживання.  

Емоційний досвід, що складає несвідоме мислення отримав назву 

«імпрінтінг» та був відкритий К. Лоренцом ще у 1930-х роках, за що він отримав 

Нобелівську премію в 1973 р. Зазвичай імпрінтінг пов’язаний з тим, що деякі 

стимули залишають «відбитки» на підсвідомості у вигляді шаблонів певної 

поведінки, які дозволяють в майбутньому швидко приймати шаблонні рішення, не 

аналізуючи їх можливі наслідки. Імпрінтинг наразі є однією з областей 

дослідження поведінкової економіки. 

В цілому на прийняття споживачами рішень і, як наслідок, на здійснювані 

ними покупки, впливають фактори культурного (культура, субкультура, соціальне 

положення), соціального (сім'я, статус, референтні групи), особистого (вік, тип 

особистості, образ життя, економічне положення) і психологічного (мотивація, 

відносини, переконання, сприйняття) порядку. Здебільшого це фактори, що не 

піддаються контролю з боку діячів ринку. 

На розповсюдження явища відхилень у поведінці раціональної економічної 

людини значно вплинув розвиток культури «споживацтва». Якщо раніше 

споживання мало лише одну функцію – продовження життєдіяльності, то з 

розвитком масового виробництва та винаходом конвеєра, явище «споживацтва» – 

спонтанних, надмірних та ірраціональних покупок – охопило весь цивілізований 

світ [122]. Після Другої світової війни, розширивши можливості виробництва, 

корпорації та держави активно займалися пропагандою нового стилю життя за 

допомогою образів в засобах масової інформації, фільмах і літературі. 

Зараз під «споживацтвом» розуміють модель поведінки покупця, яка полягає 

в задоволенні в процесі придбання товарів та послуг не лише життєво необхідних, 

але й нав'язаних зайвих або надмірних потреб. Для людини, що страждає 

залежністю від споживання, товари втрачають власну значимість і стають лише 
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символом причетності до якоїсь суспільної групи. Е. Фромм визначив установку 

явища споживацтва в прагненні поглинути весь світ. На думку Е. Фромма такий 

споживач подібний «вічному немовляті, який вимагає соску» [124].  

Найбільший вплив на вибір покупця здійснює соціальний фактор. Дізнатися 

інформацію про продукт найпростіше запитавши в оточуючих людей або 

спостерігаючи за їх поведінкою. Крім того, у людини складається певна думка про 

той чи інший продукт відповідно відгуків від інших, які в майбутньому, можливо, 

вплинуть на його вибір [125]. 

Групи людей, які здійснюють прямий (тобто при особистому контакті) або 

непрямий вплив на відносини або поведінку людини, називаються референтними. 

До них відноситься членський колектив і бажаний колектив. Членські колективи – 

такі, до яких індивід належить і з якими він взаємодіє: сім'я, друзі, колеги. Бажаний 

колектив – це група, до якої людина прагне належати [126]. 

При цьому найбільший вплив на поведінку людини мають особистості, які 

користуються повагою в конкретній групі людей, тобто так звані лідери думок або 

авторитети [125]. 

Прямий вплив на людей з боку однолітків або вплив на людину, яку 

заохочують слідувати за своїми однолітками, змінюючи свої погляди, цінності або 

поведінку, щоб вони відповідали поглядам впливової групи або окремої людини, 

отримав назву соціального тиску (Peer pressure) [128] та є предметом багатьох 

соціальних досліджень.  

X. Лейбенстайн [77], вивчаючи причини виникнення нефункціонального 

попиту на ринку, тобто обумовленого не якостями товару, а іншими факторами, 

виділяв такі зовнішні впливи: 

а) ефект приєднання до більшості – висловлює прагнення людей купувати 

товар, щоб відповідати тому колу людей, в якому вони хотіли б обертатися, не бути 

«білою вороною». 

b) ефект сноба – висловлює прагнення людей до винятковості, унікальності, 

бажання бути «не таким як усі» та «виділятися з натовпу». 
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в) ефект Веблена – висловлює прагнення людей підкреслити свою 

статусність, можливість споживати блага, які недоступні для більшості людей. 

Кожна з цих мотивацій тісно пов'язана з соціальним фактором, бажанням 

наслідувати більшості, вузькій групі людей або конкретній людини. 

Ільїн В. вважав [129], що в основі ірраціональної поведінки лежать такі 

механізми як наслідування, зараження і навіювання. Дія цих механізмів особливо 

посилюється під впливом натовпу та публіки. Також однотипність проявів 

ірраціональної поведінки в індивідів спостерігається під впливом паніки. 

Зміна в поведінці або думці людини під впливом реального чи уявного тиску 

з боку іншої людини або групи людей має назву конформність або конформізм. 

Згідно з уявленнями Р. Чалдіні і Дж. Голдштейна [130], конформна поведінка 

виникає під впливом двох типів соціальних норм: 

прескриптивні (розпорядчі) норми містять в собі вказівки на очікувану, 

необхідну модель поведінки, та, як правило, містять моральну оцінку такої 

поведінки; 

дескриптивні (описові) норми представляють типову поведінку більшості 

людей у групі, в даній ситуації незалежно від морального забарвлення такої 

поведінки. 

У той час як прескриптивні норми виконують регулятивну, нормативну 

функцію, регламентуючи людську поведінку, а їх недотримання загрожує тими чи 

іншими санкціями, дескриптивні норми навпаки – лише описують домінуючу 

поведінку більшості людей і, таким чином, носять інформативний характер. 

Прикладом таких норм може служити схильність людей дотримуватися модних 

тенденцій в одязі, або мода на куріння в підліткових субкультурах. Дескриптивні 

норми (й асоційоване з ними соціальне схвалення – валідація) також ефективні. 

Саме дескриптивні норми в значній мірі визначають, чи будуть громадяни 

ухилятися від податків або, наприклад, чи будуть домогосподарства дотримуватися 

екологічних норм. 

Конформна поведінка може визначатися різними видами мотивації [130]: 
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прагненням до найбільш точної інтерпретації реальності та вибору найбільш 

ефективної поведінкової стратегії; 

прагненням отримати схвалення оточуючих; 

прагненням підтримувати позитивну самооцінку, уникати когнітивного 

дисонансу. 

Ситуація, коли індивід, приймаючи рішення, копіює поведінку інших 

учасників, які вже зробили вибір, не беручи до уваги наявну в нього інформацію, 

має назву інформаційного каскаду. Причому, чим більше учасників вже зробили 

один і той же вибір, тим охочіше він слідує за ними. Інформаційний каскад 

відноситься до одного з 60 когнітивних упереджень, описаних Д. Канеманом [46]. 

Процес імітування поведінки оточуючих (так само, як і процес 

інформаційного каскаду, в разі, якщо індивід орієнтується на велику групу людей) 

був названий С. Бікчандані стадною поведінкою [131]. 

Один з перших теоретиків психології мас Г. Лебон [132] вважав, що як тільки 

живі істоти збираються разом в певному числі, все одно будь то стадо тварин або 

людський натовп, вони інстинктивно ставлять себе під авторитет «ватажка». У 

натовпі відбувається зниження рівня інтелекту, падає відповідальність, 

самостійність, критичність, зникає особистість як така. 

Автор концепції стадності В. Троттер [133] вважав, що стадний інстинкт, 

властивий людині від народження, так само, як і іншим видам тварин. Біологічно 

стадність є аналогія і продовження багатоклітинності, вираз схильності всіх 

однорідних живих істот до з'єднання в усе більші єдності. Окремий індивід 

відчуває себе незавершеним, якщо він один. Стадний інстинкт по Троттеру – щось 

первинне та нерозкладне. 

З. Фрейд [134] вважав проявом стадності ідентифікацію людини з іншими 

індивідами та прагнення до соціальної рівності перед загальним авторитетом. 

Стадний інстинкт, на його думку, це перероджена форма ворожої установки до 

оточуючих – заздрості. 

Соціальний психолог Л. Фестингер, автор теорії когнітивного диссонанса 

[135] говорив про те, що якщо власна ідея людини суперечить тій, яку він 
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спостерігає в поведінці інших, то ця людина відчуває дискомфортні почуття або 

навіть стрес. Чим сильніше різниця в поглядах між індивідом і суспільством, то тим 

більшим є дисонанс. Людина прагне знизити рівень стресу і прийти до однієї ідеї 

або шляхом модифікації своїх початкових переконань, або відкинувши те, що їм 

суперечить. При цьому, вступаючи врозріз своїми особистими переконаннями і 

слідуючи за натовпом, людина намагається переконати себе в правильності 

рішення та виправдати свій вчинок. 

Психологи вважають, що людям властиво піддаватися соціальному впливу, 

коли їм доводиться вибирати. Наприклад, коли людина робить вибір, наприклад, 

знайомиться з симпатичною дівчиною та намагається вирішити для себе, чи дійсно 

вона підходяща пара, в більшості випадків він орієнтується на оцінки своїх родичів, 

друзів або колег, тобто бере до уваги поради більшості. У ці моменти індивідом 

рухає страх не отримати заохочення за прийняте рішення або просто страх 

помилитися. 

Багато прикладів ірраціонального наслідування в прийнятті рішень групі або 

авторитету, описані в переліку когнітивних упереджень Д. Канемана [46]. Серед 

них: 

групове мислення (Groupthink) – психологічний феномен, що виникає в групі 

людей, де прагнення до гармонії або узгодженості в групі призводить до 

ірраціонального або дисфункціонального результату прийняття рішення. Члени 

групи намагаються мінімізувати конфлікт і досягти консенсусного рішення без 

критичної оцінки альтернативних точок зору, активно пригнічуючи незгодні 

погляди й ізолюючи себе від зовнішніх впливів; 

ефект приєднання до більшості (Bandwagon effect) – тенденція робити (або 

вірити в) речі, тому що багато інших людей роблять (або вірять) те ж саме; 

каскад доступності (Availability cascade) – самопосилюючий процес, в якому 

колективна віра набуває все більшої правдоподібності завдяки зростаючому 

повторенню в публічному дискурсі; 

помилка групової атрибуції (Group attribution error) – упереджена віра в те, 

що характеристики окремого члена групи відображають групу в цілому або 
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тенденцію припускати, що результати групового рішення відображають переваги 

членів групи, навіть коли є інформація, яка явно вказує на інше; 

упередженість авторитету (Authority bias) – тенденція приписувати більшу 

значимість думці авторитетної фігури (не пов'язаної з його змістом) і більше 

залежати від цієї думки; 

теорія суб'єктності (підпорядкування авторитету) – виявлена в результаті 

експерименту Мілгрема надзвичайно сильно виражена готовність виконувати 

ірраціональні або навіть приступні дії, виконуючи вказівки авторитету. Згідно 

С. Мілгрема «суть підпорядкування полягає в тому, що людина приходить до 

розгляду себе як інструменту для виконання побажань іншої людини, і отже, більш 

не вважає себе відповідальним за свої дії. Як тільки цей критичний зсув точки зору 

відбувається, за ним слідують всі основні ознаки підпорядкування» [47]; 

теорія конформізму – виявлене в результаті серії досліджень С. Еша 

домінування конформізму в групах [47]. Суб'єкт, не володіючи можливістю або 

компетентністю для прийняття рішення, віддає його на волю групи та її ієрархії.  

В роботі В. Ключарьова [136] були продемонстровані свідчення на користь 

того, що механізми соціального впливу є частиною фундаментального 

нейронального механізму контролю діяльності, описаного в рамках моделі 

навчання з підкріпленням. В експериментах В. Ключарева показано, що відхилення 

від нормативної думки групи генерує нейрональну відповідь, схожу з так званою 

помилкою передбачення винагороди (ПП) – ключовим параметром в теорії 

навчання з підкріпленням. Передбачається, що ПП-сигнал є сигналом навчання і 

кодує необхідність модифікувати поведінку з тим, щоб уникати повторення 

поведінкових помилок в майбутньому. Таким чином, В. Ключарьовим було 

висунуто припущення про те, що в ситуації неузгодженості думки індивіда з 

думкою референтної групи в його нервовій системі генерується ПП-сигнал, що 

позначає необхідність змінити думку, щоб відповідати соціальній нормі.  

В основі адаптивної поведінки лежить здатність суб'єкта навчатися, 

ґрунтуючись на інформації про результати своїх дій [137]. Теорія навчання з 

підкріпленням формалізує механізм цього процесу [138]. При цьому різниця 
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очікуваного та отриманого результатів відповідає ПП, що є сигналом до навчання. 

Отримуючи інформацію про результат своєї дії, суб'єкт щоразу генерує ПП і нове 

передбачення про цінності даної ситуації / стимулу [138]. 

Схожа концепція навчання з підкріпленням, що отримала назву моделі 

тимчасових відмінностей (temporal difference model), також підтвержує наявність 

ПП-сигналу, але відокремлює його від моменту настання результату і моделює 

його як постійну зміну передбачення про майбутні значеннях результату дії, що 

відбувається аж до його настання [139]. Ряд досліджень пов'язує генерацію ПП з 

роботою сукупності взаємопов'язаних нейронних ансамблів, що використовують в 

якості нейромедіатора гормон дофамін [140]. 

Динаміка імпульсації дофамінергічних нейронів середнього мозку приматів 

також відповідає теоретичній моделі ПП-сигналу та виникає в ситуаціях з різними 

комбінаціями очікуваних та одержуваних винагород [136]. Зокрема, якщо 

результат дії виявився вище очікуваного (позитивна ПП), відбувається фазичне 

підвищення частоти імпульсації дофамінергічних нейронів, тоді якщо результат дії 

виявляється нижче очікуваного (негативна ПП), то відбувається фазичне зниження 

активності дофамінергічних нейронів.  

Першою роботою щодо дослідження соціального впливу методами 

неінвазивного нейроіміджінга прийнято вважати роботу Г. Бернса і співавторів 

[141], яка імітує парадигму С. Еша та присвячена дослідженню нейробіологічних 

основ конформної поведінки в завданні на уявне обертання фігур. Однак цей 

напрямок досліджень не отримав подальшого розвитку. 

Нейробіолог В. Ключарьов з співавторами розробили нову експериментальну 

парадигму, підґрунтям якої є зіставлення індивідуальної думки з думкою 

референтної групи на прикладі оцінки привабливості осіб. Така організація 

експерименту дозволяє моделювати ситуацію конфлікту думки індивіда з думкою 

групи. 

В своїх дослідженнях В. Ключарьов [136] вивчав процеси, що відбуваються 

в мозку людини під час прийняття рішень, з використанням. функціональної 

магніторезонансної томографії (фМРТ). В результаті експериментів було виявлено, 
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що в головному мозку є кілька областей, що відповідають за схильність індивіда до 

думки більшості: це відділ лобової кори – спеціальна зона (rostral cingulate zone – 

RCZ), яка генерує сигнали про помилку, і частина чорної субстанції середнього 

мозку (NAс ), яка виробляє біологічну хімічну речовину дофамін, відповідальну за 

почуття задоволення. 

Якщо вибір індивіда схвалюється суспільством, RCZ посилає позитивний 

сигнал, а NAc викидає дофамін – тоді людина відчуває радість. Якщо ж суспільство 

відхиляє зроблений людиною вибір, то спрацьовує негативний сигнал і 

відбувається зниження вироблення дофаміну. 

При цьому в ситуації конфлікту думки випробуваного з думкою групи 

реєструвалася активація RCZ (відображався сигнал про помилку передбачення), а 

також деактивація NAc, на підставі чого автори зробили висновок про те, що 

неузгодженість думок випробуваного та думки більшості автоматично генерує 

нейронну активність, що нагадує ПП-сигнал. Більш того, амплітуда деактивації 

NAc показала кореляцію з наступною зміною думки під дією соціального впливу. 

В цілому, в даному та інших ранніх дослідженнях соціального впливу показано 

[142–145], що відмінність думки індивіда від думки оточуючих модулює 

активність RCZ і NAc – областей мозку, залучених в систему контролю результатів 

діяльності та генерацію ПП-сигналу. 

Результати численних зарубіжних досліджень також свідчать на користь 

висловленого припущення про залучення RCZ в процес зміни думки індивіда під 

впливом соціального оточення. Так, активація RCZ і NAc була продемонстрована 

в дослідженнях Кемпбелл-Мейклджон і співавторів в ситуації неузгодженості 

думок випробуваного з думкою двох експертів в завданні на оцінку музичних 

композицій [144]. При цьому амплітуда сигналу була значно вище у 

випробовуваних, які були більш схильні змінювати свої оцінки під впливом 

соціального впливу. 

Аналогічним чином Т. Бернс і співавтори [143] аналізували вплив думки 

групи однолітків на музичні вподобання підлітків і показали зв'язок активації RCZ 

зі схильністю до зміни індивідуальної думки в сторону групової. 
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У дослідженні Т. Беренса [146] була експериментально перевірена гіпотеза 

про те, що соціальна інформація обробляється структурами, асоційованими з 

системою навчання з підкріпленням. Випробовувані виконували завдання, в якій 

було необхідно поєднувати інформацію, що отримується методом проб і помилок 

Вони також отримували підказки від інших людей, але вони були вірні лише в 

частині випадків. Отримані в результаті дослідження дані вказали на активацію 

двох областей медіальної префронтальної кори (включаючи RCZ), що кодують 

«соціальну» інформацію та інформацію, отриману в результаті власних дій 

досліджень.  

Під час дослідження конформної поведінки К. Ізумою [147], було показано, 

що напрямок змін думки та активація RCZ в ситуації соціального впливу залежать 

від позитивної або негативної самоідентифікації випробуваного з референтною 

групою. Як в ситуації неузгодженості індивідуальної думки з думкою «позитивно» 

самоідентифікованої групи, так і в ситуації збігу індивідуального думки з думкою 

«негативно» самоідентифікованої групи генерується сигнал, аналогічний ПП-

відповіді. При цьому, як і в інших дослідженнях, сила активації медіальних 

областей префронтальної кори (включаючи RCZ) достовірно корелювала зі 

ступенем зміни думки, в тому числі зареєстрованої чотири місяці потому. 

Ці та інші фМРТ-дослідження вказують на те, що дофамінергічна система, 

що включає NAc і RCZ, залучена в процес зміни індивідуальної думки під впливом 

соціального оточення. Крім того, збільшення концентрації дофаміну в мозку за 

допомогою метилфенидата, як показують отримані Кемпбелл-Мейклджоном [148] 

дані, сприяє підвищенню схильності індивіда до зміни власної думки в сторону 

думки оточуючих. 

Також В. Ключарьовим [136] було проаналізоване питання про те, чи дійсно 

зміни індивідуальної думки, що фіксуються в експериментальних умовах із 

застосуванням фМРТ-сканера, відображають реальну внутрішню переоцінку, а не 

прагнення лише зовні (публічно) продемонструвати зміну думки. 

Так, дослідження М. Мейсона [149] і Дж. Закі [150] продемонстрували, що 

зміни оцінок абстрактних символів і привабливості жіночих облич, викликані 
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конфліктом з груповими оцінками, також супроводжувалися відповідними 

довгостроковими змінами в активації NAc. Наступне дослідження Дж. Закі [150] 

показало, що при повторному пред'явленні зображень осіб, індивідуальна думка 

про яких раніше розходилась з думкою соціальної групи, активність NAc 

відображає попередній соціальний вплив: вона була підвищена в випадку, коли 

група раніше оцінювала особу на пред'явленому зображенні більш привабливою, і 

знижена в тому випадку, коли група знаходила зображення менш привабливим, що, 

загалом, свідчить про інтерналізацію думки групи випробуваними. 

Таким чином, було висунуте припущення про те, що в ситуації соціального 

впливу має місце реальна переоцінка індивідом суб'єктивної цінності стимулів. 

Гіпотеза про те, що соціальний вплив може бути опосередковано системою 

контролю результатів діяльності, залученою в навчання з підкріпленням, знаходить 

додаткове підтвердження в ряді робіт, виконаних методом електроенцефалографії 

[151, 152, 153, 154, 155]. 

На відміну від конформної поведінки, коли зміна індивідуальної думки 

відбувається без явного цілеспрямованого впливу, зміна думки в результаті 

переконання часто є результатом активного спрямованого процесу. При цьому 

переконання не є однорідним процесом, оскільки індивід може змінити свою думку 

внаслідок різних причин.  

Р. Петті і Дж. Качоппо у своїх дослідженнях [156, 157] підкреслюють два 

принципово різних типи переконання: (а) пряме, засноване на логічній 

аргументації, і (b) непряме, засноване на запуску «механізму автоматичного згоди». 

Зокрема, автори виділяють ряд факторів, що сприяють ефективності процесу 

переконання, таких як:  

1) авторитет комунікатора;  

2) зміст повідомлення;  

3) спосіб подачі повідомлення;  

4) здатність аудиторії сприймати той чи інший тип аргументів. 

Ряд дослідженнь нейробіологічних механізмів переконання дозволив 

виділити ряд об'єктивних маркерів ефективності переконання. Так, наприклад, в 
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експериментах, виконаних методом фМРТ, було показано, що показники рівня і 

інтенсивності активації передньої частини медіальної префронтальної кори 

(включаючи RCZ) під час перегляду випробуваним відеороликів про шкоду 

куріння мають більш значну прогностичну здатність щодо того, чи кине ця людина 

палити, ніж його власні звіти про переконливість цих роликів [158, 159, 160].  

