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1. Arcryanunicrr o6panoi TeMr{ Ta ii 3gtg3or< 3 HavKoBrrMrr

[porpaMaMrr
PogsuroK yrpaincrroi eronorraixu 6eanocepeAHbo uoe'sgaHr4fi 3 TeMrraMr4

po3BI,ITKy ui4upzenacrB Ta reMnaMra ix pearyraHHr na sMiHu y ceiri. Ha croroAHi
Mo)KHa nuginuru ABa qkrHHr4Kr4, rrlo 3HaqHoro ruriporo BnJrr,rBarorb Ha MapKerrrHroBy

Aisnrnicrr, ni4 qxoi sareN(zrb niAsraueuHr noflury ra nocvrreHHs KoHKypeHTHr4x

rosuqifi ni4npLrevrcre. llo-nepure, po3Bt4roK cyqacHlrx rlo6anrsux qu$poezx
nnar$opnr 4nx roprieri, HoBzx qu$poeux nero4iB npoAalKy rorapir i nocnyr,
crpirvme po3noBcroAxeHH-fl qra$poeoi inQopuaqii. llo-4pyre, BrroKpeMJreHrur i
po3BI{ToK HanprMKy eronouiqnux AocniAxenr - noeeAinr<oeoi elconouiru, rqo

BrrBtrae BTTJTLIB collianruux, Koruiuaeuux, errnouifiHzx .{zuuzxis Ha uone4iHry
erononaiqnux areHrie ra rrpoqec npuirurrrr,x piruenr. Oco6luna yBara

<uoneAinKoBrlD) eKonoNricrie npz4imerucx 4ocni4xeHrrrrM ippaqioHanrnoi
noneAiurl4 crroxoreavin, siAnoeiAHo Ao -rroi nprairssr-rs piruenn.a npo nprrA6artns

upo4yrriB e pe3yJlbraroM uacni4yeauHr rroBeAinrz inruux c r6'exrie pr4HKy. Tare
nacri4ynanHrr npo-rBJrrerbcr 3a yMoB nzsmoi iu$opuonanocri, o6uexenocri s .raci

na upufinxrrr pineHHr ra nignoeiAnrzx 3HaqeHb in4r,rni4yanbHr4x peQnerczBHrrx

cKnaAoBHX crre)rc{eqoi noee4iuxu. IcHyroui Ha cboro4ui ni4xoAlt Ao yupanninHr

clor{I4Brloro noseAiHKoro HerroBHoro uipolo BpaxoByrorb Mo)KJrkrci ni4xr,rneHru ui4
rrocrynary paqionanrnocri Ta floB'fl3aui s qvvr rporBr,r uacni4ynaHHr clo)Krasa.rie ua

pr4HKax.

llpore, uoee4inr<oBrrM exonovicrou P. Tanepona 6yno AoBeAeHo, r{o icuye
MeroA ynpanniuux ippaqionanbHoro uoee4iHxoro cnoxzna.ris 3a AorroMororc
no3I4TI4BHoro ni4r<piuneHus i uenpxnaux eKasisor, ro6ro 3 BrlKopvcraHH{M nreroAis

HerrprMoro inSopvraqifinoro Bnnr4By a6o pe$ner<cuBHoro ynpanninHr. Orxe,
neo6xiAnzvr e noAaJrbrue BAocKoHareHHr vrero4in ynpanninHx none4iHroro

croxlrBaqin y laaprerunroeifi 4irnruocri ni4npzeMcrB Ha o ;HoBi pe$nerczBHoro

ui4xo4y 3 opieHTaqiero Ha 3acrocyBaHHq cyqacHr4x qzSpoer.rx incrpylaeHrie.

Bzrqe:asnar{eHe ni4reep4xye, uro reMa A?rceprarriirnoi po6orz lllyrr,rino -f. M.

<PeSnericr4BHe ynpanninHr noBeAinxoro cnoxuBaqie y uapxeruurosifi 4ixnruocri
ui4upuel,rcrB)) e aKTyanbHoro.



 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт 

Інституту економіки промисловості НАН України, а саме: 

«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. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій дисертаційної роботи, їх достовірність та новизна 

Аналіз матеріалів дисертаційної роботи, автореферату та публікацій 

дозволяють зазначити про достатній рівень їх обґрунтованості, достовірності та 

суттєву новизну наукового доробку дисертанта Шуміло Я. М.  

