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вдосконалення методів управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств на основі рефлексивного підходу.  

У зв’язку з вищезазначеним, підсилюється актуальність, своєчасність 

дослідження процесів рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств для підвищення ефективності їх 

функціонування та посилення конкурентних переваг. 

Актуальність теми дослідження підтверджується й використанням її 

результатів 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. 

Отже, тема дисертаційної роботи Шуміло Я. М. є актуальною, такою, що 

представляє науковий інтерес та має практичну цінність для використання у 

діяльності підприємств. 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі. 

Обґрунтованість, достовірність основних  положень, висновків і 

результатів дисертаційної роботи аргументовано дослідженням на основі праць 

провідних вітчизняних і закордонних учених. У рамках дослідження авторкою 

були використані 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. Використання відзначених інструментів 

дозволило отримати результати,  використання  яких у процесі  рефлексивного 

управління  поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств  

орієнтовано на збільшення обсягів продажів за рахунок підвищення попиту та 

посилення конкурентних позицій підприємств 

Крім того, отримані  авторкою  наукові  результати  мають  достатній  

ступінь обґрунтованості  та  достовірності,  що  підтверджується  узагальненням  

значної кількості  фундаментальних  праць  вітчизняних  та  закордонних  

вчених-економістів, достатньою  апробацією  та  впровадженням  у  

функціонування підприємств. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися на: VІІІ, IX та Х Міжнародних науково-практичних інтернет-

конференціях «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 

(м. Харків, 2016, 2017, 2018 рр.); XX та XXI Всеукраїнських науково-

практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-

економічні та правові аспекти трансформації суспільства» (м. Бахмут, 2016, 2017 

рр.); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, 

перспективи розвитку» (м. Черкаси, 2016 р.); XI Міжнародній науково-



практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-

економічних систем» (м. Харків, 2019 р.); 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.). 

Таким чином, наведені в дисертації наукові положення, висновки та 

рекомендації оцінені як необхідною мірою обґрунтовані та достовірні. 

3. Ступінь новизни наукових положень дисертації та аналіз 

результатів, які винесено на захист. 

Вивчення змісту дисертації Шуміло Я. М. дає підстави стверджувати, що 

робота є комплексним дослідженням, у якому вирішено наукове завдання 

розроблення концептуальних положень механізму рефлексивного управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. Наукова 

новизна роботи представлена наступними результатами. 

1. Суть результату: уперше розроблено інформаційну модель 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна полягає в тому, що розроблена інформаційна модель 

заснована 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. 

Доведеність результату полягає в тому, що використання розробленої 

інформаційної дозволяє 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. 

2. Суть результату: удосконалено концептуальні положення 

механізму рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій 

діяльності підприємств (підрозділ 1.3). 

Наукова новизна полягає в тому, що удосконалені концептуальні 

положення 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. 

Доведеність результату полягає в тому, що удосконалені концептуальні 

положення дозволяють із використанням маловитратних методів рефлексивного 

управління збільшити обсяги продажів і посилити конкурентні позиції 

підприємства за рахунок стимулювання зростання попиту на його продукти. 

3. Суть результату: удосконалено групування чинників, що 

впливають на прояви ірраціональності в поведінці споживачів, зокрема 

наслідування у процесі прийняття рішення про придбання продуктів на ринках 

(підрозділ 2.1) 

Наукова новизна полягає в тому, що в основу групування покладено 

висновки нейробіологічних досліджень В. Ключарьова та яке відрізняється 

систематизацією виявлених особливостей поведінки споживачів відповідно до 

зовнішніх й індивідуальних чинників. 

Доведеність результату полягає в тому, що удосконалене групування 

чинників, що впливають на прояви ірраціональності в поведінці споживачів, 

зокрема наслідування у процесі прийняття рішення про придбання продуктів на 



ринках надає 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. 

4. Суть результату: дістав подальшого розвитку метод виявлення 

рефлексивних складових поведінки споживачів (підрозділ 2.2). 

Наукова новизна полягає в тому, що запропонований метод 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. 

Доведеність результату полягає в тому, що використання 

запропонованого методу виявлення рефлексивних складових поведінки 

споживачів дозволяє 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. 

5. Суть результату: дістала подальшого розвитку економіко-

математична модель рефлексивного управління поведінкою споживачів у 

маркетинговій діяльності підприємств (підрозділ 2.3). 

Наукова новизна полягає в тому, що запропонована модель 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. 



Доведеність результату полягає в тому, що запропонована модель  

дозволяє підвищити ефективність й обґрунтованість прийняття управлінських 

рішень щодо рефлексивного управління поведінкою споживачів для посилення 

конкурентних переваг підприємств у маркетинговій діяльності. 

Наведені положення наукової новизни дають змогу зробити висновок про 

суттєвий науковий доробок авторки дисертаційної роботи, що відповідає меті і 

завданням дослідження. 

4. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях 

Основні наукові положення, висновки та результати дослідження 

представлено 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 авторці 

належить 4,01 д.а.  

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто авторці, є її науковим доробком. Особистий 

внесок дисертантки є достатнім. Обсяг і кількість наведених наукових 

публікацій відповідають вимогам Міністерства і науки України щодо публікацій 

змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

5. Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам 

Автореферат пiдготовлено згiдно з встановленими вимогами i достатньо 

повно вiдображає змiст дисертацii та її висновки. В авторефератi повною мiрою 

представлено основнi результати, отриманi в дисертацii, новизну, висновки та 

рекомендацii наукової роботи.  