Ідея узгодженості когнітивних структур, знань, елементів сприйняття і 

очікувань, пов'язана з концепцією когнітивного дисонансу [161] та теорією 

структурного балансу [162], та є генеральним положенням теорії соціального 

впливу. Дана ідея ґрунтується на твердженні про те, що кращою для індивіда є 

ситуація, коли нова інформація узгоджується з уже наявними оцінками, думками і 

судженнями. У випадку, коли вхідна інформація викликає неузгодженість з уже 

наявною, індивід прагне мінімізувати це неузгодженість. 

Передбачається, що психологічний дискомфорт, що виникає в ситуації, коли 

поведінка індивіда неузгоджується з його психологічними установками, змушує 

більшість людей змінювати свої установки. Експериментально було показано, що 

після вимушеного скоєння неприємних дій, як, наприклад, поїдання незвичної їжі 

[163] або написання студентом заяви на користь збільшення вартості навчання у 

навчальному закладі [164], більшість випробовуваних схильні ставитися до 

ситуацій, що раніше викликали психологічний дискомфорт, більш позитивно, 

зменшуючи, таким чином, виникнений когнітивний дисонанс. 

Подібний дисонанс може виникати, наприклад, якщо відношення індивіда до 

деякого об'єкту «А» відрізняється від ставлення групи людей, які йому 

подобаються, тобто виникає дисонанс: «А» подобається мені, але не подобається 

моїм друзям. Аналогічним чином, когнітивний дисонанс виникає в ситуації, коли 

думка індивіда про об'єкт «А» збігається з думкою членів референтної для індивіда 

групи. В обох випадках індивід прагне усунути неузгодженість за допомогою зміни 

свого ставлення або до об'єкта, або до оточуючих.  

Згідно К. Ізума [147], в основі нейробіологічного механізму, що забезпечує 

зміну думки індивіда під дією соціального впливу, може лежати саме прагнення 

скоротити когнітивний дисонанс. Дійсно, активація RCZ спостерігається не тільки 
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в ситуаціях впливу соціального оточення, але і в ситуаціях розвитку психічного 

дискомфорту, викликаного зіткненням у свідомості суперечливих один одному 

уявлень або емоцій [165, 166]. 

Результати проведеного дослідження, які свідчили про залучення RCZ в 

процес переробки когнітивної інформації та подолання психічного дискомфорту, 

зробити висновок про те, що активність RCZ відображає індекс внутрішньої 

узгодженості думки або поведінки індивіда, тобто внутрішній дисонанс в ситуації 

соціального впливу [147, 167].  

Однак, на думку В. Ключарьова, модель когнітивного дисонансу може бути 

окремим випадком навчання з підкріпленням. Якщо прийняти думку соціальної 

групи в якості одного з параметрів, що сигналізують про ймовірність отримання 

винагороди, то модель тимчасових розбіжностей передбачить генерацію ПП-

сигналу як в ситуації, коли думка випробуваного розходиться з думкою «бажаною» 

референтної групи, так і тоді, коли воно збігається з оцінкою групи, яка не 

подобається. Іншими словами, в обох ситуаціях має місце суперечливості 

результату дії та очікуваного результату, що і було показано в дослідженні К. Ізума 

[167].  

В цілому, на думку В. Ключарьова когнітивний дисонанс може відображати 

конфлікт результату поточної діяльності і очікувань, пов'язаних з довгостроковими 

цілями індивіда – процесу, функціонально схожого з механізмом ПП-сигналу. 

Результати досліджень специфіки соціального впливу, виконані методами 

неінвазивної нейровізуалізації, підтверджують гіпотезу про те, що механізм, за 

допомогою якого здійснюється соціальний вплив, тісно пов'язаний з системою 

контролю результату діяльності. Згідно з цією гіпотезою, нервова система постійно 

відстежує не тільки базові результати поведінки (одержання винагороди або 

покарання), а й відповідність індивідуальної поведінки нормативній поведінці 

референтної соціальної групи. Тоді, як відсутність очікуваної винагороди, так і 

відхилення поведінки (думки) від поведінки групи є поведінковою помилкою, що 

відбивається в ПП-сигналі, генерованому за участю дофамінергічної системи 
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мозку. Саме цей сигнал і запускає зміни поведінки з метою привести його у 

відповідність з соціальною нормою. 

Одним з пояснень автоматичності конформної поведінки може служити 

концепція еволюційно стабільної поведінки більшості [168], відповідно до якої, в 

стабільному середовищі більшість осіб в популяції буде дотримуватися однієї й тієї 

ж стратегії тільки в тому випадку, якщо ця стратегія поведінки має переваги перед 

усіма альтернативами, а відхилення від такої оптимальної стратегії більшості 

караються в ході природного відбору. Таким чином, як з точки зору еволюційної 

теорії, так і з точки зору теорії ігор, раціонально наслідувати більшість. 

Нейробіологічні дані наочно відтворюють роботу динамічної системи мозку, 

що постійно відстежує результати поведінки, порівнює їх з особистими 

очікуваннями та поведінкою оточуючої соціальної групи і автоматично змінює 

поведінку індивіда для досягнення більш оптимального результату. Результати 

подібних нейробілогічних дослідженб успішно демонструють плідність синтезу 

нейробіологічних підходів і методів соціальних наук з метою формулювання 

фундаментального нейробіологічного механізму соціального впливу. Синтез 

нейробіології та економіки знайшов відображення в таких галузях як 

нейроекономіка та нейромаркетинг. 

Таким чином, розглядаючи проведені дослідження та результати 

експериментів, можна зробити висновок, що стадна поведінка і прояви 

наслідування є природними властивостями поведінки для людини так само, як і для 

інших живих істот. Коли вибір індивіда збігається з вибором більшості, то він 

відчуває себе більш задоволеним і відчуває менше стресу.  

Розглянемо, які умови підсилюють ймовірність проявів наслідування та 

стадної поведінки. 

Прояв стадної поведінки в економіці вперше розглядає Т. Веблен [169] на 

прикладі імітування споживачами поведінки інших споживачів більш високого 

статусу. Їм було введено поняття «ефекту фургона з оркестром» (Bandwagon effect). 

Фургон з граючими музикантами та супроводжуваним натовпом був аналогом для 

опису ефекту збільшення попиту на товар, коли перевага до нього споживачами 
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зростає разом із ростом ціни. Бажання купити товар Т. Веблен пояснює не 

максимізацією корисності від якісних характеристик товарів і ціни, а бажанням 

індивіда відповідати вподобанням, і, отже, споживанню інших людей. Тобто, як 

тільки продукт стає популярним, все більше людей прагнуть потрапити в тренд і 

теж купити його. 

Надалі приклад такої поведінки також отримав назву «ефекту приєднання до 

більшості» і увійшов до трійки «ірраціональних ефектів» споживчої поведінки, на 

рівні з ефектом сноба і ефектом Веблена, що розглядалися у розділі 1.2.  

C.  Бікчандані, Д.  Хіршлефер, І. Вейлч [170] и К. Чемлі [171] представили 

випадок під назвою High Sales Promote High Sales. У 1995 році двома фахівцями з 

управління таємно було придбано 50 000 примірників власних книг. Магазини, в 

яких вони здійснили покупки, були магазинами, продажі в яких контролювалися 

для списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. Книга потрапила в список бестселерів і 

після цього продовжувала продаватися досить добре, щоб залишатися в цьому 

списку. В цьому випадку для покупців було важливіше бачити результат продажів, 

а не оцінювати власну вигоду або цінність книги. 

В результаті дослідження М. Вороновицьким [172] було виявлено, що в разі, 

коли людина знає про перевагу тільки одного попередника, ефект стадної 

поведінки відсутній, але якщо йому відомий вибір всіх його попередників, може 

виникнути стадна поведінка. Тому постає питання, яка початкова кількість 

попередників необхідна, для того, щоб викликати стадну поведінку в інших. 

В роботі [173] явище бесструктурного управління, при збігу фаз ідентичних 

процесів, що протікають на безлічі аналогічних об'єктів одночасно, запропоновано 

називати автосинхронізацією.  

Більш конкретні цифри про те, скільки ж осіб в натовпі запускає процес 

«автосинхронізаціі» можна спостерігати з результатів експерименту 

американського вченого Б. Деніелса [174]. Спостереження показали, що всього 

чотирьох-п'яти «провокаторів» вистачає для того, щоб повністю дестабілізувати 

співтовариство з п'ятдесяти осіб і змусити його вступити в масову бійку. 
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Подібна прояви не є випадковими. Нобелівські лауреати Дж. Акерлоф і 

Р. Шиллер [175] описали експеримент, в якому в велику, простору залу запросили 

людей і дали завдання переміщатися в будь-якому порядку. При цьому деяким 

учасникам експерименту давали чітко визначене завдання як саме рухатися і коли. 

Таким чином було експериментально доведено, що 5% людей, які переміщуються 

з певною метою, можуть змусити всіх інших людей навколо рухатися в тому ж 

напрямку. 

Існує думка, що вперше теорія "п'яти відсотків" з'явилась у Китаї після 

корейської війни. Спостерігаючи поведінку великих груп американських 

полонених, китайці встановили, що якщо виявити і ізолювати призвідників 

заворушень, найенергійніших лідерів, і тримати їх під посиленим наглядом, то всіх 

інших полонених можливо взагалі не охороняти. При цьому відсоток лідерів 

завжди постійний для кожної групи полонених і завжди становить 5% від 

загального числа полонених. 

З теорією «п'яти відсотків» погоджуються й інші економісти та 

нейромаркетологі. Гарвардський професор маркетингу Дж. Залтман і 

нейромаркетолог Р. Дулі [176] говорять про те, що тільки 5% рішень споживачів 

приймаються свідомо і раціонально. Найвідоміший американський бізнес-спікер 

Роберт Каветт також стверджує: «Оскільки 95% людей є за своєю природою 

імітаторами й тільки 5% — ініціаторами, дії інших переконують покупців більше, 

ніж докази, які ми можемо їм запропонувати» [177]. 

Г. Беккер [178] також розглядав приклад стадної поведінки серед споживачів, 

коли переважна кількість споживачів вибирає тільки один з двох однакових за 

якістю та цінами товар. У симетричній ситуації з двох подібних, розташованих 

поруч ресторанів часто спостерігається асиметричний вибір: один ресторан 

користується значно більшою популярністю у споживачів. Тож, в результаті свого 

дослідження Г. Беккер сформулював кілька припущень: 

 споживач отримує більше задоволення від товару, якщо бачить, що 

велике число людей розділяють його смаки; 
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 переваги споживача залежать не тільки від цін, але також і від 

сумарних переваг інших споживачів (попиту); 

 є деяка ціна, при якій попит як функція ціни має розрив в деякій точці 

на осі цін, і в цій точці попит падає до нуля при будь-якому малому збільшенні 

ціни. 

М. Вороновицький [179] досліджував моделі поведінки колективу 

споживачів, де зміна переваг відбувається в результаті парних взаємодій на основі 

розробок Г. Беккера. В результаті було показано, що при рівних цінах ресторанів 

стаціонарний розподіл відповідає очікуваному числу споживачів, що віддають 

перевагу кожному ресторану, дорівнює половині всіх споживачів. 

Яскравий приклад прояву наслідування тп стадної поведінки в економіці – 

банківська паніка – масове вилучення вкладів з банків (run of bank), а на фінансових 

ринках – виникнення біржових бульбашок (bubbles) [180]. Аналізуючи даний 

приклад можна зробити висновок, що в разі необхідності прийняття швидких 

рішень економічні агенти більше схильні до вибору за принципом копіювання / 

наслідування і проявляють стадну поведінку. Свідомість функціонує значно 

повільніше підсвідомості. У тих випадках, коли ми змушені приймати швидкі 

рішення, ми схильні використовувати саме підсвідомість, до області якої 

відноситься механізм навчання копіюванням / наслідуванням. 

Стимулювання стадної поведінки споживача на основі подібного механізму 

широко використовується в рекламних акціях. Ставлячи терміни дії знижок, 

покупця ставлять в умови обмеженого часу для прийняття рішення, що підвищує 

ймовірність проявів наслідування та стадної поведінки на ринках. 

Недавнє дослідження, проведене деканом факультету психології 

В. Ключарьовим і швейцарськими вченими Р. Хьюбером і Й. Ріескампом [181], 

було направлено на вивчення процесів в мозку, які відповідають за відмову від 

самостійного рішення на користь «стадної поведінки». Піддослідним створювалася 

ситуація невизначеності для прийняття фінансового рішення. Протягом двадцяти 

хвилин людина повинна була прийняти рішення в 32 змодельованих ситуаціях 

щодо покупки акцій. У всіх ситуаціях пропонувалося зробити вибір між двома 
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акціями. Випробуваний у своєму розпорядженні, з одного боку, особистою 

інформацією, а з іншого, соціальної – рішеннями двох інших трейдерів. В 

результаті експерименту вчені зробили висновок, що чим менш емоційно людина 

сприймає особисту економічну інформацію, тим вище ймовірність, що він буде 

керуватися думкою інших. 

Подібні висновки при аналізі стадної поведінки отримав А. Банержи [182]. У 

своєму дослідженні він зазначив, що людина, невпевнена в достовірності наявної в 

нього інформації, починає спостерігати за поведінкою інших осіб. Інформація, 

отримана в результаті такого спостереження матиме таку ж цінність, як і отримана 

на власному досвіді. 

Д. Шарфстейн и Д. Стейн [84] розглядали прояви наслідування та стадної 

поведінки на прикладі прийняття інвестиційних рішень. Так, керуючі приймають 

рішення з оглядкою на рішення менеджерів, які вважаються 

висококваліфікованими. Спроба прийняти самостійне рішення, що відрізняється 

від думки авторитетів, може бути сприйнята як прояв низької кваліфікації. До того 

ж, якщо буде допущена помилка при прийнятті оригінального рішення, це буде 

виявлено швидше і помітніше позначиться на професійній репутації керуючого. 

Отже, чим менше у людини досвіду і впевненості в своїх знаннях про 

ситуацію, чим менше він може змоделювати можливих результатів і оцінити їх, тим 

сильніше вона схильна до проявів стадного інстинкту, зокрема наслідуванню 

рішенням авторитету. Авторитетом в таких випадках є висококваліфіковані 

фахівці, лідери думок або інші особи, з якими людині хочеться себе асоціювати.  

Такі спроби самореалізації за рахунок залучення до лідерів / більшості також 

часто зустрічаються на ранніх етапах розвитку особистості (підлітковий період). 

Соціальний психолог О. Афанасьєв в своєму дослідженні психотипів 

особистості [183] відзначав, що найбільш схильні до впливу натовпу особи з 

певним низьким положенням волі, до яких відносяться 6 з 24 можливих психотипів. 

«Воля» в цій типології прирівнюється до незалежності, впевненості в собі, 

наявності «внутрішнього стержню». Низьке положення волі у психотипі – це 3-я і 

4-а позиції з чотирьох можливих . Маючі таке положення волі особистість відчуває 
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свою слабкість в питаннях прояву лідерства та досягненні цілей. Згідно 

О. Афанасьєву такі типи особистості також є інтровертами по типології К. Юнга 

[183].  

Отже, ймовірність прояву наслідування (стадної поведінки) також 

обумовлена психологічними особливостями типу особистості. 

Таким чином, до ознак проявів стадної поведінки споживача в процесі 

прийняття рішення про придбання продукту (товару чи послуги) відносяться: 

1. Прийняття рішення про придбання продукту на основі ірраціональних 

суджень. 

2. Копіювання поведінки авторитетів або переважній більшості інших 

споживачів в результаті низького ступеня інформованості про товар на етапі оцінки 

варіантів покупки і / або часових обмежень для прийняття рішень і / або 

індивідуальних емоційних впливів. 

Схематично рефлексивний процес прийняття рішення щодо прибання 

продукту з урахуванням чинників, що впливають на споживача, представлено на 

рисунку 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2  – Схема рефлексивного процесу прийняття рішення споживачами 

щодо прибання продукту  

Джерело: розроблено автором. 

 

Так, результат мислення когнітивної функції видозмінюється під впливом 

існуючих чинників і зумовлює прояв наслідування як результату діяльності. В той 
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же час результат діяльності споживача заново осмислюється з урахуванням 

чинників, наявних у зовнішньому середовищі та індивідуальних особливостей 

споживача. Таким чином відбувається рефлексивний процес прийняття рішення 

споживачами щодо прибання продукту. 

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. Такі ірраціональні прояви можна спостерігати 

умовах низкої інформованості і обмеженості у часі, за наявності індивідуальних 

схильностей до наслідування тощо. Тож, актуальним є группування вивлених 

чинників, що зумовлюють прови наслідування серед споживачів у процесі 

прийняття рішень про придбання продуктів на ринках і виявлення виявлення 

рефлексивних складових поведінки споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств.  

 

 

2.2 Метод виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 

 

Для можливості управління поведінкою споживачів в процесі прийняття 

рішення щодо придбання продуктів з урахуванням проявів ірраціональності, 

необхідним є аналіз і групування чинників, що зумовлюють відповідні особливості 

поведінки, а також розроблення методу щодо їх виявлення.  

Аналізуючи особливості поведінки споживачів в процесі прийняття рішенняя 

щодо придбання продуктів, зокрема підтвержені нейробілогічними дослідженнями 

В. Ключарьова, та застосовуючи метод групування за однорідними ознаками, 

можна виділити  групи чинників, що впливають на виникнення наслідування серед 

споживачів. 

Отримані в результаті аналізу особливостей поведінки споживачів в процесі 

прийняття рішень щодо прибання продуктів 3 групи чинників (зовнішні фактори 
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ризику (помилки передбачення винагороди), індивідуальна схильність до 

наслідування, фактор (сигнал) стадності), що впливають на прояви 

ірраціональності в поведінці споживачів, зокрема наслідування у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів на ринках, представлені у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Групування чинників, що впливають на прояви 

ірраціональності в поведінці споживачів, зокрема наслідування у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів на ринках 

Зовнішні фактори ризику  

(помилки передбачення 

винагороди) 

Індивідуальна схильність 

до наслідування 

Фактор (сигнал) стадності 

Необхідність прийняття 

швидких рішень 

Низька емоційна оцінка своїх 

знань  

Сумарні вподобання інших 

споживачів (попит) 

Недостатність 

інформованості, відсутність 

досвіду. 

Особливості психотипу 

(інтроверти з низькою волею) 

Вподобання лідера думок, що 

є авторитетом для споживача 

 Бажання самореалізації за 

рахунок ототожнення з 

більшістю або лідером 

 

Джерело: удосконалено автором з використанням висновків досліджень [123-183]. 

 

В основу групування чинників покладено висновки нейробіологічних 

досліджень В. Ключарьова та зроблено 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. 

Розглянемо кожну з отриманих груп чинників, що будуть використані для 

подальшого використання в побудові моделі рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємства. 

1. Фактори ризику (помилки передбачення винагороди): 
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– недостатність інформованості, відсутність досвіду. 

Чим менше споживач впевнений в достовірності наявної у нього інформації 

та чим менше він може передбачити можливі ситуації, змоделювати можливі 

наслідки і оцінити їх, тим вище ймовірність проявів наслідування та стадної 

поведінки. Для побудови моделей передбачення споживач також спирається на 

власний досвід і багаж знань, будучи компетентним у тій чи іншій області. 

– необхідність прийняття швидкого рішення. 

Чим менше часу є в споживача для прийняття рішення, тим вище ймовірність 

проявів наслідування та стадної поведінки. 

2. Індивідуальна схильність до наслідування. 

Висока схильність споживача до наслідування у момент прийняття рішення 

про покупку буде збільшувати ймовірність проявів наслідування та стадної 

поведінки. Така схильність буде найбільш виражена при наявності індивідуальних 

особливостей психіки (емоційна нестійкість, інтровертний психотип, рівень 

конформізму тощо). 

3. Фактор (сигнал) стадності. 

Збільшення попиту на товар і кількості відомих рішень, прийнятих іншими 

споживачами впливають на ступінь схильності до наслідування. Тобто, якщо 

споживачу стане відомо про вибір товару більшістю «інших» споживачів, то 

ймовірність проявів ним наслідування та стадної поведінки збільшиться та він 

прийме аналогічне рішення, навіть якщо воно буде суперечити його раціональній 

вигоді. 

Отже, ймовірність прояву стадної поведінки споживача продуктів на ринку 

залежить від таких факторів як: наявність зовнішніх факторів ризику, 

індивідуальної схильності до наслідування, наявності фактора стадності (рис.2.3). 

Виявлені чинники – ключові рефлексивні складові процесу прийняття рішень 

споживачами. Змінюючи їх значення, можна змінювати ймовірність прояву 

споживачем наслідування. Нормалізація виявлених рефлексивних складових 

дозволить представити результат прийняття рішення споживачем в математичному 

вигляді як функцію, залежну від конкретних змінних. 
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Рисунок 2.3 – Схема групування чинників, що впливають на прояви 

ірраціональності в поведінці споживачів, зокрема наслідування у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів на ринках 

Джерело: удосконалено автором з використанням висновків досліджень [123-183]. 