Обґрунтованість, достовірність основних положень, висновків і 

результатів дисертаційної роботи аргументовано дослідженням на основі праць 

провідних вітчизняних і закордонних учених. Інформаційною базою 

дослідження є матеріали Світового банку, Міжнародного валютного фонду, 

Державної служби статистики України щодо основних показників 

економічного розвитку України, офіційна інформація щодо операцій із 

нерухомим майном, дані анкетування споживачів на ринку нерухомого майна, 

одержані в результаті власних досліджень. У рамках дослідження автором були 

використані загальнонаукові методи, теоретико-методологічні підходи в 

економіці, економічний аналіз та психодіагностичні методи.  

Основні наукові досягнення автора конкретизовані у наступних 

елементах новизни:  

1. 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 

(розділ 3.1). 

2. 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 (розділ 1.3). 

3. Удосконалено групування чинників, що впливають на прояви 

ірраціональності в поведінці споживачів, зокрема наслідування у процесі 

прийняття рішення про придбання продуктів на ринках, в основу якого 

покладено висновки нейробіологічних досліджень В. Ключарьова та яке 

відрізняється систематизацією виявлених особливостей поведінки споживачів 

відповідно до зовнішніх й індивідуальних чинників, що надасть можливість 

визначати відповідні рефлексивні керуючі впливи щодо збільшення попиту для 

забезпечення ефективності реалізації концептуальних положень механізму 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств (розділ 2.1). 

4. Дістав 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 (розділ 2.2). 

5. Дістала подальшого розвитку 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 (розділ 2.3). 

Наведені положення наукової новизни дають змогу зробити висновок про 

суттєвий науковий доробок автора дисертаційної роботи, що відповідає меті і 

завданням дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи були апробовані та 

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.). 

Наукові положення, висновки та рекомендації, наведені автором у 

дисертаційній роботі є логічними, обґрунтованими, достовірними, відповідають 

поставленим завданням та розкривають мету дослідження.  
 

4. 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. 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.). 

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. 

Практичну значимість розробок Шуміло Я. М. свідчить те, що вони знайшли 



застосування в діяльності ТОВ «АН «Старгород», (довідка № 234 від 28.12.2020 

р.).  

5. Аналіз публікацій 

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.  

Наукові публікації достатньою мірою розкривають зміст дисертаційної 

роботи Шуміло Я. М. На захист виносяться розробки, які становлять 

індивідуальний доробок дисертанта. 

 

6. Відповідність дисертації та автореферату встановленим 

вимогам 

Дисертація та автореферат оформлено згідно вимог Міністерства освіти і 

науки України. 

В авторефераті повною мірою представлено основні результати, отримані 

в дисертації, новизну, висновки та рекомендації наукової роботи. Автореферат 

не містить інформації, яка відсутня в дисертації. 

Дисертаційна робота має завершений характер. Отримані наукові 

результати, положення та висновки розкриті у необхідному обсязі. Стиль 

викладення є науковим, логічним і доступним. 

Повноту викладення отриманих результатів, їх оформлення та 

відповідність встановленим вимогам можна оцінити як достатні. 

 

7. Зауваження до дисертаційної роботи 

1. Необхідно було навести у тексті роботи порівняння визначень 

«конформізм», «наслідування», «стадна поведінка», «ефект приєднання до 

більшості». Чи не є вони синонімами? 

2. На рисунку 1.8 зображено, що споживач обмежений бюджетом на 

придбання продукту, проте запропонована економіко-математична модель 

рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності 

підприємств у підрозділі 2.3 не враховує бюджетні обмеження. Доцільно було б 

представити пояснення цього факту в роботі. 

3. Авторкою пропонується визначення рефлексивних складових 

поведінки споживачів в процесі прийняття рішення щодо придбання продуктів 

за допомогою анкети, що містить 109 питань. Чи можливе визначення 

необхідних для побудови механізму складових менш трудомістким методом? 

4. З цієї ж причини було б доцільним запропонувати варіанти 

автоматизації обробки результатів анкетування за методом, наведеним у 

підрозділі 2.2. 



 