Дисертацiйна робота за своєю структурою, обсягом, змiстом та 

оформленням вiдповiдає вимогам, встановленим Міністерства освіти і науки 

Украiни до дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 



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. 

Змiст i результати наукового дослідження викладено логічно та 

аргументовано, мова дисертацii вiдповiдає вимогам, якi висуваються до 

наукових робiт на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Отже, дисертація та автореферат Шуміло Я.М. відповідають встановленим 

вимогам. 

6. Теоретична і практична цінність наукових результатів 

Теоретичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних 

методик і рекомендацій щодо реалізації концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств.  

Практичну значущість результатів дослідження визначають можливості 

посилення конкурентних переваг підприємств шляхом реалізації процедур 

виявлення рефлексивних складових поведінки споживачів у процесі прийняття 

рішення про придбання продуктів і формування та реалізації відповідних 

керуючих впливів у маркетинговій діяльності підприємств для збільшення 

обсягів продажів продуктів за рахунок стимулювання зростання споживчого 

попиту з використанням маловитратних методів рефлексивного управління. 

Одержані наукові результати, концептуальні положення, формалізовані до рівня 

конкретних методів і моделей управління поведінкою споживачів, використано 

в маркетинговій діяльності ТОВ «АН «Старгород», що дозволило підвищити 

попит на послуги агентства й одержати додатковий прибуток від їх реалізації. 

Загальний очікуваний економічний ефект від упровадження запропонованої 

концепції склав 284 331 грн (довідка № 234 від 28.12.2020 р.). Теоретико-

методичні результати дослідження впроваджено у практичну діяльність 

Торгово-промислової палати України при підготовці заходів щодо підтримки 



національного виробника та сприяння реалізації ініціатив у сфері 

підприємницької діяльності з удосконалення цифрових маркетингових кампаній 

(довідка № 287 від 11.02.2021 р.). 

Отже, отримані наукові результати дисертаційної роботи Шуміло Я. М. 

характеризуються завершеністю та мають теоретичну та практичну цінність. 

 

7. Зауваження до дисертаційної роботи 

Позитивно відзначаючи актуальність проведеного дослідження, практичне 

значення та наукову новизну отриманих результатів, необхідно відмітити 

дискусійний характер деяких положень та звернути увагу на наступні 

зауваження до дисертаційної роботи: 

1. Було б доцільним навести більше інформації щодо визначення 

явища рефлексії та дослідженням рефлексивних процесів, зокрема в 

економічних системах. 

2. Зважаючи на проведений аналіз у підрозділі 1.1, було б доцільно у 

підрозділі 2.1 приділити більшої уваги особливостям поведінки споживачів у 

цифровому просторі: на цифрових платформах для торгівлі, соцмережах тощо. 

3. У підрозділі 2.3 було б доцільно більш детально обґрунтувати вибір 

моделі інформаційного управління О. Чхартішвілі «реклама товару» для 

розроблення на її основі економіко-математичної моделі рефлексивного 

управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств. 

4. У підрозділі 2.3 авторкою відмічається, що реалізація механізму 

можлива за допомогою маловитратних інструментів цифрового маркетингу. З 

тексту роботи не зрозуміло чи враховано в процесі впровадження розробленого 

механізму на підприємствах оплату роботи фахівців з маркетингу, які б володіли 

усіма необхідними інструментами маркетингової діяльності. Також доцільним 

було наведення усього переліку інструментів, які можливі для використання в 

процесі реалізації запропонованого механізму. 



5. У роботі розглянуто оцінювання ємності ринку за допомогою 

дослід-ження популярних цифрових платформ. Доцільним було б навести 

приклади, як можливо оцінити ємність ринку підприємствам, які не мають 

галузевих цифрових платформ чи власного представництва у цифровому 

просторі. 

6. У підрозділі 3.2 авторкою роботи зазначається, що більшість етапів 

механізму можливо здійснити за допомогою 1 працівника – менеджера з 

маркетингу. Чи достатньо компетенцій і зайнятості такого менеджера для 

виконання запропонованих етапів у належній якості? Тому, слід зазначити, що 

робота мала б ще більшу практичну значущість, якби при розробленні 

організаційного забезпечення рефлексивного управління поведінкою споживачів 

у маркетинговій діяльності підприємств було наведені не тільки необхідні 

компетенції фахівців та виконувані ними функції, але й планування трудовитрат. 

7. У науковій роботі присутні мовні описки. 

Попри наявність зазначених вище зауважень та дискусійних положень, 

треба констатувати, що вони не можуть негативно вплинути на загальну 

позитивну оцінку теоретико-методичного рівня та науково-практичної 

значущості результатів дисертаційної роботи. 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Подана до захисту дисертаційна робота на тему «Рефлексивне управління 

поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств» є завершеним 

науковим дослідженням, має теоретичну та  практичну цінність. Отримані 

результати дослідження вирішують актуальне наукове завдання - розроблення 

концептуальних положень  механізму рефлексивного управління поведінкою 

споживачів у маркетинговій діяльності  підприємств. 

А тому, враховуючи актуальність дослідження, новизну, важливість 

одержаних наукових  результатів,  їх обґрунтованість і достовірність, 

застосування   достатнього   понятійного апарату та  методичного   

інструментарію,  а  також практичну   цінність  сформульованих  положень  і  



 