 

Для досягнення цілей підприємтва щодо підвищення обсягів продажу 

продукті на ринку шляхом здійснення рефлексивного управління поведінкою 

споживача, виникає необхідність використання виявлених ключових рефлексивних 

складових в процесі побудови функцій рефлексивного вибору і прогнозування 

результатів прийняття рішень споживачами. 

В процесі дослідження поведінки споживачів, їх мотивацій, характеру, 

відношення до товарів і послуг в маркетингових дослідження застосовуються 

якісні та кількісні методи. В результаті використання кількісного підходу 

інформація отримується в процесі аналізу чи опитування з викоританням запитань 

закритого типу, фіксується у числах і підлягає статистичній обробці. За якісного 

підходу – отримується інформація, що описує якості досліджуваного феномену, та 

не може бути виражена у конкретних числах.  

Зазвичай до кількісного методу відносять кабінетні методи дослідження 

(контент-аналіз, традиційний аналіз документів, кореляційний і регресивний 

аналіс) та опитування з використанням запитань закритого типу (анкетування). До 

якісних методів відносять фокус-групи, спостереження, експеримент, глибинне 

інтерв’ю, панель, аналіз протоколу, проекційні та експерті методи. 
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З метою вирішення конкретних проблем якості продуктів та дослідження 

поведінки споживачів зазвичай використовується метод анкетування. Анкетування 

можна проводити очно та заочно, фіксуючи результати у письмовому вигляді чи за 

допомогою різних онлайн форм (наприклад, Google Forms). Перевагою 

використання методу анкетування є можливість опитування великої кількості 

респондентів, формалізація отриманих відповідей у числові значення та графічне 

представлення отриманої статистичної інформації. 

При цьому для збору даних в сучасних дослідженнях активно застосовуються 

цифрові інструменти, а цифрові портали використовуються для пошуку цільової 

аудиторії дослідження. Так, для виявлення рефлексивних ключових характеристик 

споживачів можуть бути використані частково, повністю або в сукупності наступні 

джерела: 

відгуки клієнтів – аналіз відгуків клієнтів на сайтах та інших ресурсах 

(наприклад, Google My Business) для виділення загальних проблем та побажань;  

сайти питань і відповідей, тематичні форуми – ці сайти можуть дати уявлення 

про питання і проблеми, які споживачі мають відносно конкретних послуг або 

товарів; 

Google Search Console – інструмент дослідження пошукових запитів, за 

якими користовачі знаходять компанію, яке допоможе зрозуміти, що саме цікавить 

споживачів в певний проміжок часу і відносний рівень інтересу до товарів і послуг;  

Google Analytics – інструмент, який дозволяє дослідити інтерес потенційних 

споживачів, кількість відвідувань сайта та окремих його сторінок (наприклад, 

сторінку з товаром) у будь-який проміжок часу, а також отримати дані про загальні 

характеристики потенційних споживачів – їх місцезнаходження, стать, вік, 

пристрій; 

Google Ads – дозволяє створювати рекламні оголошення та відстежувати які 

споживачі звернули на них увагу, за яким пошуковим запитом їм було показано 

оголошення, а також детально відстежити інші інтереси, які існують у споживачів, 

які відреагували на оголошення; 
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аналіз конкурентів – це аналіз, який дає інформацію про споживачів, які 

роблять покупки в певній вертикалі, пов'язаній з досліджуваним товаром або 

послугою, але не користуються попитом у зацікавленої сторони;  

коментарі до блогу – коментарі до блогу можуть бути хорошим способом 

виявити будь-які питання, які виникають у цільової аудиторії;  

Google Trends – сервіс дає можливість організації визначити рівень 

зацікавленості до певного товару або послуги в цілому на ринку країни чи регіону;  

соціальні медіа – мільйони людей відображають своє життя в соціальних 

мережах, в яких за допомогою маркетингових інструментів можна дізнатися рівень 

зацікавленості і задоволеності потенційних споживачів і клієнтів. У соціальних 

мережах також створені тематичні спільноти в яких об’єднуються споживачі за 

інтересами. В спільнотах є можливість задавати конкретні питання і досліджувати 

думки споживачів, які цікавляться певним брендом чи галуззю. 

Окремим методом дослідженя поведінки споживачів є нейромаркетинг, який 

вивчає реакцію мозку споживачів на певні маркетингові стимули. Відомо, що 

процес сприйняття, який є осмисленням і узагальненням відчуттів, складається з 

трьох фаз: отримання сигналів, їх організації в деяку сукупність і систему, і 

інтерпретації. П'ять почуттів людини можуть сприйматися по черзі, самостійно, 

або одночасно. В результаті процесу сприйняття можуть виникнути різні рішення, 

які залежать від індивідуума, його пам'яті про попередній досвід, що виникають у 

його асоціаціях. Взаємодія між збором відомостей від органів почуттів та їх 

обробкою індивідуумом в значній мірі залежить від контексту відчуваємих емоцій, 

особливо коли немає прямого впливу на психіку [112]. 

Нейромаркетинг дозволяє проводити об’єктивне дослідження, яке усуває 

суб’єктивність респондентів та осіб, що проводять дослідження.  

Інструментами нейромаркетингу є [112]: 

– айтрекер (eye tracker) – реєструє рух очей, дозволяє провести аналіз 

напрямку погляду та фіксацій в просторі точок, на яких погляд затримується на 

деякі інтервали часу; 
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– поліграф – фіксує силу емоційної реакції, електричну активність шкіри 

на той чи інший контент; 

– функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ) – дозволяє 

отримати зображення внутрішньої структури мозку, використовуючи магнітні 

поля. Застосовується для вивчення активності мозку; 

– транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) – проводить неінвазивну 

стимуляцію для збудження або гальмування різних відділів кори головного мозку. 

Дозволяє досліджувати функції окремих областей, а також зв'язку і взаємодія між 

ними; 

– магнітоенцефалографія (Мег) – дозволяє виміряти і візуалізувати 

магнітні поля, що виникають внаслідок електричної активності мозку; 

– електроенцефалографія (ЕЕГ) – дозволяє оцінити електричну 

активність головного мозку, яка змінюється в залежності від фізіологічного стану. 

Ефективність використання нейромаркетингових досліджень для 

формування рефлексивних керуючих впливів підкреслено у роботі Р. Лепи та 

С. Шкарлета [112]. Однак використання інструментів нейромаркетингу є 

трудомістким та багатовитратним для застосування на підприємствах з метою 

вирішення конретних задач.  

Тому, для визначення схильності споживача до наслідування в момент 

прийняття рішення про покупку товару доцільно використовуівти метод 

анкетування.  

Завданням проведення опитування є визначення наступних рефлексивних 

характеристик споживачів, які віділено та згруповано відповідно табл. 2.1, а саме: 

1. Рівня емоційної нестійкості, 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

. 

2. Рівня інтровертності, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

. 

3. Рівня конформізму, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

. 

4. Рівня інформованості/досвіду споживача, 𝑑𝑖
1−𝑄

  

5. Оцінки часу, відведеного на прийняття рішення, 𝑣𝑖
1−𝑄

. 
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Для початку опитування відбирається группа осіб, що складається зі 

споживачів, що мають потребу в придбанні продукту, але ще не придбали його. 

Тобто входять до цільової аудиторії споживачів продукції компанії-продавця. 

Для того, щоб в подальшому використати метод екстраполяції отриманих 

результатів опитування вибіркової сукупності на генеральну сукупність, 

необхідно, щоб вибіркова сукупність (споживачі, що будуть опитані) була 

репрезентативною та складалась з представлених різних підгруп генеральної 

сукупності (споживачів, що мають потребу, але не придбали продукт). 

Отже, спочатку, СУ аналізує основні характеристики споживачів, які ще не 

придбали продукт. Для цього можуть бути використані безкоштовні аналітичні 

сервіси, наприклад, такі що збирають дані про користувачів, що відвідали сайт 

компанії, або власні бази даних клієнтів ринку. 

До основних характеристик споживачів можуть відноситись стать, вік, місце 

проживання, сімейний стан, наявність дітей, пошукові інтереси тощо. 

Наступним кроком є залучення репрезентативної вибірки споживачів до 

опитування, що може здійснюватись за допомогою: проведення опитувань серед 

клієнтів, що звернулись в компанію, але не придбали продукт; при особистій 

зустрічі; за телефоном або надісланням повідомлення в канали зв’язку (імейл, 

месенджери, смс) або розміщення опитувальника у вигляді онлайн-форми в 

інтернеті, в місцях скупчення цільової аудиторії споживачів (спеціалізовані 

форуми, дошки оголошень, спільноти у соцмережах тощо). 

Розрахунок необхідного розміру вибірки, тобто необхідної кількості 

опитаних споживачів, відбувається за формулою 2.1 [59]. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝜕2𝑁+𝑍2𝑝𝑞
       (2.1) 

 

де 𝑛 – об’єм вибірки; 

𝑁 − об’єм генеральної сукупності; 
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𝑍 – коефіцієнт, що залежить від обраного довірчого інтервалу. Стандартно 

приймається рівним 1,96 при довірчому рівні 95%; 

𝑝 – частка респондентів з наявністю досліджуваної ознаки, стандартно може 

прийматись рівною 50%; 

𝑞 = 1 − 𝑝 – частка респондентів, у яких досліджувана ознака відсутня, 

стандартно може прийматись рівною 50%; 

𝜕 – гранична помилка вибірки, визначається дослідником і відображає 

похибку результатів вибірки від генеральної сукупності, стандартно може 

прийматись рівною 5. 

Також для розрахунку об’єму вибірки суб’єкт управління може скористатись 

онлайн-калькуляторами вибірки, які представлені в мережі інтернет. 

Для визначення схильності до наслідування споживачів буде використаний 

метод анкетування за двома опитувальниками, наведеними у табл. 2.5 та табл.1 

Додатку А. 

У результаті використання опитувальників будуть отримані значення 

характеристик у діапазоні [0..12] та [0..2]. Для приведення отриманих даних до 

єдиного виду для використання у розрахунках економіко-математичної моделі 

механізму, необхідно здійснити нормалізацію отриманих даних до діапазону [0..1].  

Забезпечення вимірності отриманих за опитуванням споживача 

характеристик {𝑋
𝑖

𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

 
, 𝑋
𝑖

𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑋
𝑖

𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

 
, 𝑋
𝑖

𝑣𝑖
1−𝑄

, 𝑋
𝑖

𝑑𝑖
1−𝑄

 }, досягається за рахунок їх 

лінійної нормалізації в діапазоні [𝑥, �̆�] (2.2) [112]. 

 

�̇�𝑖
𝑘 =

𝑋𝑖
𝑘−𝑋𝑖

𝑘
̆

𝑋𝑖
𝑘−𝑋𝑖

𝑘
̆
(𝑥 − �̆�) + �̆�  ,    (2.2) 

 

де 𝑋𝑖
𝑘
 – максимально можливе значення характеристики 𝑋𝑖

𝑘; 

𝑋𝑖
𝑘
̆ – мінімально можливе значення характеристики 𝑋𝑖

𝑘; 

𝑘 − отримана характеристика: 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑣𝑖
1−𝑄

, 𝑑𝑖
1−𝑄

. 
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𝑖 − порядковий номер опитуємого споживача; 

[𝑥, �̆�] – діапазон нормалізації, в даному дослідженні [0;1]; 

Для визначення індивідуальних схильностей до наслідування використаємо 

багатофакторний опитувальник особистості Р. Кеттела [184]. В табл. 1 Додатку А 

представлені питання опитувальника особистості Кетела, які можуть бути озвучені, 

надруковані або розміщені у вигляді онлайн-форми для заповнення споживачами. 

Отримані відповіді визначають загальну оцінку для рівня кожного чинника 

(емоційної нестійкості, 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

, інтровертності, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, конформізму, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

) згідно 

таблиці 2.2, а потім переводяться у стандартні бали (стени) за допомогою таблиці 

2.3.  

Алгоритм інтерпретації отриманих результатів опитувальника Кеттела для 

призначення як характеристики індивідуальних схильностей до наслідування 

конкретного опитаного споживача 𝐻𝑖
1−𝑄

: 

1. Рівень емоційної нестійкості, 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

. 

Залежить від фактору С, що визначається за таблицями переводу, значення 

якого нормалізується за формулою (2.2) в параметр 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

. 

2. Рівень інтровертності, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

. 

Залежить від фактору 𝐹1, який розраховується як 𝐹1 = {(2𝐴 + 3𝐸 + 4𝐹 +

5𝐻) − (2𝑄2 + 11)}: 10. Значення 𝐹1 нормалізується за формулою (2.2) в параметр 

𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

. 

3. Рівень конформізму, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

 

Залежить від фактору 𝐹4, який розраховується як 𝐹4 =

{(4𝐸+3𝑀+4𝑄1+4𝑄4)– (3𝐴+2𝐺)}

10
. Значення 𝐹4 нормалізується ща формулою (2.2) в 

параметр 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

. 

Нижче в таблиці 2.4 наведено приклад опитування для визначення зовнішніх 

факторів, що впливають на оцінку помилки отримання винагороди та табл. 2.5 з 

балами, що нараховуються за відповіді. 
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Таблиця 2.2 – Ключ до опитувальника Кеттела  

Фактор Номера питань, типи відповідей, бали 

MD 1. b-1 a-2 18. b-1 c-2 35. b-1 c-2 52. b-1 a-2 69. b-1 c-2 86. b-1 c-2 103. b-1 c-2 

A 2. b-1 c-2 19. b-1 a-2 36. b-1 c-2 53. b-1 a-2 70. b-1 a-2 87. b-1 c-2 104. a-1  

B 3. b-1 20. c-1 37. b-1 54. c-1 71. a-1 88. c-1 105. b-1 

C 4. b-1 a-2 21. b-1 a-2 38. b-1 c-2 55. b-1 a-2 72. b-1 c-2 89. b-1 c-2  

E 5. b-1 c-2 22. b-1 c-2 39. b-1 c-2 56. b-1 a-2 73. b-1 c-2 90. b-1 a-2  

F 6. b-1 c-2 23. b-1 a-2 40. b-1 c-2 57. b-1 a-2 74. b-1 a-2 91. b-1 c-2  

G 7. b-1 a-2 24. b-1 c-2 41. b-1 a-2 58. b-1 c-2 75. b-1 a-2 92. b-1 c-2  

H 8. b-1 a-2 25. b-1 c-2 42. b-1 c-2 59. b-1 a-2 76. b-1 a-2 93. b-1 c-2  

I 9. b-1 a-2 26. b-1 a-2 43. b-1 c-2 60. b-1 a-2 77. b-1 c-2 94. b-1 c-2  

L 10. b-1 a-2 27. b-1 c-2 44. b-1 c-2 61. b-1 c-2 78. b-1 a-2 95. b-1 a-2  

M 11. b-1 c-2 28. b-1 c-2 45. b-1 a-2 62. b-1 a-2 79. b-1 a-2 96. b-1 c-2  

N 12. b-1 c-2 29. b-1 c-2 46. b-1 a-2 63. b-1 a-2 80. b-1 c-2 97. b-1 c-2  

O 13. b-1 c-2 30. b-1 a-2 47. b-1 c-2 64. b-1 a-2 81. b-1 c-2 98. b-1 a-2  

Q1 14. b-1 a-2 31. b-1 a-2 48. b-1 c-2 65. b-1 c-2 82. b-1 c-2 99. b-1 a-2  

Q2 15. b-1 a-2 32. b-1 c-2 49. b-1 a-2 66. b-1 a-2 83. b-1 c-2 100. b-1 c-2  

Q3 16. b-1 a-2 33. b-1 a-2 50. b-1 a-2 67. b-1 a-2 84. b-1 c-2 101. b-1 c-2  

Q4 
17. b-1 a-2 34. b-1 c-2 51. b-1 c-2 68. b-1 a-2 85. b-1 c-2 102. b-1 a-2  

Джерело: [184]. 

 

Алгоритм інтерпретації отриманих результатів опитування для визначення 

оцінки зовнішніх факторів конкретного опитаного споживача 𝐻𝑖
1−𝑄

 відповідно 

опитування щодо визначення зовнішніх факторів: 

1. Оцінка часу, відведеного на прийняття рішення, 𝑣𝑖
1−𝑄

. 
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Розраховується за балами відповідей на питання 1-2 та нормалізується в значення 

𝑣𝑖
1−𝑄

. 

2. Рівень інформованості/досвіду споживача, 𝑑𝑖
1−𝑄

.  

Розраховується за балами відповідей на питання 3-4 та нормалізується в 

значення 𝑑𝑖
1−𝑄

.  

 

Таблиця 2.3 – Перевод отриманих балів в стандартні одиниці (стени) 

Фактор Стени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M δ 

A 0-4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 8,06 1,7 

B 0-2 - 3 - 4 - 5 - 6 7-8 4,5 0,99 

C 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7,5 1,77 

E 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 5,5 1,66 

F 0-2 - 3 4 5 6 7 - 8 9-12 5,6 1,68 

G 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7,8 1,92 

H 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7,7 1,89 

I 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7,6 1,68 

L 0-1 2 - 3 4 - 5 6 7 8-12 4,3 1,54 

M 0-3 - 4 5 6 7 8 9 10 11-12 5,5 1,63 

N 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 5,5 1,63 

O 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 6,6 2,14 

Q1 0-4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 8,1 1,33 

Q2 0-2 3 - 4 5 6 7 8 9 10-12 5,8 1,69 

Q3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 6,3 1,66 

Q4 0-1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11-12 6,0 1,86 

MD 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 6,7 1,74 

Джерело: [184]. 
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Розрахунок і зведення отриманих результатів може бути здійснено вручну, за 

допомогою онлайн-форм або інших інформаційних систем. 

 

Таблиця 2.4 – Опитувальник для визначення зовнішніх факторів (𝑑𝑖
1−𝑄

, 𝑣𝑖
1−𝑄

), 

що впливають на оцінку споживачем помилки отримання винагороди  

Питання Варіанти 

відповідей 

1. Чи вважаєте ви себе обмеженим у часі на прийняття рішення 

про придбання продукту? 

a) Так  

b) Ні  

2. Чи маєте ви термінову потребу яку можна задовольнити 

придбанням продукту? 

a) Так 

b) Ні 

3. Чи маєте ви досвід у придбанні даного продукту? a) Так  

b) Ні  

4. Чи вважаєте ви, що ви маєте достатньо інформації для 

прийняття рішення щодо придбання продукту? 

c) Так  

d) Ні  

Джерело: розроблено автором. 

 

Таблиця 2.5 – Ключ до опитування щодо визначення зовнішніх факторів 

Фактор Номера питань, типи відповідей, бали 

𝑣𝑖
1−𝑄

. 1. a-1 b-0 2. a-1 b-0 

𝑑𝑖
1−𝑄

 3. a-1 b-0 4. a-1 b-0 

Джерело: розроблено автором. 

 

Описана у розділі методика дозволяє визначити та формалізувати схильність 

споживача до наслідування та прояву стадної поведінки. Отримані нормалізовані 

параметри 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑑𝑖
1−𝑄

, 𝑣𝑖
1−𝑄

 є характеристиками конкретного 

опитаного споживача 𝐻𝑖
1−𝑄

, серед яких: рівень емоційної нестійкості, рівень 

інтровертності, рівень конформізму, рівень інформованості / досвіду споживача та 

оцінка часу, відведеного на прийняття рішення. Дані параметри будуть використані 

при розрахунку коефіцієнта схильності до наслідування частки споживачів, які не 
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придбали продукт до початку рефлексивного управління, шляхом визначення 

середнього значення характеристик опитаних споживачів та екстраполяції 

результатів на всю частину споживачів ринку збуту, які ще не придбали товар. 

Отже, в результаті проведеного дослідження 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 

інтерпретації результатів анкетування. Змінюючи значення рефлексивних 

складових поведінки споживачів, можна впливати на результат прийняття рішення 

про придбання продуктів на ринку. Нормалізація виявлених рефлексивних 

складових дозволить представити результат прийняття рішення споживачем у 

математичному вигляді як функцію, залежну від конкретних змінних. 

 

 

2.3 Методи і моделі рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 

 

В роботі розглядається гіпотеза про те, що існує спосіб схилити споживача 

щодо придбання запропонованого продукту (товару чи послуги), впливаючи на 

рефлексивні складові процесу прийняття рішеннь. Зокрема, повідомляючи 

споживачеві інформацію про результат прийняття рішення щодо придбання 

продукту більшістю інших споживачів, при наявності низької інформованості, 

обмеженого часу на прийняття рішення та індивідуальних особливостей психіки: 

емоційної нестабільності, інтровертності, конформізму. Формалізація виявлених 

параметрів довозляє представити математичну модель рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 



122 

 

Аналізуючи існуючі моделі рефлексивного управління у роботах дослідників 

[65, 72, 89, 91] було обрано для застосування модель О. Чхартішвілі «Реклама 

товару». Запропонована модель передбачає непрямий інформаційний вплив на 

споживачів продуктів шляхом передачі інформації про споживачів на ринку, що 

вже обрали продукт та спрямована на максимізацію одержаного від продажів 

прибутку підприємства. Таким чином, споживачі, що схильні до наслідування, але 

ще не придбали продукт, змінюють своє рішення на користь придбання продукту. 

Впровадження в модель О. Чхартішвілі [65] рефлексивних складових 

поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продуктів 

дозволить представити механізм рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств в вигляді економіко-

математичної моделі, що дозволить підвищити ефективність й обґрунтованість 

прийняття управлінських рішень в процесі реалізації механізму. 

Концептуальні положення механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств передбачають реалізацію 

суб’єктом управління певних етапів [188]. Розглянемо докладніше кожен з них. 

1. Оцінка ємності ринку. 

Нехай існує ринок, де здійснюється реалізація продуктів А, та існує безліч 

споживачів 𝑁, які готові задовольнити свою потребу шляхом покупки А. 

Конкретного споживача із множини 𝑁 позначимо як 𝐻𝑖, де 𝑖 = 1,𝑁 ̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

Визначення кількості споживачів 𝑁 аналогічне визначенню ємності ринку, в 

якому можуть використовуватись дані фактичних продажів і дані поточного 

попиту, засновані на маркетингових дослідженнях, інформації в відкритих джерел 

або спеціалізованих запитів. 

Для того, щоб почати управління поведінкою споживача, СУ необхідно 

конкретизувати мету управління. Для цього СУ визначає необхідність реалізації 

обсягу продуктів А за ціною W на суму АW. Це може бути визначено наступними 

факторами: 

 стимулювання якнайшвидшої реалізації закупленої партії продукції 

для вивільнення коштів, витрачених на її придбання; 
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 стимулювання покупців придбати товар, який вже не користується 

належним попитом або закінчується термін його реалізації; 

 підвищення збуту товару з метою виконання або перевиконання 

показників існуючого плану продажів тощо. 

2. Виокремлення 2 груп споживачів на ринку: 𝑄 – частки споживачів, які 

придбають продукт без будь-яких впливів; 1 − 𝑄 – частки споживачів, які не 

купують продукт без впливу, але в перспективі можуть його придбати. 

Припустимо, що серед споживачів є 2 типи агентів: агенти першого типу 

схильні купувати продукт незалежно від його реклами, агенти другого типу у 

відсутності рефлексивного керуючого впливу (наприклад, реклами) купувати 

продукт не схильні. Позначимо 𝑄 ∈ [0; 1] – частка агентів першого типу, 1 − 𝑄 – 

частка агентів другого типу, 𝑛1 – кількість споживачів із частки 𝑄, 𝑛2 – кількість 

споживачів із частки 1 − 𝑄. 

Визначення частки агентів першого типу 𝑄 відбувається на основі даних про 

фактичні продажі продуктів та кількості клієнтів 𝑛1 за визначений період часу до 

застосування будь-яких рефлексивних керуючих впливів чи управління. 

 

𝑄 = (𝑛1 ∗ 100%)/𝑁       (2.3) 

 

Засновуючись на моделі управління О. Чхартішвіллі, розробимо 

модифіковану модель відповідно до концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств [65]. 

3. Розрахунок прогнозної долі споживачів на ринку, які придбають продукт 

до початку рефлексивного управління. 

Якщо частка 𝑄 агентів першого типу є загальним знанням, то агенти 

очікують, що саме 𝑄 агентів придбають продукт.  

Фактично згідно з методом прогнозування частки споживачів на ринку, які 

звернуться за придбанням продукту, агенти спостерігають, що продукт придбає 

частка 𝑥(𝑄) споживачів: 
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𝑥(𝑄) = 𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄)     (2.4) 

 

Такий вплив виявляється підтверджуваним, оскільки ∀𝑄 ∈ [0; 1], 

𝑄 ≤ 𝑥(𝑄) – 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 𝑝(𝑄) обирають дію a, 

при цьому 𝑝(𝑄) – неспадна на [0; 1] функція, така, що 

 

𝑝(𝑟) = 𝜀, 𝑝(𝑎) = 1 − 𝜕, 𝜀 ≤ 1−𝜕     (2.5) 

 

де 𝜀 і 𝜕 – константи, що належать одиничному відрізку, де 𝜀 ≤ 1 − 𝜕.  

Константа 𝜕 характеризує в деякому сенсі схильність агентів до прояву 

наслідування внаслідок рефлексивного впливу.  

𝜕 характеризує схильність агентів до прояву наслідування внаслідок 

рефлексивного впливу: 𝜕 = 0 означає споживача, схильного до наслідування; 𝜕 =

1 – незалежного споживача, не схильного до прояву наслідування внаслідок 

впливу. Змістовно 𝜀 відповідає тому, що деякі агенти другого типу «помиляються» 

і, навіть якщо вважають, що всі інші агенти мають другий тип, то то купують 

продукт. Окремий випадок 𝜀 = 0, 𝜕 = 1 відповідає незалежним агентам другого 

типу, що відмовляються від придбання продукту.  

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 𝑥(𝑄) більше за 

фактичний рівень продажів (частки споживачів 𝑄), то суб’єкт управління 

переходить до розрахунку прогнозного значення 𝑥(𝑄, 𝑄2) ‒ частки споживачів, які 

придбають продукт після рефлексивного керуючого впливу. 
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5. Формування рефлексивного керуючого впливу при 𝑥(𝑄) > 𝑄. 

Для збільшення обсягу продажів продуктів до цільового значення необхідно 

сформувати у споживачів із частки 1 − 𝑄 нове уявлення 𝑄2 про значення параметра 

𝑄 – 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 (𝑄2 = 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 (𝑑𝑖
1−𝑄

→ 0) та/або споживач стає 

обмеженим у часі на прийняття рішення про покупку продуктів (𝑣𝑖
1−𝑄

→ 1 ).  

Таким чином, зміна відповідних рефлексивних складових поведінки 

споживачів приведе до збільшення їх схильності до наслідування й імовірності 

прояву стадної поведінки.  

Для забезпечення передачі такої інформації формується технічне завдання 

для рекламної кампанії, в якому передбачена передача інформації про кількість 

споживачів, що вже купили продукт, обмеженість у часі на прийняття рішення та 

необхідність високої компетенції для прийняття самостійного рішення.  

Канал просування рекламної кампанії обирається выдповідно можливостям 

максимального охоплення цільової аудиторії або використовується декілька 

каналів просування, найбільш популярних серед аудиторії споживачів продукції А. 

Прикладами заходів рекламної кампанії для здійснення рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

можуть бути: розміщення зовнішньої реклами з інформацією про акцію на продукт, 

яка обмежена у часі; написання великої кількості позитивних відгуків про продукт 

на спеціалізованих сайтах та у соцмережах; отримання рекомендації щодо 
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придбання продукту від лідера думок цільової аудиторії; створення штучних живих 

чи електронних черг тощо. 

Усі витрати на формування та застосування рефлексивного управління 

позначимо як  𝑧1. 

6. Розрахунок прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають 

продукт після рефлексивного управління. 

Формуючи уявлення 𝑄2, суб’єкт управління здійснює рефлексивний 

керуючий вплив на споживачів із частки 1 − 𝑄 на ринку. 

Оскільки агенти не підозрюють про наявність управління з боку суб’єкта, 

вони очікують побачити, що 𝑄2 агентів придбають продукт. Фактично ж після 

рефлексивного керуючого впливу частка споживачів на ринку, які звернуться за 

придбанням продукту, дорівнює: 

 

𝑥(𝑄, 𝑄2) = 𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄2)      (2.6) 

 

При цьому ймовірність придбання 𝑝(𝑄2) продукту А часткою потенційних 

споживачів 1 − 𝑄 після початку рефлексивного керуючого впливу залежить від 

того, наскільки споживачі продуктів А на ринку схильні до проявів наслідування. 

Схильність до наслідування визначається рефлексивними характеристиками 

споживачів, які формують коефіцієнт схильності до наслідування 𝐾𝑖
1−𝑄

: 

1. Рівнем емоційної нестійкості, 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

. 

2. Рівнем інтровертності, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

 

3. Рівнем конформізму, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

. 

4. Рівнем інформованості/досвіду споживача, 𝑑𝑖
1−𝑄

  

5. Оцінкою часу, відведеного на прийняття рішення, 𝑣𝑖
1−𝑄

. 

Відповідні значення рефлексивних складових поведінки споживачів 

визначаються за допомогою розробленого Р. Кеттеллом методу багатофакторного 

дослідження особистості відповідно до вдосконаленої інтерпретації результатів 

анкетування, методика застосування якого наведена у підрозділі 2.2.  
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Одержані результати опитування нормалізуються в параметри, серед яких: 

індивідуальні характеристики споживача 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

 𝜖 [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) 𝑑𝑖
1−𝑄

 , 

𝑣𝑖
1−𝑄

 𝜖 [0; 1].  

Параметри, які складаються з індивідуальних особливостей споживача та 

зовнішніх чинників, формують загальний коефіцієнт наслідування споживача 

𝐾𝑖
1−𝑄

𝜖 [0; 1], який розраховується за такою формулою:  

 

 𝐾𝑖
1−𝑄

= 0,5 (
1

3
𝑒𝑛𝑖

1−𝑄
+
1

3
𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

+
1

3
𝑘𝑛𝑖

1−𝑄
) + 0,5(

1

2
𝑑𝑖
1−𝑄

+
1

2
𝑣𝑖
1−𝑄

).  (2.7) 

 

Зворотньою величиною коефіцієнту схильності до наслідування стає 

схильність зберігати свою попередню думку та зберігати незалежність від 

рефлексивного керуючого впливу, що для конкретного i-го споживача 

розраховується як: 

 

 𝜕𝑖
1−𝑄

= 1 − 𝐾𝑖
1−𝑄

. (2.8)  

 

А для всієї частки опитаних споживачів: 

 

 𝜕 = 1
𝑛3
∑ 𝜕𝑖

1−𝑄𝑛3
𝑖=1 ,  (2.9) 

 

де 𝑛3 – кількість споживачів із частки 1 − 𝑄, що взяли участь в опитуванні. 

Формування репрезентативної вибірки з частки споживачів 1 − 𝑄 базується на 

загальних характеристиках цільової аудиторії споживачів продукту. Для 

визначення загальних характеристик цільової аудиторії споживачів продукту, СУ 

проводить маркетингове дослідження.  
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Всі витрати на дослідження цільової аудиторії та визначення її характеристик 

позначимо як 𝑧2. Загальні характеристики цільової аудиторії споживачів, такі як 

вік, стать, місце проживання та інше, збираються з безкоштовних сервісів 

аналітики (наприклад, Google Analytics) або на основі зібраних даних бази клієнтів 

СУ.  

На основі отриманих параметрів СУ може прийняти розрахункове значення 

𝑝(𝑄2): 

 

 𝑝(𝑄2) = 1 − 𝜕. (2.10) 

 

Одержавши значення 𝑝(𝑄2), суб’єкт управління може виконати розрахунок 

прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають продукт після 

рефлексивного керуючого впливу згідно з формулою (2.6).  

7. Розрахунок прогнозного прибутку від упровадження рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Загальна сума витрат 𝑧(𝑄, 𝑄2) на впровадження рефлексивного управління 

поведінкою споживачів розраховується як сума витрат на формування, 

застосування рефлексивного управління 𝑧1 та дослідження характеристик цільової 

аудиторії 𝑧2 за формулою 2.11. 

 

𝑧(𝑄, 𝑄2)  = 𝑧1 + 𝑧2 (2.11) 

 

Якщо дохід від продажів пропорційний частці агентів, які купують продукт, 

то прибуток (різниця між доходом і витратами) розраховується в такий спосіб: 

 

 𝐹(𝑄, 𝑄2) = 𝑥(𝑄, 𝑄2)𝑁𝑊 − 𝑧(𝑄, 𝑄2). (2.12) 
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Прогнозна ефективність рефлексивного управління визначається як різниця 

між 𝐹(𝑄, 𝑄2) і 𝑥(𝑄)𝑁𝑊, а цільова функція рефлексивного управління за формулою 

2.13. 

 

 𝐹(𝑄, 𝑄2) − 𝑥(𝑄)𝑁𝑊 → 𝑚𝑎𝑥
𝑄2

.  (2.13)  

 

Розглянемо обмеження для задачі (2.13).  

Перше обмеження: 

 

 𝑄2 ∈ [0; 1], та 𝑄2 ≥ 𝑄. (2.14) 

 

Це означає, що 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: 

 𝑥(𝑄, 𝑄2) ≥ 𝑄2 . (2.15) 

 

З урахуванням формули (2.6) одержуємо 

 

 𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄2) ≥  𝑄2 . (2.16) 

 

Оптимальне стабільне вирішення завдання щодо рефлексивного управління 

включає розв’язок задачі максимізації (2.13) при обмеженні (2.16). 

Стабільність передбачає повний збіг очікуваних і спостережуваних агентами 

результатів, тобто вираз (2.16) є рівністю.  
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Тоді єдиним стабільним рефлексивним керуючим впливом буде 

повідомлення суб’єкта управління про те, що всі споживачі є споживачами 

першого типу (𝑄2 = 1).  

Рефлексивний вплив буде здійснено за допомогою рекламної кампанії для 

потенційних споживачів продукту А, яка складається із споживачів типу 𝑄 та 1 −

𝑄.  

Таким чином, у загальному вигляді економіко-математичну модель 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств, засновану на моделі інформаційного управління О. Чхартішвілі 

«реклама товару» [65] та спрямовану на максимізацію одержаного від продажів 

прибутку підприємства, з урахуванням рефлексивних складових поведінки 

споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продуктів, можна 

представити наступним чином [188] за формулою 2.17.  

 

𝐹(𝑄, 𝑄2) − 𝑥(𝑄)𝑁𝑊 → 𝑚𝑎𝑥
𝑄2

 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝐹(𝑄, 𝑄2) = 𝑥(𝑄,𝑄2)𝑁𝑊 − 𝑧(𝑄, 𝑄2)

𝑥(𝑄) = 𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄)

𝑥(𝑄, 𝑄2) = 𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄2)

𝑝(𝑄2) = 1 − 𝜕

𝜕 =  
1

𝑛3
∑ 𝜕𝑖

1−𝑄𝑛3
𝑖=1

𝜕𝑖
1−𝑄 = 1 − 𝐾𝑖

1−𝑄

𝑄 + (1 − 𝑄)𝑝(𝑄2) ≥  𝑄2
𝑄2 ≥ 𝑄

𝑧(𝑄, 𝑄2)  = 𝑧1 + 𝑧2

  .   (2.17) 

 

8. Упровадження рефлексивного управління поведінкою споживачів на 

ринку та фіксація результатів. 

Після застосування рефлексивного керуючого впливу необхідно виконувати 

контролювати фактично отримані результати, серед яких можуть бути: фіксація 

отриманих телефонних дзвінків, повідомлень, звернень у офіс, відвідувань сайту 

тощо.  
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Подальша робота з отриманими внаслідок рекламної кампанії зверненнями 

клієнтів залишається за відділом продажів. Від компетентності фахівців з продажів 

залежить відсоток клієнтів, які після звернення в компанію здійснять покупку. 

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 (𝑥(𝑄, 𝑄2)𝑁𝑊 ≥ 𝑥(𝑄)𝑁𝑊), то мета управління 

досягнута, а якщо ні – повертаємося до першого етапу механізму. 

При виникненні повторної необхідності підвищення продажів продуктів, 

компанія-продавець може використовувати запропонований механізм (2.17) 

рефлексивного управління поведінкою споживачів необхідну кількість раз. 

Розроблений механізм (2.17) рефлексивного управління поведінкою 

споживачів дозволяє компанії-продавцю збільшити прибуток від продажу 

продуктів за рахунок збільшення кількості звернень потенційних покупців. 

Рефлексивний керуючий вплив спрямовується на частку споживачів, які не 

придбали продукт до початку рефлексивного керуючого впливу та схильні до 

прояву наслідування.  

Перевагою використання механізму є можливість змінювати рефлексивні 

складові поведінки споживачів в процесі прийняття рішень щодо придбання 

продуктів за допомогою розповсюдження непрямого інформаційного впливу за 

допомогою маловитратних інструментів цифрового маркетингу, таких як 

безкоштовні платформи у соцмережах, маркетплейси, месенджери.  

Таким чином, розроблений механізм є універсальним для використання як на 

великих так і на малих підприємствах. 

Загальну послідовність етапів реалізації механізму рефлексивного 

управління (РУ) поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

наведено на рис. 2.4.  
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1. Оцінка ємності ринку  N

2. Виокремлення двох груп споживачів на ринку: Q – частка споживачів, які придбають продукт 

без будь-яких впливів; 1-Q ‒ частка споживачів, які не купують продукт без впливу, 

але в перспективі можуть його придбати

3. Розрахунок х(Q) – прогнозної частки споживачів на ринку, які придбають продукт до початку 

рефлексивного управління

4. Зіставлення х(Q) – прогнозного значення частки споживачів на ринку, які придбають продукт 

до початку рефлексивного управління, з фактичною часткою споживачів, які придбали продукт 

без впливу Q 

5. Формування рефлексивного керуючого впливу

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

рефлексивного управління х(Q, Q2) 

7. Розрахунок F(Q,Q2) – прогнозного прибутку від упровадження рефлексивного управління 
поведінкою споживачів на ринку при витратах  z(Q,Q2) та максимізація цільової функції 

відповідно до обмежень задачі

РУ є доцільним

РУ є недоцільним

N

Q

1-Q

х(Q)

х(Q)≤ Q

Q2→ 1, di
1-Q→0, vi

1-Q→1

х(Q, Q2)

P(Q2), Ki
1-Q

,ð 

х(Q)>Q

9. Оцінка фактичної кількості споживачів, які звернулися  для придбання продукту після 

РУ

Мета 

управління

 досягнута

Мета 

управління не

 досягнута

х(Q, Q2)NW < х(Q)NW х(Q, Q2)NW ≥  х(Q)NW

8. Упровадження РУ поведінкою споживачів на ринку та фіксація результатів

F(Q,Q2) – x(Q)NW→max

F(Q,Q2) = x(Q)NW – z(Q, Q2)

Q + (1 – Q)p(Q2) ≥ Q2

Q2 ≥ Q
z(Q, Q2) = z1 + z2

Q2

 

Рисунок 2.4 – Загальна послідовність етапів реалізації механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств  

Джерело: розроблено автором. 

 

Реалізація відповідних етапів дозволить підприємству збільшити прибуток 

від продажів продуктів за рахунок підвищення споживчого попиту на них. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений аналіз особливістей поведінки споживачів в процесі 

прийняття рішень щодо придбання продуктів показав, що споживачам притаманні 

прояви ірраціональності в поведінці, зокрема часто можна спостерігати прояви 

наслідування чи стадної поведінки на ринках. Виявлено, що наслідування є 

властивістю механізму обробки інформації головним мозком людини, що 

підтверджується нейробілогічними дослідженнями В. Ключарьова. Вивчення 

прикладів проявів наслідування людиною та, зокрема, агентами в економічних 

системах, дало змогу зробити висновок, що ймовірність проявів наслідування 

споживачами на ринку залежить від рефлексивних складових їх поведінки та 

найчастіше відбувається за умов низької інформованості або відсутності досвіду, 

обмеженності у часі на придбання продукту та при наявності індивідуальних 

особливостей споживача. 

2. Для забезпечення можливості управління поведінкою споживачів в 

процесі прийняття рішення щодо придбання продуктів з урахуванням можливих 

проявів ірраціональності, проведений аналіз і групування виявленних рефлксивних 

чинників, що зумовлюють відповідні особливості поведінки споживачів, зокрема 

наслідування в процесі прийняття рішення про придбання продуктів. Для 

формування ефективних рефлексивних керуючих впливів щодо збільшення обсягів 

продажів підприємства на підгрунті висновків нейробіологічних досліджень 

В. Ключарьова було виокремлено та систематизовано за відповідними групами такі 

рефлексивні складові поведінки споживачів в процесі прийняття рішення щодо 

придбання продуктів: зовнішні (необхідність прийняття швидкого рішення, 

низький рівень інформованості/досвіду споживача) та індивідуальні чинники 

(високий рівень емоційної нестійкості, високий рівень інтровертності, високий 

рівень конформізму).  

3. Для виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів 

запропоновано використовувати метод багатофакторного дослідження особистості 

Р. Кеттела та вдосконалену інтерпретацію отриманих результатів опитування. Для 
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забезпечення можливості використання отриманих значень рефлексивних 

складових поведінки споживачів в загальному механізмі управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств запропоновано їх 

нормалізувати, що дозволило визначити вимірюваність рефлексивних складових 

поведінки та представити результат прийняття рішення споживачем у 

математичному вигляді як функцію, залежну від конкретних змінних. Зміною 

значень рефлексивних складових поведінки споживачів можна впливати на 

результат прийняття рішення про придбання продуктів на ринку. 

4. 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 

одержаного від продажів прибутку. Відмінною особливістю модифікованої 

економіко-математичної моделі є використання значень рефлексивних складових 

поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про придбання продуктів, 

зокрема схильності до наслідування. 

5. Для реалізації рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств в рамках удосконаленої економіко-

математичної моделі рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств представлено послідовність основних етапів 

відповідног механізму, які перелбачають: 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. Використання запропонованої економіко-

математичної моделі для реалізації концептуальних положень розробленого 

механізму дозволить підвищити ефективність та обґрунтованість прийняття 

управлінських рішень щодо рефлексивного управління у маркетинговій діяльності. 

Основні  результати  досліджень  за  даним  розділом  опубліковано  в роботах 

[185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193].  
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РОЗДІЛ 3. Реалізація концептуальних положень механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

 

 

3.1 Інформаційне забезпечення рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

 

Практична реалізація механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств вимагає оптимізувати 

взаємодію інформаційних потоків у рамках існуючої організаційної структури 

підприємства, забезпечити інформаційну підтримку реалізації концептуальних 

положень механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів і 

встановити оптимальне завантаження персоналу відповідно до функцій цього 

механізму. Крім того, перспективним є створення такої інформаційної моделі, 

використання якої дозволило б представити механізм на рівні формалізації, 

придатному для створення інформаційної системи. 

Для моделювання економічних процесів з метою подальшого створення 

інформаційної системи використовуються методи, основою яких є структурний, 

об'єктно-орієнтований і процесно-орієнтований підходи до моделювання 

Центральне місце серед них займає методологія структурного аналізу.  

Структурним аналізом прийнято називати метод дослідження системи, який 

починається з загального огляду її основних функцій і потім деталізується, 

набуваючи ієрархічного представлення з дедалі більшим числом рівнів. 

Структурний аналіз передбачає розбиття системи на рівні абстракції з обмеженим 

числом елементів на кожному (зазвичай від 3 до 6-7). На кожному рівні 

виділяються лише суттєві для системи деталі. Дані розглядаються в сукупності з 

операціями, виконуються над ними [102].  

В якості двох базових принципів використовуються принцип декомпозиції та 

принцип ієрархічного упорядкування. Перший принцип передбачає вирішення 

проблем структуризації комплексів функціональних задач шляхом розбиття їх на 
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безліч менших незалежних завдань, легких для розуміння і вирішення. Другий 

принцип декларує, що устрій цих частин також істотний для розуміння при 

детальному формалізованому їх описі.  

В рамках цієї роботи для опису процесу реалізації механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

будемо використовувати методологію структурного (функціонального) 

моделювання SADT (IDEF0), застосування якої дозволить отримати цілісну 

картину процесу реалізації відповідного механізму на підприємстві. 

Стандарт IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling) заснований на 

методології структурного (функціонального) моделювання SADT. Основу 

методології IDEF0 складає графічна мова опису бізнес-процесів. В рамках IDEF0-

моделі досліджувана система представляється як сукупність взаємодіючих робіт 

або функцій. Функції системи аналізуються незалежно від об'єктів, якими вони 

оперують. Це дозволяє більш чітко змоделювати логіку і взаємодію процесів 

організації [102]. 

Модель скаладється з блоків-процесів та стрілок. Кожна сторона блоку-

процесу має своє певне значення з точки зору зв'язку блок-стрілка. Верхня сторона 

має значення «управління», ліва – «вхід», права – «вихід», а нижня – «механізм». 

У свою чергу, сторона блоку та відповідні інтерфейсні дуги однозначно визначають 

її роль. 

В IDEF0 розрізняють п'ять класів стрілок – стрілка входу, стрілка виходу, 

стрілка управління, стрілка механізму, стрілка виклику [102]. 

Стрілка входу – це матеріал або дані, які перетворюються або витрачаються 

функцією, щоб створити те, що з'явиться на її виході. Стрілка входу зображується 

як та, що входить в ліву грань блоку. Допускається, що функція може не мати 

жодної стрілки входу. Часто буває складно визначити, чи є дані входом, або 

управлінням. У тому випадку, коли дані змінюються або переробляються, це вхід, 

якщо немає – управління. 

Стрілка управління – це правила, стратегії, процедури, стандарти, які 

визначають умови, необхідні функції, щоб отримати в результаті виконання 
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функції правильний вихід. Стрілка управління малюється як та, що входить в 

верхню межу блоку. Кожна функція повинна мати хоча б одну стрілку управління. 

Управління впливає на функцію, але не перетворюється функцією. Якщо мета 

функції – змінити процедуру, то така процедура буде для функції входом. У разі 

виникнення невизначеності в класифікуванні стрілки (вхід або управління) 

рекомендується створювати стрілку управління. 

Стрілка виходу – це дані або матеріальні об'єкти, вироблені функцією. 

Стрілка виходу зображується вихідною з правої межі блоку. Кожна функція 

повинна мати хоча б одну стрілку виходу. Функція без виходу не має сенсу та не 

повинна моделюватися. 

Стрілка механізму – це ресурси (персонал, техніка, обладнання), що 

підтримують виконання функції. Стрілка механізму зображується такою що 

входить в нижню межу блоку. Стрілка механізму може не зображуватися на моделі. 

В цілому модель в нотації IDEF0 являє собою сукупність ієрархічно 

впорядкованих і взаємопов'язаних діаграм. 

Контекстна діаграма є вершиною деревовидної структури діаграм і являє 

собою загальний опис системи та її взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Функціональна декомпозиція є розбиттям системи на великі фрагменти. 

Діаграми, що описують кожен фрагмент і взаємодія фрагментів, називаються 

діаграмами декомпозиції. Після декомпозиції контекстної діаграми проводиться 

декомпозиція кожного великого фрагмента системи на більш дрібні і так далі до 

досягнення потрібного рівня подробиці опису. Діаграма дерева вузлів показує 

ієрархічну залежність побудованих діаграм [102]. 

Перевага побудованих за допомогою методологія функціонального 

моделювання IDEF0 моделей в тому, що їх легко презентувати і обговорювати з 

фахвцями предметної області в силу їх наочного графічного уявлення. 

Побудуємо інформаційну модель процесу реалізації механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств, використовуючи методологію функціонального моделювання IDEF0. 
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Загальна структура IDEF0 моделей процесу реалізації механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств, розроблена із використанням AllFusion Process Modeller, 

представлена деревом відповідних діаграм (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 — Дерево діаграм інформаційної моделі механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Інформаційна модель механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів в маркетинговій діяльності підприємств складається з контекстної 

діаграми А0 механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в 

маркетинговій діяльності підприємств та діаграм декомпозиції першого рівня 

деталізації та другого рівня деталізації. 

На рисунку 3.2 представлена контекстна діаграма А0 механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств. 
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Рисунок 3.2 – Контекстна діаграма А0 механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств 

Джерело: розроблено автором.
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Основним процесом системи є механізм рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

Вхідними є дані про поточний обсяг продажів продуктів, на яких 

засновується рішення про необхідність підвищення обсягу продажів шляхом 

застосування відповідного механізму управління. 

До управлінських відносяться дані про план продажів продукції, 

маркетинговий план та маркетинговий бюджет компанії. Отримані результати 

управління повинні бути узгоджені з розробленим планами та виділеним 

бюджетом на відповідне впровадження. 

Механізмами реалізації є відділи маркетингу та реклами та відділ продажів. 

Відділ маркетингу займається безпосередньо застосуванням механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів для отримання звернень 

клієнтів, а відділ продажів перетворює звернення в проданий продукт. 

Вихідними даними є отриманий прибуток компанії від збутзбутих продуктів. 

Якщо механізм рефлексивного управління поведінкою споживачів було 

застосовано успішно, то результатом стане отримання компанією додаткового 

прибутку від додаткового обсягу продажу продукції. 

Розглянемо з яких процесів складається механізм рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств за допомогою його 

розбиття на діаграми декомпозицій. 

На рисунку 3.3 представлена декомпозиція діаграми першого рівня 

деталізації А0 механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в 

маркетинговій діяльності підприємств.  
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Рисунок 3.3 — Діаграма декомпозиції першого рівня деталізації механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

Джерело: розроблено автором. 
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Так, процес рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств, передбачає в собі наступні процесси:  

оцінювання ринку (рис. 3.3, блок 1); 

рефлексивне управління (РУ) споживачами у маркетинговій діяльності 

підприємств (рис. 3.3, блок 2); 

оцінка результатів впровадження РУ поведінкою споживачів у маркетингову 

діяльність підприємств (рис. 3.3, блок 3). 

Аналіз даних про поточний обсяг продажів продуктів викликає необхідність 

отримання додаткового прибутку. Для перевірки можливості його отримання 

оцінюється ринок: його ємність та основні характеристики споживачів на ринку. 

Отримані результати оцінки використовуються для розрахунку прогнозів 

застосування рефлексивного управління поведінкою споживачів за допомогою 

математичної моделі механізму та прийняття рішення про впровадження 

механізму. Отримані результати впровадженя у вигляді звернень клієнтів 

перетворюються відділом продажів у реальні продажі продукції, а отриманий 

економічний ефект оцінюється відділом маркетингу. 

На рисунку 3.4 представлена декомпозиція для блоку «Оцінювання ринку» 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій 

діяльності підприємств та представлена відповідна діаграма другого рівня 

деталізації.  

Так, процес оцінювання ринку в процесі рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, передбачає в собі 

наступні процеси:  

оцінка ємності ринку (рис.3.4, блок 1); 

виділення долі споживачів, що придбають продукти без будь-яких впливів 

(рис.3.4, блок 2); 

виділення долі споживачів, які не купують продукти без впливу, але в 

перспективі можуть придбати продукт (рис.3.4, блок 3); 

розрахунок прогнозної долі споживачів на ринку, що придбають продукти до 

початку рефлексивного управління (РУ) (рис.3.4, блок 4); 
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Рисунок 3.4 – Діаграма декомпозиції для блоку «Оцінювання ринку» інформаційної моделі рефлексивного управління 

поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності підприємств 

Джерело: розроблено автором.
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порівняння прогнозного значення долі споживачів на ринку, що придбають 

продукти до початку РУ з фактичним рівнем продажів продуктів (рис.3.4, блок 5). 

Дані, отримані на кожному етапі, послідовно передаються для використання 

на наступному етапі. Серед них: дані про загальну ємність ринку, дані про долю 

споживачів першого типу, дані про долю споживачів другого типу, прогнозована 

доля споживачів, що придбають продукти до РУ, дані про оцінювання ринку. 

Виконання етапів покладено на відділ маркетингу та реклами. Регулюючим 

документом є затверджений керівництвом план продажів продуктів на поточний 

період.  

На рис. 3.5 представлена діаграма декомпозиції другого рівня інформаційної 

моделі механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в 

маркетинговій діяльності підприємств, а саме деталізація функцій блоку 

«Рефлексивне управління (РУ) споживачами у маркетинговій діяльності 

підприємств».  

Так, процес застосування рефлексивного управління у маркетинговій 

діяльності підприємств передбачає реалізацію наступних функцій:  

виявлення загальних характеристик та таких, що впливають на схильність до 

наслідування споживачів із цільової аудиторії (ЦА) споживачів продуктів (рис. 3.5, 

блок 1); 

розрахунок ймовірності придбання продукту споживачами, які не купують 

продукти без впливу (рис. 3.5, блок 2); 

формування рефлексивного керуючого впливу (рис. 3.5, блок 3); 

розрахунок прогнозованої долі споживачів на ринку, що придбають продукти 

після РУ (рис. 3.5, блок 4); 

розрахунок витрат на впровадження РУ поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств (рис. 3.5, блок 5); 

розрахунок прогнозованої ефективності впровадження РУ поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств (рис. 3.5, блок 6); 

впровадження РУ (рис. 3.5, блок 8). 
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Рисунок 3.5 – Діаграма декомпозиції другого рівня деталізації інформаційної моделі рефлексивного управління 

поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності підприємств (блок «Рефлексивне управління (РУ) споживачами у 

маркетинговій діяльності підприємств») 

Джерело: розроблено автором.
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Дані, отримані на кожному етапі, послідовно передаються для використання 

на наступному етапі. Серед них: виявлені параметри схильності до наслідування, 

витрати на визначення схильності до наслідування, ймовірність придбання 

продуктів споживачами, які не купують продукти без впливу, змінені параметри 

схильності до наслідування, сформований рефлексивний керуючий вплив, 

прогнозована доля споживачів, що придбають продукти після РУ, загальна вартість 

витрат на впровадження РУ, прогнозований результат застосування РУ. 

Виконання наведених функцій покладається на відділ маркетингу та реклами. 

Регулюючим документом є затверджений керівництвом маркетинговий план 

(блоки функцій 3, 4, 6, 7) та маркетинговий бюджет (блоки функцій 1,5,7) на 

поточний період.  

Розроблена структурно-функціональна модель інформаційного забезпечення 

процесів рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій 

діяльності підприємств в логічній і послідовній формі відображає інформацію про 

необхідні для реалізації механізму процеси, інформаційні потоки, ресурси та 

нормативну інформацію. В основу інформаційної моделі покладена технологія 

структурно-функціонального моделювання бізнес-процесів IDEF0. Вона дає 

можливість здійснювати декомпозицію процесів і представляти їх у вигляді 

ієрархічно взаємопов'язаних діаграм.  

Головне призначення моделі – інформаційне забезпечення впровадження 

концептуальних положень механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Використання запропонованої 

інформаційної моделі дозволить одержати цілісне уявлення про процес реалізації 

відповідних методів і моделей. Основні системні поняття представленої IDEF0-

моделі формують базу майбутньої інформаційної системи підприємства, а також 

дозволяють визначити основні потоки даних запропонованих концептуальних 

положень управління та їх головні функції. 

Інтеграцію розроблених концептуальних положень у практику 

функціонування підприємств запропоновано здійснювати шляхом оптимізації 

взаємодії відповідних інформаційних потоків у рамках існуючої організаційної 
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структури. Це дозволить встановити оптимальне завантаження персоналу 

відповідно до обсягу вирішуваних завдань і виконуваних функцій, мінімізувати 

витрати на реалізацію концепції рефлексивного управління поведінкою споживачів 

в маркетинговій діяльності підприємств. 

 

 

3.2 Організаційне забезпечення рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

 

Ефективність реалізації концептуальних положень механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств 

значним чином обумовлена якістю розробленого організаційного забезпечення.  

Організаційне забезпечення можно визначити як систему організаціонних 

заходів і засобів, які створюють умови для нормального здійснення економічних 

процесів, реалізації планів, підтримки необхідного функціонування економічної 

системи. Організаційне забезпечення включає в себе методики проведення робіт, 

вимоги до оформлення документів, посадові інструкції і являє собою сукупність 

методів і засобів, що регламентують взаємодію всіх учасників впровадження 

нового механізму [89]. 

Завдання організаційного забезпечення полягає в тому, щоб створити таку 

структуру управління системою, яка найбільш ефективно виконували б інтегруючі 

функції щодо взаємодії між усіма учасниками відповідних процесів на 

підприємстві. Кожен працівник повинен мати певні обов'язки, права і 

відповідальність за етап роботи, що віповідає його посадовій інструкції.  

У загальному вигляді організаційна складова реалізації будь-якого 

впровадження на підприємстві являє собою сукупність документів, які містять 

структуру органів управління, процедури виконання основних етапів, опису 

регламентів взаємодії учасників процесу впровадження, процедур управління 

різними етапами проекту, детальних інструкцій по виконанню процедур і 

управлінських шаблонів, а також положень про тимчасові посади та відповідні 
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посадові інструкцій. З огляду на свою складність і великого масиву необхідної 

інформаційної бази, організаційні рішення можуть підтримуватися на рівні 

інформаційних технологій [89]. 

Вирішальна роль в забезпеченні якості реалізації нових механізмів належить 

кадровій структурі підприємства, яка забезпечує відповідну базу для 

організаційного процесу та виконання робіт. Ії метою є: розподіл праці; визначення 

завдань і обов'язків; визначення ролей і взаємин; визначення каналів взаємозв'язку. 

Ефективність реалізації відповідних функцій на підприємстві, що вимагають 

високого ступеня взаємодії виконавців, а також злагодженої роботи всіх учасників, 

значним чином залежить від організації управління ними. 

Прийняття управлінських рішень при реалізації нових механізмів є найбільш 

складною і важливою задачею, тому що необхідно врахувати комплекс завдань, що 

висуває особливі вимоги до процедур підготовки даних. Регламентація взаємодії 

працівників з технічними засобами і між собою можлива тільки при наявності 

відповідного організаційного забезпечення проекту. 

Організаційне забезпечення реалізації розробленого в дослідженні механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

являє собою сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію персоналу 

в процесі здійснення відповідних функцій на підприємствах. Порядок такої 

взаємодії відбивається в посадових інструкціях, які є типовими описом основних 

функцій, які повинен реалізовувати працівник, що займає певну посаду. При цьому 

функція прдставляється як особливість внеску працівника в процес виробництва, 

основна специфіка його праці, що включає опис характерного кінцевого продукту.  

Мінімальна кількість людей у відділах компанії – 1. В залежності від 

специфіки підприємства, його структури, обсягів виробництва та продажыв 

кількісний склад відділів може змінюватись, а функції перерозподілятись між 

працівниками відділу. Взаємодія співробітників компанія з учасниками ринку та 

обмін інформацією представлено на рисунку 3.6. 
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Рисунок 3.6 — Взаємодія співробітників компанія з учасниками ринку та 

обмін інформацією в процесі рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств 

Джерело: розроблено автором. 

 

В таблиці 3.1 наведено перелік функцій співробітників підприємства, які 

необхідні для організаційного забезпечення діяльності механізму. 

Більша частина завдань щодо реалізації механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів покладається на відділ маркетингу. Детальний перелік 

завдань для кожного з співробітників представлено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.1 – Перелік функцій співробітників підприємства, які необхідні 

для організаційного забезпечення впровадження механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетингову діяльність підприємств 

Посада Відділ Функціональні обов`язки 

1 2 3 

Директор - Без відділу Керування структурними 

підрозділами компанії, 

прийняття управлінських 

рішень, аналітика фінансових 

показників, узгодження та 

затвердження стратегічних 

рішень, розподіл бюджету. 

Менеджер з продажу Відділ продажів Обробка первинних заявок 

клієнтів, проведення 

переговорів з метою продажу 

продуктів, супровід послуги до 

моменту отримання оплати. 

Менеджер з маркетингу Відділ маркетингу Дослідження ринку споживачів, 

збір аналітичних даних, 

формування маркетингових 

стратегій, керування рекламною 

діяльністю компанії. 

Бухгалтер Бухгалтерія Використання даних в процесі 

реалізації механізму 

рефлексивного управління 

поведінкою споживачів  для 

ведення бухгалтерського та 

податкового обліку, 

нарахування заробітних плат, 

проведення фінансових 

операцій, документообіг, звірка 

взаєморозрахунків, підготовка 

фінансових та податкових звітів. 
Джерело: розроблено автором 

 

Тож, послідовність організаційних дій для реалізації механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів на ринку збуту складає 

наступне: 

1. Прийняття рішення щодо необхідності підвищення продажів товару. 

2. Оцінка ємності ринку збуту. 
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3. Виділення 2 груп споживачів: які придбають продукт без будь-яких 

впливів та долі споживачів, які не купують продукт без впливу, але в перспективі 

можуть придбати його. 

4. Розрахунок прогнозної долі споживачів на ринку збуту, що придбають 

продукт до початку рефлексивного управління. 

5. Порівняння прогнозного значення долі споживачів на ринку збуту, що 

придбають продукт до початку рефлексивного управління з фактичним рівнем 

продажів. 

6. Формування рефлексивного керуючого впливу. 

7. Розрахунок прогнозної долі споживачів на ринку збуту, що придбають 

продукт після рефлексивного управління. 

8. Розрахунок ефективності впровадження рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

9. Застосування рефлексивного керуючого впливу на споживача. 

 

Таблиця 3.2 – Розподіл завдань між співробітниками підприємства в процесі 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності  

Етап механізму Виконавець Перелік задач 

1 2 3 
Прийняття рішення щодо 

необхідності підвищення 

продажів товару 

Директор Аналіз фінансових показників компанії, порівняння 

запланованого і фактичного рівня виконання плану 

продажу, прийняття рішення щодо необхідності 

підвищення рівня продажу продукції та передача завдання 

у відділ маркетингу. 

Оцінка ємності ринку 

збуту 

Менеджер з 

маркетингу 

Аналіз відкритих джерел і власних даних підприємства 

Виділення 2 груп 

споживачів: які 

придбають продукт без 

будь-яких впливів та долі 

споживачів, які не 

купують продукт без 

впливу, але в перспективі 

можуть придбати його 

Менеджер з 

маркетингу 

Проведення розрахунків на основі поточного рівня збуту 

продукції, виділення груп споживачів.  

Розрахунок прогнозної 

долі споживачів на ринку 

збуту, що придбають 

продукт до початку 

рефлексивного 

управління 

Менеджер з 

маркетингу 

Проведення розрахунків відповідно моделі механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств. 
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Закінчення табл.3.2. 

1 2 3 

Порівняння прогнозного 

значення долі споживачів 

на ринку збуту, що 

придбають продукт до 

початку рефлексивного 

управління з фактичним 

рівнем продажів 

Менеджер з 

маркетингу, 

Директор 

Оцінка доцільності використання рефлексивного 

управління, передача результатів від відділу маркетингу 

директору, прийняття рішення щодо початку 

рефлексивного управління шляхом проведення рекламної 

кампанії. 

Формування 

рефлексивного керуючого 

впливу 

Менеджер з 

маркетингу 
Визначення цільової аудиторії продукції; виявлення 

загальних характеристик споживачів із цільової аудиторії 

споживачів продукту; вибір групи споживачів для 

опитування; проведення опитування аудиторії; 

інтерпретація результатів опитування; виявлення 

характеристик споживачів, що впливають на схильність 

до наслідування; розрахунок ймовірності придбання 

продукту споживачами, які не купують продукт без 

впливу. 
Розрахунок прогнозної 

долі споживачів на ринку 

збуту, що придбають 

продукт після 

рефлексивного 

управління 

Менеджер з 

маркетингу 
Проведення розрахунків відповідно моделі механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств.. 

Розрахунок ефективності 

впровадження 

рефлексивного 

управління поведінкою 

споживачів у 

маркетинговій діяльності 

підприємств 

Менеджер з 

маркетингу 
Розрахунок витрат на впровадження РУ поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств, 

розрахунок ефективності впровадження РУ поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності підприємств  

Застосування 

рефлексивного керуючого 

впливу на споживача 

Менеджер з 

маркетингу, 

відділ 

продажів 

Менеджмент рекламної кампанії, визначення лідера 

думок, запит статистичних даних, підготовка рекламних 

матеріалів і формулювання завдання, затвердження дат і 

бюджетів, переговори з лідером думок, передача 

рекламних матеріалів у вигляді завдання, проведення 

рекламної кампанії, фіксація результатів, продаж (збут) 

продукції споживачам, що звернулись за придбанням 

продукту. 

Джерело: розроблено автором 

 

Реалізація механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств можлива на підприємствах із найпростішою 

структурою. Зокрема в агентствах нерухомості.  

Перед застосуванням механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів необхідним є формування, налагодження роботи відділу маркетингу та 

впровадження маркетингової стратегії, узгодженою з бізнес-стратегією 

підприємства. 
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Процес управління маркетинговою діяльністю підприємства включає в себе 

наступні елементи: аналіз ринкових можливостей агентства нерухомості; 

формулювання місії організації; встановлення цілей маркетингової діяльності, 

вироблення моделі ринкової поведінки; розробка маркетингової стратегії 

(включаючи формування і відбір оптимальних варіантів стратегії); розробка 

програми та бюджету дій; втілення в життя маркетингових заходів; контроль 

результатів; корекція зроблених раніше дій і стратегії маркетингу. 

Аналіз ринкових можливостей включає дослідження ринків і оцінку 

маркетингових можливостей. Підприємства повинні вміти виявляти ринкові 

можливості. 

Для досягнення маркетингових цілей підприємства, необхідним є визначення 

можливостей на основі аналізу конкурентів, постачальників та навколишніх умов. 

Вивчення можливостей підприємства дозволяє зробити порівняльний аналіз 

потенціалу підприємства та існуючих ринкових потреб, сформулювати сильні та 

слабкі сторони, видатні області діяльності та функції, які потребують 

удосконалення.  

Аналіз ресурсів підприємства відбувається шляхом дослідження продуктів, 

фінансів, кадрів, устаткування, які є в наявності та які необхідно придбати, 

визначення сум необхідних витрат. Аналіз проводиться зазвичай за матеріалами 

звітності самого підприємства та додаткових джерел інформації: статистичними 

вибірками, бізнес-довідками, звітами наукових організацій, професійним, 

комерційним, урядовим публікацій. 

Головна мета існування підприємства фіксується у її місії. Виділяють також 

бачення підприємства, що на відміну від місії зосереджується на завданнях і 

прагненнях. Бачення безстроково: навіть якщо організація перебудує свою 

стратегію, бачення повинно залишитися незмінним. 

Місія – це ділове поняття, що відображає призначення бізнесу, його основну 

мету. На відміну від бачення місія характеризує: вид, масштаби діяльності, 

відмінності від конкурентів, залишаючи без уваги перспективи розвитку бізнесу. 

Місія деталізує статус підприємства і забезпечує орієнтири для вироблення цілей і 
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стратегій на різних організаційних рівнях. Місія пояснює суть діяльності, 

специфіку бізнесу і шлях розвитку компанії – все те, що відрізняє цю компанію від 

інших в цій галузі [59]. 

Формулювання місії сприяє вирішенню таких проблем управління [59]: 

по-перше, місія змушує менеджерів систематично займатися всебічним 

аналізом сильних і слабких сторін організації та її конкурентів, можливостей і 

загроз, що підвищує обґрунтованість прийнятих стратегічних рішень; 

по-друге, в великих за розміром компаніях місія сприяє інтеграції локальних 

організаційних одиниць в одне ціле, мотивації персоналу і більш ефективній 

взаємодії керівників і підлеглих на різних рівнях; 

по-третє, грамотно визначена місія сприяє проецюванню раціонального та 

позитивного іміджу компанії на ділових партнерів, акціонерів, інвесторів, від яких 

в різних формах і ступеня залежить доля підприємства. 

Формулювання місії містить опис трьох елементів [59]: 

1. Потреб покупця, тобто те, що треба задовольняти. 

2. Груп покупців, тобто об'єкту обслуговування. 

3. Дій, технологій і знань, тобто як компанія створює та поширює 

споживчу цінність і задовольняє потреби своїх клієнтів. 

Третій крок у стратегічному маркетингу полягає в постановці маркетингових 

цілей. Це чіткі, вимірні цілі, які дають особам, які приймають рішення, основу для 

прийняття рішень та оцінки прогресу. Цілі звичайно виражаються в термінах однієї 

або декількох кількісних цілей, таких як дохід, прибуток, продажі або частка на 

ринку. Важливо відзначити, що кожна задача повинна бути досяжна протягом 

певного періоду часу [59]. 

Маркетингова стратегія є особливою формою планування та здійснення 

планів компанії, яка покликана мінімізувати всі ризики, що виникають на шляху до 

досягнення маркетингових цілей. Такого роду стратегії розглядають з метою 

скоротити витрати та втрати . 
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Для кожної маркетингової стратегії основою є план, згідно з яким 

підприємство планує досягти поставлених цілей. Маркетингова стратегія повинна 

втілювати одну з двох основних цілей маркетингу [59]: 

1. Залучення клієнтів (споживачів). 

2. Просування продукції. 

У будь-яких стратегіях маркетингу дуже важливий грамотний аналіз ринку 

та тієї області, діяти в якій планує підприємство. Такі ніші можуть відрізнятися між 

собою розмірами, обсягом цільової аудиторії, потенційної прибутковістю. У 

більшості випадків, кожна така ніша вимагає індивідуального підходу з 

маркетинговою стратегією. При цьому, потрібно враховувати наступні фактори: 

характеристики і властивості продукту, цільову аудиторію, місткість ринку, 

способи просування, дистрибуцію і збут [59]. 

Таким чином, стратегія маркетингу повинна слідувати наступним завданням: 

– оцінка реального платоспроможного попиту на продукт і способи його 

дистрибуції; 

– оцінка місткості ринку, згідно з яким буде здійснюватися дистрибуція; 

– аналіз ризиків, які можуть виникнути при просуванні і збуту продукції; 

– аналіз реального і потенційного продукту конкурентів; 

– оцінка стійкості та ефективності виробництва та дистрибуції продукції. 

Після впровадження маркетингової стратегії можливим становиться 

впровадження маркетингового плану та тактичних дій для досягнення 

короткострокових цілей. 

Реалізація розроблених концептуальних положень механізму рефлексвного 

управління поведінкою споживачів спрямована на організацію маркетингової 

кампанії з метою підвищення обсягів продажів продукції завдяки можливості 

впливу на рефлексивні характеристики поведінки споживачів та залучення 

додаткової кількості клієнтів.  

Зважаючи на те, що розроблений механізм орієнтований на використання в 

сучасних умовах цифровізаціїї дільності підприємств, до компетенцій відділу 

маркетингу висуваються певні вимоги. 
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Цифровий маркетинг (інтернет-маркетинг, Digital-маркетинг) прийнято 

визначати через набір методів, використовуваних в ньому: пошукова оптимізація 

(SEO); пошуковий маркетинг (SEM); створення посилань; просування в соціальних 

мережах (SMM); формування репутації компанії в Інтернеті (SERM) і т. п. 

Цифровізація маркетингу відбувається в наступних напрямках: 

1) стратегії та інструменти (зміна пріоритетів і зміна інструментарію для 

реалізації стратегії); 

2) середовище (інтернет-простір і народження цифрового простору навколо, 

перехід до віртуальності та проникнення її в реальне середовище, зрощування 

віртуального і реального – AR (доповнена реальність)); 

3) поведінка споживачів та її дослідження за допомогою цифрових 

інструментів (споживачі існують в новому просторі досить органічно, з'являються 

нові покоління, які інтегровані в цифровому просторі). 

Крім того, розвиток в сучасному інтернет-маркетингу таких напрямків, як 

наскрізна аналітика, призвело до включення в сучасний інтернет-маркетинг 

методів роботи, які не пов'язані з Інтернетом безпосередньо, наприклад робота зі 

службами коротких повідомлень (SMS), службами мультимедійних повідомлень 

(MMS) тощо.  

Між професіями маркетолога та інтернет-маркетолога вже помітна істотна 

різниця та вимагає внесення змін до програми підготовки фахівців вищих 

навчальних закладів на державному рівні. В першу чергу це стосується знань в 

області програмування та використання інтернет-технологій. Професійна 

діяльність таких інтернет-маркетолога полягає в розробці та реалізації стратегії 

просування веб-сайтів, інтерактивних додатків, інформаційних ресурсів, товарів і 

послуг в Інтернеті. Основна мета діяльності полягає в підвищенні відвідуваності 

веб-сайтів і використання веб-сервісів серед цільової аудиторії. Серед основних 

посадових функцій інтернет-маркетолога можна виділити:  

– проведення підготовчих робіт для пошукового просування в Інтернеті; 

– проведення підготовчих робіт для контекстно-медійного просування в 

Інтернеті; 
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– проведення підготовчих робіт для просування соціальних медіа в 

Інтернеті; 

– реалізація стратегії пошукового просування в Інтернеті; 

– реалізація медійної стратегії просування в Інтернеті; 

– проведення досліджень в Інтернеті; 

– стратегічне планування інтернет-кампаній; 

– управління персоналом в підрозділі інтернет-маркетингу. 

Однак навіть такий список трудових функцій не відображає всю 

різноманітність функціоналу інтернет-маркетолога та не відповідає вимогам, які 

висуває до такого фахівця ринок. До того ж розвиток цифрових технологій, в тому 

числі в області маркетингу, йде такими темпами, що будь-який жорсткий список 

компетенцій дуже швидко застаріває. 

Серед базових вимог, що використовують работодавці при пошуку фахівців 

з інтернет-маркетингу на спеціалізованих платформах та які знадоюляться 

маркетологу для ефективного впровадження механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів, можно визначити наступні: 

– досвід розробки сайту, формування технічних завдань для створення 

сайту з нуля; 

– знання принципів пошукової оптимізації та вміння працювати з 

контекстною рекламою; 

– вміння працювати з відеорекламою, e-mail-маркетингом, медійною 

рекламою і ремаргетингом; 

– знання веб-аналітики (планування аналітики і метрик ефективності, 

вивантаження і обробка даних, прийняття рішень на основі веб-аналітики); 

– знання класичного маркетингу, маркетингового аналізу, основ 

побудови бізнесу і економіки; 

– вміння аналізувати конкурентів як з точки зору бізнес-аспектів, так і з 

точки зору реалізації їх маркетингової стратегії; 

– веб-програмування на базовому рівні (HTML, JS, CSS); 

– знання основ веб-дизайну та графічного дизайну; 
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– широкий кругозір в професійній області: відстеження інновацій в 

області сервісів реклами, аналітики та суміжних інструментів; 

– вміння спілкуватися з людьми, робити презентації і захищати свої ідеї. 

Додаткові вимоги до інтернет-маркетолога, що стануть конкурентною 

перевагою підприємства: 

– розуміння CRM, телефонної аналітики, персоніфікованої 

багатоканальної веб-аналітики; 

– досвід в розробці стратегії інтернет-маркетингу і детальний контроль її 

реалізації в команді маркетологів, телефоністів, CRM-інтеграторів, SEO-фахівців, 

копірайтерів, верстальників, програмістів, дизайнерів; 

– просунуті знання пакету MS Office; 

– знання математики на рівні гуманітарного вузу; 

– знання економіки і статистики; 

– досвід роботи на стороні і клієнта, і агентства. 

Від максимального рівня підготовки та компетенцій маркетолога чи 

співробітників відділу маркетингу залежить якість функціонування маркетингової 

діяльності підриємства взагалі та, зокрема, впровадження новітніх інструментів 

маркетингу, таких як механізм рефлексивного управління поведінкою споживачів 

в маркетинговій діяльності підприємств.  

В рамках даної роботи концептуальні положення рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств реалізовано в 

управлінні маркетинговою діяльністю агентства нерухомості, в зв'язку з чим оцінку 

ринку рекомендовано здійснювати з періодичністю раз на рік, а прийняття 

управлінських рішень щодо застосування механізму рефлексивного управління – 

відповідно мірі необхідності підвищення кількості звернень клієнтів згідно з 

маркетинговим планом підприємства. 

Отриманий в результаті впровадження механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності підприємств прибуток 

залежить від конверсії продажів – чим більшій кількості клієнтів, які звернулись за 

придбанням продукту, він буде проданий, тим більший прибуток буде отримано. 
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Рівень конверсії (conversion rate) – це процентне співвідношення клієнтів, які 

придбали продут до загальної кількості всіх звернень клієнтів [60].Зазвичай рівень 

конверсії розраховується у відсотках.  

Для того, щоб підвищити конверсію продажів на підприємстві необхідно 

провести аудит з метою виявлення та виправлення помилок, які допускають 

менеджери з продажів. Аудит проводить беспосередньо керівник відділу продажів, 

директор компанії або зовнішній незалаежний консультант. 

На етапі виявлення помилок, необхідно прослухати розмови менеджерів з 

продажу з потенційними покупцями. Для отримання об’єктивної інформаціїї, 

особа, що проводить аудит, не повинна бути особисто присутня при обробці 

замовлень клієнтів та/або попереджати менеджерів з продажу про проведення 

аудиту. Це можливо зробити шляхом прослуховування телефонних розмов, аналізу 

переписки з клієнтом у чатах або під виглядом «таємного покупця». 

Можливі помилки менеджерів з продажу, що призводять до зниження 

конверсії продажів: 

1. Менеджери працюють з клієнтами, як операціоністи-консультанти. 

Вони відмінно розповідали інформацію про продукт, але не виявляли потреби, не 

відпрацьовували заперечення та, як наслідок не закривали угоду. 

2. У менеджерів немає єдиного сценарію, як будувати розмову з клієнтом 

і як обробляти заявки. Кожен менеджер оброблює замовлення так, як уміє. 

3. Якщо за один дзвінок клієнт не купує, менеджери не передзвонюють 

йому пізніше і не дають додаткову інформацію.  

4. Якщо продукт наразі відсутній, менеджери не пропонують клієнтові 

аналоги. 

5. Менеджери відпрацьовують тільки легкі замовлення, які просто 

перевести на етап продажів. 

6. Менеджер не володіє повною інформацією про продукт, не може 

відповісти на запитання, виглядає некомпетентним. 

7. З менеджером неприємно спілкуватись, його мова нечітка, невихована, 

в розмові він не намагається проявляти клієнторієнтовніть. 
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8. Після виявлення помилок, що допускають менеджери з продажів, 

необхідно провести ряд заходів, спрямованих на їх уснунення. 

Серед можливих способів виправлення існуючих помилок менеджерів з 

продажу та їх мотивування на покращення роботи: 

1. Проведення з менеджерами навчання і доповнення робочих інструкцій. 

Менеджерам пояснюється, яку інформацію треба давати клієнту при першому 

зверненні. 

2. Розробка сценарієв продажів (скриптів). Менеджер повинен чітко 

розуміти як реагувати на кожну дію клієнта, що робити в випадку відмови, як 

відповідати на типові заперечення. 

3. Індивідуальна робота з менеджерами. Виявлення слабких і сильних 

сторін спеціаліста, розробка плану зростання. 

4. Розробка системи штрафних балів. Кожній помилці призначається 

певна кількість балів. За підсумками місяця сума балів впливає на преміальную 

частину як понижуючий коефіцієнт. 

5. Розробка чек-листу оцінки менеджерів, враховуючи особливості 

бізнесу. 

6. Автоматизація роботи, яку не встигають робити менеджери з продажів. 

Впровадження CRM системи для відслідковування статусу кожного замовлення.  

7. Мотивація найкращих менеджерів преміями, нагородами, 

похвальними листами. 

Після впровадження заходів щодо усунення помилок менеджерів з продажу, 

необхідно відслідковувати їх ефективність та за необхідности продовжити процесс 

удосконалення роботи. 

Таким чином, запропоноване організаційне забезпечення процесів 

рефлексивного управління поведінкою споживачів представляє перелік завдань і 

розподіл виконання відповідних функцій між співробітниками підприємства. 

Особливістю розробленого механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів в маркетинговій діяльності підприємств є можливість його 
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впровадження на підприємствах будь-якого розміру, в тому числі з мінімальною 

кількістю співробітників.  

Отже, для ефективної реалізації концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств необхідним є попереднє стратегічне планування маркетингової 

діялності підприємства (визначення місії, цілей та шляхів досягнення цілей 

компанії); наявність у штаті підприємства працівників, що володіють навичкам 

інтернет-маркетингу та можуть ефективно виконувати функції інтернет-

маркетолога; розподіл роботи за етапами впровадження механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів між співробітниками компанії; контроль за 

якістю роботи менеджерів з продажів для забезпечення високого рівня конверсії 

продажів. Успіх і економічна ефективність впровадження механізму безпосередньо 

залежить від досвіду, компетентності, креативності залучених співробітників 

і / або підрядників, а також від організаторських здібностей і правильності 

управлінських рішень, прийнятих керівництвом. 

При дотриманні необхідної якості організаційного забезпечення 

впровадження механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетингову діяльність підприємства призведе до підвищення рівня попиту на 

продукти підприємства і, як наслідок, до підвищення рівня продажів та отриманого 

прибутку, що посилить конкуренті переваги підприємтсва на ринку. 

 

 

3.3 Оцінка економічної ефективності впровадження механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств 

 

Для оцінки ефективності запропонованих методичних положень, пов'язаних 

з рефлексивним управлінням поведінкою споживачів на ринках збуту, необхідно 

здійснити їх практичну апробацію на діючому підприємстві, підсумком якої стане 

розрахунок економічний ефективності впровадження механізму в якості 
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маркетингового інструменту збільшення попиту на продукти та, як наслідок, 

підвищення обсягів продажів та посилення конкурентних позицій підприємства 

підприємства на ринку. 

У якості об'єкта для реалізації запропонованих концептуальних положень 

було обрано ТОВ «Агентство нерухомості «Старгород» (ТОВ «АН «Старгород»), 

що працює на ринку нерухомості з 2008 року та спеціалізується на заміській 

нерухомості Києва у Вишгородському районі.  

Відмінністю агентств нерухомості від інших підприємств є відсутність 

власного товару, а отримання прибутку компанії відбувається шляхом надання 

посередницьких послуг: рієлторських (з продажу та здачі в оренду нерухомого 

майна) та юридичних (підготовка документів до угод, узаконення будівництва, 

оформлення земельних ділянок тощо). 

Через те, що на сьогодні в Україні відсутнє регулювання рієлторської 

діяльності на законодавчому рівні, на ринку нерухомості склалася ситуація 

переповнення низькокваліфікованими фахівцями та шахраями. Це сформувало 

негативний стереотип навколо професії рієлтор, через який власники нерухомого 

майна намагаються уникати звернень до приватних рієлторів чи агентств 

нерухомості за відповідними послугами щодо нерухомості.  

Крім того більшість агентств нерухомості України не мають в наявності 

налагоджений маркетинговий відділ, тому його функції частково або повністю 

покаладаються на інших співробітників, зокрема офіс-менеджерів та менеджерів з 

продажу нерухомості (рієлторів). 

В умовах динамічно змінюваних процесів на ринку нерухомості однією зі 

складових підвищення конкурентоспроможності організацій, що функціонують на 

зазначеному ринку, є забезпечення ефективності управління маркетинговою 

діяльністю. 

Насьогодні час ТОВ «АН «Старгород» є найбільшим і найдосвідченішим 

агентством нерухомості серед агентств передмістя Києва. Фахівці компанії входять 

до складу відомих та авторитетних об’єднань на ринку нерухомого майна – 
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Асоціації фахівців нерухомості України (АФНУ), Спілки фахівців з нерухомого 

майна України (СФНУ), Міжнародної федерації фахівців з нерухомості (FIABCI). 

Основним напрямком діяльності ТОВ «АН «Старгород» є надання 

рієлторських послуг з продажу, купівлі та оренди нерухомості, а також надання 

спеціалізованих додаткових послуг з оцінки нерухомого майна, приватизації 

земельних ділянок, введення в експлуатацію будівель, виготовлення технічних 

паспортів, поділу та об’єднання земельних ділянок, присвоєння кадастрових 

номерів та юридичний супровід при здійсненні операцій з нерухомим майном. 

На початку 2020 року в компанії ТОВ «АН «Старгород» працює 14 людей, 

серед них: 

1. Директор – 1 кадрова одиниця. 

2. Маркетолог – 1 кадрова одиниця. 

3. Юрист — 1 кадрова одиниця. 

4. Бухгалтер – 1 кадрова одиниця. 

5. Офіс-менеджер – 1 кадрова одиниця. 

6. Менеджер з продажу нерухомості (рієлтор) – 9 кадрових одиниць. 

За 12 років роботи послугами агентства скористалось близько 4320 

споживачів. Динаміка попиту на рієлторські та додаткові послуги з нерухомого 

майна в ТОВ «АН «Старгород» за останні 2 роки представлена на рис. 3.7. 

Аналізуючи динаміку звернень клієнтів за послугами агентства за останні два 

роки можна зробити висновок про зниження попиту на рієлторські та юридичні 

послуги з нерухомого майна в ТОВ «АН «Старгород». Спострежується тенденція, 

що характеризує клієнтів, які продають власну нерухомість – найбільше звернень 

спосерігається у літній сезон, а з початком листопада знижується до рівня січня. 

Отже, особливо важливо розпочинати маркетингову активність до початку травня, 

щоб в літній сезон отримати максимальний результат від запущених рекламних 

кампаній. 
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Рисунок 3.7 — Динаміка звернень клієнтів в ТОВ «АН «Старгород»  

в 2018-2019 рр.  

Джерело: розроблено автором. 

 

Потенційно на ринку споживачів рієлторських послуг лише у 

Вишгородському районі Київської області знаходиться 2 724 власника за даними 

найбільшого порталу для розміщення оголошень з нерухомості OLX (рис. 3.8).  

З розрахунку на те, що мінімальний дохід агентства від надання однієї 

послуги клієнту складає 5 000 грн, то за умови, якби всі продавці нерухомості 

скористались послугами ТОВ «АН «Старгород» сумарний дохід агентства 

нерухомості міг би скласти 5 000×2 724=13 620 000 грн.  

Фактично, на початку 2020 року в продажі у агентства вже знаходилось 92 

об’єкти нерухомості, тобто 3,4% від загальної кількості потенційних споживачів 

(продавців нерухомості) на ринку. При цьому, мінімальний необхідний річний 

дохід компанії (показник AW), що встановлено керівництвом у плані продажів 

згідно стратегічним цілям компанії, складає 2 355 000 грн/рік.  
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Рисунок 3.8 — Потенційна кількість споживачів рієлторської послуги у 

Вишгородському районі за даними порталу OLX 

Джерело: сайт https://www.olx.ua/nedvizhimost/ko/q-вышгородский-район/.  

 

Відповідно до формули (2.3) 𝑄 = 0,034, 1 − 𝑄= 0,966. Тоді прогнозна частка 

споживачів ринку, які замовлять послугу до початку впливу, при розрахунковому 

значенні ймовірності наслідування 0,5 (ймовірності події ½ згідно стандартному 

розрахунку йовірності) за формулою (2.4) дорівнює 0,034+(0,966×0,5) = 0,517. 

Отже, придбання продуктів часткою споживачів, не схильних до придбання 

продуктів без наявності впливу, загальна частка споживачів, які придбають 

продукт, збільшується, тобто 𝑥(𝑄) = 0,517 > 𝑄 = 0,034. Це обґрунтовує 

доцільність застосування механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності ТОВ «АН «Старгород».  

Визначимо цільову аудиторію споживачів послуги шляхом проведення 

аналізу характеристик споживачів, які вже скористались послугами агентства за 

минулі роки. Результати (рис. 3.9–3.11) отримані в ТОВ «АН «Старгород» 

показали, що найчастіше послугами рієлтора для продажу нерухомості 

користуються жінки від 30 до 44 років, що мають дітей. 

https://www.olx.ua/
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Рисунок 3.9 – Аналітика демографії споживачів послуг  

у ТОВ «АН «Старгород» за статтю представлена сервісом Google Ads 

Джерело: профіль компанії ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://ads.google.com/  

 

 

Рисунок 3.10 – Аналітика демографії споживачів послуг  

у ТОВ «АН «Старгород» за віком, представлена сервісом Google Ads  

Джерело: профіль компанії ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://ads.google.com/  

 

Серед інтересів потенційний споживачів послуг ТОВ «АН «Старгород», 

визначених за допомогою сервісу Google Analytics: приготування їжі, політичні 

https://ads.google.com/
https://ads.google.com/
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новини, здоровий сопосіб життя, шопінг, дозвілля з сім’єю, телешоу, сад та город 

(рис.3.12). 

 

 

Рисунок 3.11 – Аналітика демографії споживачів послуг  

в ТОВ «АН «Старгород» за наявністю дітей представлена сервісом Google Ads 

Джерело: профіль компанії ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://ads.google.com/  

 

 

Рисунок 3.12 – Аналітика інтересів споживачів послуг  

у ТОВ «АН «Старгород» представлена сервісом Google Analytics 

Джерело: профіль компанії ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://analytics.google.com/ 

 

https://ads.google.com/
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За розрахунками відповідно формули 2.1 було встановлено, що 

репрезентативна вибірка з високим довірчим рівнем 95% для генеральної 

сукупності 2724 особи (визначена ємність ринку) складе 336 осіб.  

У результаті для визначення додаткових характеристик споживачів 

рієлторської послуги було обрано групу осіб, що складались з потенційних 

споживачів послуг агентства – учасників тематичних груп, власників майна з бази 

оголошень, клієнтів, що зверталися до агентства, але так і не уклали договір на 

надання послуг. Учасникам було розіслано онлайн-форму опитування, згідно 

відповідям якої було  визначено коефіцієнт схильності до наслідування (рис.3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Вигляд онлайн-форми для проведення опитування потенційних 

споживачів послуги  

Джерело: розроблена автором анкета на сайті https://docs.google.com/forms. 

 

https://docs.google.com/forms
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У результаті опитування з використанням автоматичного збору результатів 

опитування у MS Excel були зібрані, підраховані, нормалізовані наступні 

рефлексивні характеристики поведінки споживачів в процесі прийняття рішення 

щодо придбання продукту: 

1. Рівень емоційної нестійкості, 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

. 

2. Рівень інтровертності, 𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

 

3. Рівень конформізму, 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

. 

4. Рівень інформованості/досвіду споживача, 𝑑𝑖
1−𝑄

  

5. Оцінка часу, відведеного на прийняття рішення, 𝑣𝑖
1−𝑄

. 

Приклад результатів опитування споживача наведено у табл. А.2. Вигляд 

сторінки у MS Excel для опрацювання результатів опитування споживача наведено 

на рисунку 3.14.  

 

 

Рисунок 3.14 – Вигляд сторінки у MS Excel для опрацювання результатів 

опитування споживача  

Джерело: розроблено автором. 

 

Результати за кожним опитаним споживачем було зведено у єдину таблицю 

та розраховано, що схильність зберігати власну думку для частки опитаних 

споживачів за формулою 2.9 складе 𝜕 = 0,27, отже ймовірність придбання послуги 

за відповідно до формул (2.5, 2.7-2.9) складе 𝑝(𝑄2) = 1 − 0,27 = 0,73. Фрагмент 
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таблиці зі зведеними та нормалізованими результатами анкетування споживачів 

представлено в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Фрагмент результатів оцінки рефлексивних характеристик 

потенційних споживачів ТОВ «АН «Старгород» на основі проведеного опитування 

статистичної вибірки з цільової аудиторії 

№ 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

 𝑒𝑛𝑖
1−𝑄

 

норм 

𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

 

 

𝑖𝑛𝑖
1−𝑄

 

норм 

𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

. 𝑘𝑛𝑖
1−𝑄

 

норм 

𝑣𝑖
1−𝑄

. 𝑣𝑖
1−𝑄

 

норм 

𝑑𝑖
1−𝑄

 𝑑𝑖
1−𝑄

 

норм 

𝐾𝑖
1−𝑄

 𝜕𝑖
1−𝑄

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 8,00 0,67 8,00 0,67 9,00 0,75 0,00 0,00 2,00 1,00 0,60 0,40 

2 9,00 0,75 9,00 0,75 9,00 0,75 2,00 1,00 2,00 1,00 0,88 0,13 

3 10,00 0,83 10,00 0,83 10,00 0,83 2,00 1,00 1,00 0,50 0,79 0,21 

4 5,00 0,41 3,2 0,25 8,3 0,66 1,00 0,5 0,00 0,00 0,34 0,66 

5 12,00 1,00 8,00 0,67 8,00 0,67 1,00 0,50 1,00 0,50 0,64 0,36 

6 11,00 0,92 5,00 0,42 6,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,43 0,57 

7 6,00 0,50 6,00 0,50 10,00 0,83 1,00 0,50 2,00 1,00 0,68 0,32 

8 10,00 0,83 10,00 0,83 10,00 0,83 2,00 1,00 0,00 0,00 0,67 0,33 

9 11,00 0,92 11,00 0,92 11,00 0,92 2,00 1,00 1,00 0,50 0,83 0,17 

10 9,00 0,75 9,00 0,75 9,00 0,75 1,00 0,50 2,00 1,00 0,75 0,25 

11 10,00 0,83 12,00 1,00 10,00 0,83 0,00 0,00 2,00 1,00 0,69 0,31 

12 11,00 0,92 11,00 0,92 11,00 0,92 0,00 0,00 2,00 1,00 0,71 0,29 

13 12,00 1,00 5,00 0,42 10,00 0,83 0,00 0,00 2,00 1,00 0,63 0,38 

14 8,00 0,67 8,00 0,67 8,00 0,67 0,00 0,00 2,00 1,00 0,58 0,42 

15 9,00 0,75 9,00 0,75 9,00 0,75 2,00 1,00 2,00 1,00 0,88 0,13 

16 10,00 0,83 10,00 0,83 10,00 0,83 1,00 0,50 2,00 1,00 0,79 0,21 

17 11,00 0,92 11,00 0,92 11,00 0,92 1,00 0,50 2,00 1,00 0,83 0,17 

18 12,00 1,00 7,00 0,58 8,00 0,67 1,00 0,50 2,00 1,00 0,75 0,25 

Джерело: розроблено автором. 

 

Відповідно до виразу (2.6) 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.  

Формування ефективного рефлексивного керуючого впливу, відбувається за 

рахунок розповсюдження серед споживачів інформації про те, що кількість 
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споживачів, які вже придбали продукт, дорівнює долі усіх споживачів на ринку 

збуту, а також таких даних, за яких інформованість споживача зменшується та він 

стає обмеженим у часі на прийняття рішення про придбання продукту. 

Було складено технічне завдання про те, яким чином можна змінити 

рефлексивні складові поведінки долі споживачів на ринку, схильних до 

наслідування. Для підвищення схильності споживача до наслідування за рахунок 

зовнішніх факторів було запропоновано використати у рекламному тексті 

гіперболізовані акценти на необхідності швидкого прийняття рішення і складну 

галузеву термінологію, що знижує інформованість споживача (табл. 3.4). 

Для проведення рекламної кампанії було обрано основний канал 

просування – соцмережу Instagram, як соцмережу з найбільшим охопленням частки 

жінок Київської області та жінок, які мають дітей. 

За допомогою сервісу TrendHero для пошуку інфлюенсерів (лідерів думок) у 

соцмережі Instagram було здійснено пошук (рис.3.15) блогерок у Києві за 

тематикою «Діти, сім’я, відносини» та «Дизайн інтер’єру, будинок, сад» з 

підписниками від 100 тис. до 1 млн. та найбільшою залученістю 3-5% (тобто 

відсоток підписників які реагують на публікації блогерки). 

 

 

Рисунок 3.15 – Показники пошуку лідерів думок для аудиторії споживачів 

рієлторської послуги через сервіс TrendHero 

Джерело: сайт https://trendhero.io/ru/  

 

https://trendhero.io/ru/
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Таблиця 3.4 – Вплив на рефлексивні ключові складові прийняття рішення 

потенційних споживачів ТОВ «АН «Старгород» за допомогою елементів 

рекламного тексту 

Забезпечення значення показника Відповідний елемент рекламного 

тексту 

Низька інформованість споживача Плануєте купити чи продати свою 

квартиру, будинок чи ділянку? А ви 

знали, що з наступного року 

плануються зміни, які можуть вас 

неприємно здивувати? Зокрема, ви 

будете змушені сплатити новий 

податок за квадратні метри. А після 

ухвалення законопроекту №3618 «Про 

ріелторську діяльність в Україні» ви 

будете зобов’язані внести свою 

нерухомість у спеціальний реєстр через 

посередника. Існують опасіння, що 

ринком заволодіють посередники-

монополісти, а вартість їх послуг буде в 

декілька разів вища ніж 3-5% які ми 

звикли сплачувати за роботу рієлтора 

сьогодні. Такими будуть нові правила і 

без цього ви просто не зможете продати 

свою нерухомість. 

Зменшення часу на прийняття рішення Встигни продати нерухомість за 

старими правилами до кінця 2020 року 

і не переплачуй! Середній термін 

продажу об’єкту професійним 

рієлтором від 1 до 4 місяців з моменту 

передпродажної підготовки, тому не 

зволікай і звертайся за первинною 

консультацією вже сьогодні. 

Джерело: розроблено автором. 

 

За допомогою сервісу TrendHero було знайдено 21 варіант лідерів думок за 

заданими параметрами. 
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Також було зроблено пошуковий запит через найбільший інформаційний 

каталог блогерів EasyPRbot, в якому налаштований фільтр за країнами та 

аудиторіями. 

Було використано наступні параметри пошуку: країна підписників Україна, 

місто Київ, вік 25-34, тема блогу – Мами. За допомогою сервісу EasyPRbot було 

знайдено 2 варіанти. 

Також було здійснено органічний пошук серед сторінок соцмережі Іnstagram 

у місті Вишгород та знайдено найбільший блог «Життя міста Вишгород» з 22 тис. 

підписників. 

Усім знайденим лідерам думок було надіслано повідомлення з пропозицією 

співпраці та було створено наступне технічне завдання (табл. 3.5). 

Згідно з обраних параметрів профілів інфлюенсерів приблизне число людей, 

що побачить рекламу у 1 блогера складе 14000.  

В результаті було прийнято рішеня про проведення переговорів про 

співпрацю з блогером. Технічне завдання було узгоджене з обох сторін, 

запланована дата рекламної кампанії. 

Паралельно в інші рекламні матеріали компанії було додано інформацію про 

те, що послугами агенства скористалось вже 4320 клієнтів, та було впроваджено 

системність у зборі відгуків (рис. 3.16) на сторінці компанії в Google Business, що 

підсилювало інформаційний сигнал для інших споживачів та спонукало до проявів 

наслідування та стадної поведінки щодо звернень за послугами 

ТОВ «АН «Старгород». 

Очікувані витрати на впровадження механізму, розраховані за формулою 

(2.11) склали 33 173 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 (2.12, 2.13), становить (0,729×2724×5000)–33173–(0,517×2724×5000) = 

2 854 267 грн.  
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Таблиця 3.5 – Технічне завдання щодо просування рієторських послуг 

ТОВ «АН «Старгород» для залучення лідерів думок 

Формат Рекламний текст 

Відео знімається на фоні 

інтер’єру квартири чи будинку, 

блогер збирається кудись 

виходити з дому, збирає 

документи та розповідає 

рекламний текст. 

На останньому кадрі 

відеоролику з’являється номер 

телефону 0800202080 та 

прикріплюється посилання на 

сайт Stargorod.kiev.ua. 

Відеоролик повинен 

тривати 1хв – 1 хв 15 сек, та має 

вміщуватись у 4 історії Іnstagram. 

 

«Ми з сім’єю вирішили продати нашу 

квартиру та придбати будинок. Зараз я 

збираюсь на зустріч з експертом агентства 

заміської нерухомості Старгород. А ви знали, 

що з наступного року плануються зміни, які 

можуть вас неприємно здивувати? Зокрема, 

ви будете змушені сплатить новий податок за 

квадратні метри. А після ухвалення 

законопроекту №3618 «Про ріелторську 

діяльність в Україні» ви будете зобов’язані 

внести свою нерухомість у реєстр через 

спеціальних посередників, вартість послуг 

яких буде в декілька разів вища ніж 3-5% які 

ми звикли сплачувати за роботу рієлтора 

сьогодні. Такими будуть нові правила і без 

цього ви просто не зможете продати свою 

нерухомість. Тому встигни продати за 

старими правилами до кінця 2020 року і не 

переплачуй! Середній термін продажу 

об’єкту професійним рієлтором від 1 до 4 

місяців з моменту передпродажної 

підготовки, тому не зволікай. Ми плануємо 

завітати до агентства Старгород вже сьогодні. 

А ви можете зателефонувати за безкоштовну 

консультацію прямо зараз.» 

Джерело: розроблено автором. 

 

Прогнозна ефективність є більшою ніж встановлений план продажів на рік, 

отже використання механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємства ТОВ «АН «Старгород» є обгрунтованою та 

спрямоване на досягення цілі управління (максимізація отриманого прибутку). 

Фактичний отриманий дохід буде залежати від опрацювання отриманих 

замовлень клієнтів меджерами з продажів і фактичної конверсії продажів. 
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Рисунок 3.16 – Збір відгуків від клієнтів АН «Старгород»  

на сторінці Google Business  

Джерело: профіль ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://business.google.com/. 

 

Економічна ефективність впровадженого механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств буде 

визначена як різниця між фактично отриманим доходом, витратами на 

впровадження механізму та фактично отриманим доходом за аналогічний період 

минулого року. Загальна схема оцінки економічної ефективності представлено на 

рисунку 3.17. 

Таким чином, економічна ефективність упровадження механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств визначається як різниця між фактично одержаним доходом, витратами 

на впровадження та фактично одержаним доходом за аналогічний період минулого 

року. 

Після застосування рефлексивного керуючого впливу була виконана фіксація 

фактично отриманих даних, а саме: фіксація отриманих телефонних дзвінків в офіс 
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компанії, повідомлень на електронну пошту та у соцмережі, звернень у офіс, 

відвідувань сайту.  

За результатами здійсненого рефлексивного управління шляхом проведеної 

рекламної кампанії з кількість відвідувань сайту компанії зросло і складає не менше 

200 людей на день та продовжує збільшуватись (рис.3.18). 

 

 

Рисунок 3.17 – Схема оцінки економічної ефективності впровадження механізму 

редфексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств 

Джерело: розроблено автором. 
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Проведена рекламна кампанія також позитивно вплинула на збільшення 

відгуків на вакансії при наборі персоналу в 2020 році. При цьому 45% кандидатів 

на питання «Чому ви хочете працювати саме в нашій компанії?» обґрунтували це 

тим, що у компанії багато відгуків, гарна репутація та вона є найпопулярнішим 

агентством у Вишгородському районі (рис.3.19). 

 

Рисунок 3.18 – Динаміка відвідування сайту АН «Старгород» у 2020 році 

Джерело: профіль ТОВ «АН «Старгород» на сайті https://analytics.google.com/. 

 

 

Рисунок 3.19 – Відображення результатів рефлексивного керуючого впливу у 

відгуках на вакансію рієлтора в ТОВ «АН «Старгород» в 2020 році 

Джерело: матеріали ТОВ «АН «Старгород». 

 

https://analytics.google.com/
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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. (рис. 3.20). 

Загалом протягом 2020 року було реалізовано договорів загальною сумою 

2 865 504 грн. 

Таким чином, 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: 2 865 504–33 173–

2 548 000 = 284 331 (грн). Отже, запропонований механізм рефлексивного 

управління поведінкою споживачів є ефективним.  

 

 

Рисунок 3.20 – Динаміка кількості звернень клієнтів у 2020 р. порівняно 

 з 2018 і 2019 рр.  

Джерело: розроблено автором. 

 

Також слід зазначити, що запропоновані в роботі концептуальні положення 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій 

діяльності підприємств впроваджено в практичну діяльність Торгово-промислової 
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палати України при підготовці заходів щодо підтримки національного виробника 

та сприяння реалізації ініціатив у сфері підприємницької діяльності з 

удосконалення цифрових маркетингових кампаній.  

Таким чином, розроблені концептуальні положення є універсальними для 

застосування в маркетинговій діяльності підприємств різної форми власності та 

розміру з урахуванням специфіки пропонованих ними товарів та послуг і ринків 

просування продуктів з метою стимулювання збільшення обсягів продажів й 

одержання ним додаткового прибутку з урахуванням специфіки продуктів і ринків.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Для отримання цілісної картини процесів рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств з використанням 

структурного підходу, зокрема методології SADT (IDEF0), розроблено 

інформаційну модель, що відображає інформацію про необхідні для реалізації 

відповідного механізму ресурси, інформаційні потоки, комплекс моделей і 

підходів. Проведена функціональна декомпозиція процесів рефлексивного 

управління поведінкою споживачів на підприємствах, серед яких основними 

виділено процеси оцінки ринку, рефлексивне управління споживачами у 

маркетинговій діяльності підприємств та оцінку результатів впровадження 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетингову діяльність 

підприємств. Приведено детаізацію відповідних процесів в рамках інформаційної 

моделі, яку представлено у вигляді сукупності ієрархічно впорядкованих, 

взаємопов'язаних діаграм, що дозволяє отримати наочне представлення та цілісне 

уявлення про процес реалізації відповідних методів і моделей, визначити основні 

потоки даних  та функції запропонованого механізму рефлексивного управління.  

2. Основні системні поняття запропонованої IDEF0-моделі рефлексивного 

управління споживачами у маркетинговій діяльності формують базу майбутньої 

інформаційної системи підприємства та її головне призначення полягає в 



180 

 

інформаційному забезпеченні впровадження рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетингову діяльність підприємств. Окрім того, 

запропонована інформаційна модель є основою для подальшої автоматизації 

процесів рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності на підприємствах. Особливістю представленого підходу до 

інформаційного забезпечення рефлексивного управління споживачами у 

маркетинговій діяльності підприємств є можливість його адаптації до специфіки 

конкретного підприємства. 

3. Для впровадження в практику функціонування підприємств 

запропонованих концептуальних положень рефлексивного управління поведінкою 

споживачів в маркетингову діяльність на підгрунті розробленої інформаційної 

запропоновано організаційне забезпечення впровадження відповідного механізму. 

Наведено розподіл виконання основних функцій механізму рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності та визначено 

необхідні компетенції фахівців відділу маркетингу на підприємствах. Відмічена 

необхідність прийняття маркетингової стратегії перед впровадженням механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємств. Представлене організаційне забезпечення рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств забезпечує умови 

для практичної реалізації запропонованої концепції на базі відповідної 

інформаційної моделі в рамках діючої організаційної структури та дозволяє 

мінімізувати витрати на впровадження розробки в маркетингову діяльність 

підприємства. 

4. Розглянуто реалізацію концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств на прикладі ТОВ «АН «Старгород», що надає послуги у галузі 

операцій з нерухомим майном. Було здійснено оцінювання ємності ринку на основі 

аналізу цифрової торгової платформи для продажу об’єктів нерухомого майна та за 

рохрахунками економіко-математичної моделі механізму спрогнозовано частку 

споживачів, що можуть звернутись за послугами агентства після того як на них 
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буде здійснений рефлексивний керуючий вплив. У результаті впровадження 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємства ТОВ «АН «Старгород» було досягнуто зміни поведінки 

споживачів на користь прийняття рішення про придбання послуг, що привело до 

збільшення кількості звернень клієнтів на 1324 одиниці у порівнянні з аналогічним 

періодом до впровадження механізму. 

5. Для оцінки економічної ефективності впровадження концептуальних 

положень механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств запропоновано враховувати різницю між 

фактично одержаним доходом після впровадження механізму, витратами на його 

впровадження та фактично одержаним доходом за аналогічний період до 

впровадження механізму. Розраховано очікуваний економічний ефект від 

упровадження розробленого механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів в діяльності ТОВ «АН «Старгород» станом на кінець 2020 р., який 

склав 284 331 грн., чим доведено його ефективність. Практична значимість 

результатів дослідження також підверджена застосуванням запропонованих 

концептальних положень рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

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. 

Відповдні довідки наведені в Додатку Б.  

6. Окреслено перспективні напрями дослідження щодо автоматизації 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств для скорочення часу на обробку даних, прогнозування 

поведінки споживачів та прийняття відповідних управлінських рішень. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в роботах 

[118, 120, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 194].  
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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 
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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 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 
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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. 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. 
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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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ДОДАТОК А  

ОПИТУВАЛЬНИК КЕТТЕЛА ТА ПРИКЛАД ВІПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ 

НА ПИТАННЯ  

Таблиця А.1 – Опитувальник Кеттела для визначення індивідуальних 

схильностей споживача до наслідування 

Питання Варіанти відповідей 

1 2 

1. Я думаю, що моя пам'ять зараз краще, ніж була 

раніше. 

а) так 

b) важко сказати 

с) ні 

2. Я цілком міг би жити один, далеко від людей. а) так 

b) іноді 

с) ні 

3. Якщо припустити, що небо знаходиться «внизу» і 

що взимку «жарко», я мав би назвати злочинця: 

а) бандитом 

b) святим 

с) хмарою 

4. Коли я лягаю спати, то: а) швидко засинаю 

b) коли як 

с) засинаю важко 

5. Якби я вів машину по дорозі, де багато інших 

автомашин, я вважав за краще б: 

а) пропускати вперед 

b) не знаю 

с) обігнати машини, що йдуть 

попереду 

6. У компанії я надаю можливість іншим жартувати і 

розповідати всякі історії. 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

7. Мені важливо, щоб у всьому навколишньому не 

було безладу. 

а) вірно 

b) важко сказати 

с) невірно 

8. Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, 

безсумнівно, раді мене бачити. 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

9. Мені більше подобаються: а) фігурне катання і балет 

b) важко сказати 

с) боротьба і регбі  

10. Мене забавляє невідповідність між тим, що люди 

роблять, і тим, що вони потім розповідають про це. 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

11. Читаючи про яку-небудь подію, я цікавлюся всіма 

подробицями. 

 

а) завжди 

b) іноді 

с) рідко 

12. Коли друзі глузують з мене, я сміюся разом з усіма 

і не ображаюся. 

а) вірно 

b) не знаю 

с) невірно 
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13. Якщо мені хто-небудь нагрубить, я можу швидко 

забути про це. 

а) вірно 

b) не знаю 

с) невірно 

14. Мені більше подобається придумувати нові 

способи у виконанні якої-небудь роботи, ніж 

дотримуватися випробуваних прийомів. 

 

а) вірно 

b) не знаю 

с) невірно 

15. Коли я планую що-небудь, я вважаю за краще 

робити це самостійно, без будь-чиєї допомоги. 

 

а) вірно 

b) іноді 

с) ні 

16. Думаю, що я - менш чутливий і менш збудливий, 

ніж більшість людей. 

 

а) вірно 

b) важко відповісти 

с) невірно 

17. Мене дратують люди, які не можуть швидко 

приймати рішення. 

 

а) вірно 

b) коли як 

с) невірно 

18. Іноді, хоча й на короткий час, у мене виникало 

відчуття роздратування по відношенню до моїх 

батьків. 

 

а) так 

b) не знаю 

с) ні 

19. Я швидше розкрив би свої потаємні думки: 

 

а) своїм хорошим друзям 

b) не знаю 

 с) своєму щоденнику  

20. Я думаю, що слово, протилежне за змістом слову 

«неточний», - це: 

 

а) недбалий 

b) ретельний 

с) приблизний 

21. У мене завжди вистачає енергії, коли мені це 

необхідно. 

 

а) так 

b) важко сказати 

с) ні 

22. Мене більше дратують люди, які: 

 

а) своїми грубими жартами 

змушують людей червоніти 

b) важко відповісти 

с) створюють незручності, 

коли спізнюються на 

домовлену зустріч зі мною 

23. Мені дуже подобається запрошувати до себе 

гостей і розважати їх. 

а) вірно 

b) не знаю 

с) невірно 

24. Я думаю, що: 

 

а) можна не все робити 

однаково ретельно 

b) важко відповісти 

с) будь-яку роботу слід 

виконувати ретельно, якщо Ви 

за неї взялися 
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25. Мені зазвичай доводиться долати збентеження. 

 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

26. Мої друзі частіше: 

 

а) радяться зі мною 

b) роблять те і інше порівну 

с) дають мені поради  

27. Якщо приятель обманює мене в дрібницях, я 

швидше за все вважатиму за краще зробити вигляд, що 

не помітив цього, ніж викрию його. 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

28. Я віддаю перевагу друзям: 

 

а) інтереси яких мають ділової 

і практичний характер 

b) не знаю 

с) які відрізняються 

філософським поглядом на 

життя 

29. Не можу байдуже слухати, як інші люди 

висловлюють ідеї, протилежні тим, в які я твердо 

вірю. 

а) вірно 

b) важко сказати 

с) невірно 

30. Мене хвилюють мої минулі вчинки і помилки. а) так 

b) не знаю 

с) ні 

31. Якби я однаково добре вмів робити і те й інше, я б 

вважав за краще: 

 

а) грати в шахи 

b) важко сказати 

с) грати в городки 

32. Мені подобаються товариські, компанійські люди. 

 

а) так 

b) не знаю 

с) ні 

33. Я настільки обережний і практичний, що зі мною 

трапляється менше неприємних несподіванок, ніж з 

іншими людьми. 

 

а) так 

b) важко сказати 

с) ні 

34. Я можу забути про свої турботи і обов'язки, коли 

мені це необхідно. 

 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

35. Мені буває важко визнати, що я помилився 

 

а) так 

b) іноді 

с) ні 

36. На підприємстві мені було б цікавіше: 

 

а) працювати з машинами і 

механізмами і брати участь в 

основному виробництві 

b) важко сказати 

с) розмовляти з людьми, 

займаючись громадською 

роботою 
 



210 

 

Продовження табл. А.1 

1 2 

37. Яке слово не пов'язане з двома іншими? 

 

а) кішка 

b) близько 

с) сонце 

38. Те, що в деякій мірі відволікає мою увагу: 

 

а) дратує мене 

b) щось середнє 

с) не турбує мене абсолютно 

39. Якби у мене було багато грошей, то я: 

 

а) жив би, не обмежуючи себе 

ні в чому 

b) не знаю 

с) подбав би про те, щоб не 

викликати до себе заздрості 

40. Гірше покарання для мене: 

 

а) важка робота 

b) не знаю 

с) бути замкненим на самоті 

41. Люди повинні більше, ніж зараз, дотримуватися 

моральних норм. 

 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

42. Мені говорили, що дитиною я був: 

 

а) спокійним і любив 

залишатися один 

в) важко сказати 

с) живим і рухливим і мене не 

можна було залишити одного 

43. Я волів би працювати з приладами. 

 

а) так 

в) не знаю 

 с) ні 

44. Думаю, що більшість свідків на суді кажуть 

правду, навіть якщо це нелегко для них. 

а) так 

в) важко сказати 

с) ні 

45. Іноді я не наважуюся втілювати в життя свої ідеї, 

тому що вони здаються мені нездійсненними. 

 

а) вірно 

в) важко відповісти 

с) невірно 

46. Я намагаюся сміятися над жартами не так голосно, 

як більшість людей. 

а) вірно 

в) не знаю 

с) невірно 

47. Я ніколи не відчував себе таким нещасним, щоб 

хотілося плакати. 

 

а) вірно 

в) не знаю 

с) невірно 

48. Мені більше подобається: 

 

а) марш у виконанні духового 

оркестру 

в) не знаю 

с) фортепіанна музика 
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49. Я волів би провести відпустку: 

 

а) в селі з одним або двома 

друзями 

в) важко сказати 

с) очолюючи групу в 

туристичному таборі 

50. Зусилля, витрачені на складання планів: 

 

а) ніколи не зайві 

в) важко сказати 

с) не варті цього 

51. Необдумані вчинки і висловлювання моїх 

приятелів на мою адресу не кривдять і не засмучують 

мене. 

 

а) вірно 

в) не знаю 

с) невірно 

52. Вдалі справи здаються мені легкими. 

 

а) завжди 

в) іноді 

 с) рідко 

53. Я волів би працювати: 

 

а) в установі, де мені довелося 

б керувати людьми і весь час 

бути серед них 

в) важко відповісти 

с) на самоті, наприклад 

архітектором, який розробляє 

свій проект 

54. Будинок відноситься до кімнати, як дерево: 

 

а) до лісу 

в) до рослини 

с) до листу 

55. Те, що я роблю, у мене не виходить: 

 

а) рідко 

в) час від часу 

 с) часто 

56. У більшості справ я вважаю за краще: 

 

а) ризикнути 

в) коли як 

с) діяти певно 

57. Ймовірно, деякі люди вважають, що я занадто 

багато говорю. 

 

а) швидше за все, це так 

в) не знаю 

с) думаю, що це не так 

58. Мені більше подобається людина: 

 

а) великого розуму, навіть 

якщо вона ненадійна і 

непостійна 

в) важко сказати 

с) з середніми здібностями, але 

яка вміє протистояти всяким 

спокусам 

59. Я приймаю рішення: 

 

а) швидше, ніж багато людей 

в) не знаю 

с) повільніше, ніж більшість 

людей 
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60. На мене велике враження справляють: 

 

а) майстерність і витонченість 

в) важко сказати 

с) сила і міць 

61. Я вважаю себе людиною, схильною до співпраці. 

 

а) так 

в) не знаю 

с) ні 

62. Мені більше подобається розмовляти з людьми 

вишуканими, витонченими, ніж з відвертими і 

прямолінійними. 

 

а) так 

в) не знаю 

с) ні 

63. Я віддаю перевагу: 

 

а) сам вирішувати питання, що 

стосуються мене особисто 

в) важко відповісти 

с) радитися з моїми друзями 

64. Якщо людина не відповідає на мої слова, то я 

відчуваю, що, мабуть, сказав якусь дурницю. 

 

а) вірно 

в) не знаю 

с) невірно 

65. У шкільні роки я найбільше отримав знань 

 

а) на уроках 

в) не знаю 

с) читаючи книги 

66. Я уникаю громадської роботи і пов'язаної з цим 

відповідальності. 

 

а) вірно 

в) іноді 

с) невірно 

67. Якщо дуже важке запитання вимагає від мене 

великих зусиль, то я: 

 

а) почну займатися іншим 

питанням 

в) важко сказати 

с) ще раз спробую вирішити це 

питання 

68. У мене виникають сильні емоції: тривога, гнів, 

напади сміху тощо, - здавалося б, без певних причин. 

 

а) так 

в) іноді 

 с) ніколи 

69. Іноді я міркую гірше, ніж зазвичай. 

 

а) вірно 

в) не знаю 

с) невірно 

70. Мені приємно зробити людині послугу, 

погодившись призначити зустріч з нею на час, 

зручний для неї, навіть якщо це трохи незручно для 

мене. 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

71. Я думаю, що правильне число, яке повинно 

продовжити ряд 1, 2,3,6,5, ... - це: 

а) 10 

в 5 

с) 7 

72. Іноді у мене бувають нетривалі напади нудоти і 

запаморочення без певної причини. 

а) так 

в) дуже рідко 

с) ніколи 
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73. Я віддаю перевагу швидше відмовитися від свого 

замовлення, ніж доставити офіціантові або офіціантці 

зайве занепокоєння. 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

74. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж 

інші люди. 

 

а) вірно 

в) важко сказати 

с) невірно 

75. На вечірці мені подобається: 

 

а) брати участь у цікавій 

діловій розмові 

в) важко відповісти 

с) відпочивати разом з усіма 

76. Я висловлюю свою думку незалежно від того, хто 

мене слухає: 

 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

77. Якби я міг перенестися в минуле, я хотів би 

зустрітися з: 

 

а) Ньютоном 

в) не знаю 

с) Шекспіром 

78. Я змушений утримувати себе від того, щоб не 

залагоджувати чужі справи. 

 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

79. Працюючи в магазині, я вважав за краще б: 

 

а) оформляти вітрини 

в) не знаю 

с) бути касиром 

80. Якщо люди погано думають про мене, я не 

намагаюся переконати їх, а продовжую чинити так, як 

вважаю за потрібне. 

а) так 

в) важко сказати 

с) ні 

81. Якщо я бачу, що мій старий друг холодний зі мною 

і уникає мене, я зазвичай: 

а) відразу ж думаю: «У нього 

поганий настрій» 

в) не знаю 

с) починаю думати про те, який 

невірний вчинок я зробив 

82. Багато неприємностей відбувається через людей: 

 

а) які намагаються в усе внести 

зміни, хоча вже існують 

задовільні способи вирішення 

цих питань 

в) не знаю 

с) які відкидають нові, 

багатообіцяючі пропозиції 

83. Я отримую велике задоволення, розповідаючи 

місцеві новини. 

 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

84. Акуратні, вимогливі люди не уживаються зі мною. 

 

а) вірно 

в) іноді 

с) невірно 
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85. Мені здається, що я менш дратівливий, ніж 

більшість людей. 

 

а) вірно 

в) не знаю 

 с) невірно 

86. Я можу легше не зважати на інших людей, ніж 

вони на мене. 

 

а) вірно 

в) іноді 

с) невірно 

87. Буває, що весь ранок я не хочу ні з ким розмовляти. 

 

а) часто 

в) іноді 

с) ніколи 

88. Якщо стрілки годинника зустрічаються рівно через 

кожні 65 хвилин (відміряних точним годинником), то 

цей годинник: 

а) відстає 

в) йде правильно 

с) поспішає 

89. Мені буває нудно: 

 

а) часто 

в) іноді 

с) рідко 

90. Люди кажуть, що мені подобається все робити 

своїм оригінальним способом. 

 

а) вірно 

в) іноді 

с) невірно 

91. Я вважаю, що потрібно уникати зайвих хвилювань, 

тому що вони стомлюючі. 

 

а) так 

в) іноді 

 с) ні 

92. Вдома у вільний час я: 

 

а) відпочиваю від всіх справ 

в) важко відповісти 

с) займаюся цікавими 

справами 

93. Я обережно ставлюся до зав'язування дружніх 

відносин з незнайомими людьми. 

 

а) так 

в) іноді 

с) немає 

94. Я вважаю, що те, про що люди говорять у віршах, 

можна так само точно висловити прозою. 

а) так 

в) важко відповісти 

с) ні 

95. Мені здається, що люди, з якими я знаходжуся в 

дружніх відносинах, можуть виявитися зовсім не 

друзями за моєю спиною. 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

96. Мені здається, що найдраматичніші події вже 

через рік не залишать в моїй душі ніяких слідів. 

 

а) так 

в) не знаю 

с) ні 

97. Я думаю, що цікавіше: 

 

а) працювати з рослинами 

в) не знаю 

 с) бути страховим агентом 

98. Я схильний до забобонів і безпричинного страху 

по відношенню до деяких речей, наприклад, до певних 

тварин, місць, дат тощо 

 

а) так 

в) іноді 

с) ні 
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99. Я люблю міркувати про те, як можна було б 

поліпшити світ. 

 

а) так 

в) важко сказати 

с) ні 

100. Я віддаю перевагу грі: 

 

а) де треба грати в команді або 

мати партнера 

в) не знаю 

с) де кожен грає за себе 

101. Вночі мені сняться фантастичні і безглузді сни. 

 

а) так 

в) іноді 

с) ніколи 

102. Якщо я залишаюся в будинку один, то через 

деякий час відчуваю тривогу і страх. 

 

а) так 

в) іноді 

с) ніколи 

103. Я можу своїм дружнім ставленням ввести людей 

в оману, хоча насправді вони мені не подобаються. 

а) так 

в) іноді 

с) ні 

104. Яке слово не відноситься до двох інших? 

 

а) думати 

в) бачити 

с) чути 

105. Якщо мати Марії є сестрою батька Олександра, то 

ким є Олександр по відношенню до батька Марії? 

а) двоюрідним братом 

в) племінником 

с) дядьком 
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Таблиця А.2 – Приклад результатів анкетування респондента 

 

Фактор Номера питань, типи відповідей, бали 

1 2 

MD 1. a-2 18. c-2 35. b-1  52. b-1 69. c-2 86. b-1  103. b-1  

A 2. b-1  19. a-2 36. c-2 53. a-2 70. a-2 87. c-2 104. a-1  

B 3. b-1 20. c-1 37. b-1 54. c-1 71. a-1 88. c-1 105. b-1 

C 4. a-2 21. c-0 38. a-0 55. a-2 72. a-0 89. b-1  

E 5. a-0 22. b-1  39. a-0 56. b-1  73. a-0 90. c-0  

F 6. c-2 23. b-1  40. c-2 57. b-1 74. a-2 91. b-1   

G 7. a-2 24. c-2 41. b-1  58. c-2 75. a-2 92. c-2  

H 8. b-1  25. b-1  42. a-0 59. c-0 76. b-1  93. a-0  

I 9. b-1  26. a-2 43. b-1 60. c-0 77. b-1  94. b-1   

L 10. a-2 27. b-1  44. b-1  61. c-2 78. a-2 95. a-2  

M 11. a-0 28. b-1  45. c-0 62. b-1  79. c-0 96. b-1  

N 12. b-1  29. a-0 46. c-0 63. b-1 80. a-0 97. b-1   

O 13. c-2 30. c-0 47. c-2 64. b-1  81. b-1  98. c-0  

Q1 14. b-1  31. c-0 48. b-1  65. b-1  82. b-1 99. c-0  

Q2 15. c-0 32. b-1  49. c-0 66. c-0 83. a-0 100. b-1   

Q3 16. b-1  33. a-0 50. a-2 67. a-2 84. a-0 101. b-1   

Q4 
17. a-2 34. b-1  51. b-1  68. a-2 85. b-1  102. b-1   
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