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ПРОБЛЕМИ БАЗИСУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
ТА МЕРЕВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ,

ПРОДАЖІВ, КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено актуальним теоретичним, методичним
і практичним проблемам розвитку нових форм соціально-економічної
взаємодії на ринку. В роботі обґрунтовано роль і значення системної
методології маркетингу, що визначає базис наукового осмислення за-
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кономірностей, моделювання і забезпечення ефективності господар-
ської діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, Інтернет, закономірності, моделі, ефек-
тивність.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным теоретическим, мето-
дическим и практическим проблемам развития новых форм социа-
льно-экономического взаимодействия на рынке. В работе обоснова-
ны роль и значение системной методологии маркетинга, определяю-
щих базис научного осмысления закономерностей, моделирования и
обеспечения эффективности хозяйственной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, Интернет, закономерности, модели,
эффективность.

ANNOTAION. The article is devoted of theoretical, methodical and
practical problems of new forms of socio-economic co-operation deve-
lopment at the market. In-process grounded role and value of system
methodology of marketing, which determines the base of scientific com-
prehension of conformities to the law, design and providing of efficiency
of economic activity.
KEYWORDS: marketing, Internet, conformities to the law, models, efficiency.

Постановка проблеми. Розвиток технологій і поширення Ін-
тернету провокує подальші масштабні соціальні зміни у всіх
сферах життєдіяльності людства, у тому числі економіці, марке-
тингу. Мережеві формати та інфраструктура взаємодії є просто-
ром, що породжує нові принципи суспільного конструювання,
загострює актуальність аспектів свободи і відповідальності осо-
бистості, розподілу ринкової влади, визнання ієрархій, а також
невідпрацьованості методологічного базису креативного викори-
стання людиною нових технологічних можливостей.

Інтуїтивне осягнення закономірностей і реактивне застосу-
вання нових інструментів маркетингу, даних маркетингових до-
сліджень, надійність і репрезентативність яких не забезпечена
повною мірою, — це лише окремі з головних проблем, які потре-
бують наукового конструктивного осмислення [1—5].

Постановка цілі. Публікацію спрямовано на систематизацію
засад концептуального базису розвитку інтернет-маркетингу, ор-
ганізаційних форм мережевої взаємодії в економіці.

Результати дослідження. Домінуючі сьогодні концепції об-
роблення інформації та інструкціоністські теорії розглядають мо-
зок і поведінкове реагування людини як комп’ютер, що перероб-
ляє інформацію, механізм з циклічним зворотним зв’язком. При
цьому залишається неясним, хто закладає програму перероблен-
ня інформації. Доводиться припустити, що або «інструкція» зі
сприйняття й оброблення сигналів міститься в зовнішньому се-



202

редовищі, або мозок містить «гомункулуса» — керівника його
розвитку. На ці суперечності справедливо наголошують Дж. Еде-
льман, Д. Анохін, В. Зінгер та інші прогресивні дослідники.

Доведено, що спектри сигналів, розпізнаваних різними ней-
ронними групами, частково перекриваються. Іншими словами,
одна група реагує на кілька сигналів, і на кожен сигнал реагує кі-
лька груп. Між групами, що функціонують як єдине ціле, встано-
влюються зв’язки на конкурентній основі. Отже, встановлюються
асоціації сигналів різної модальності (звукових і візуальних, візу-
альних і тактильних тощо). В основі подій відбору лежить прос-
торово-часова координація активності нейронів.

Традиційні концепції не пояснюють «проблеми скріплення»,
не відповідають на питання про організацію зв’язку нейронів, кі-
лькість яких може сягати 100 000 000 000 000, проте на основі
самих різних сигналів від органів чуття за долі секунди створю-
ють в голові цілісну картину реальності. Цікаво і показово, що
організація зв’язків в Інтернеті, соціальних мережах є багато у
чому аналогічною будові зв’язків у мозку, в організації поведінки
людини. Їх пізнання сьогодні створює передумови для виявлення
закономірностей, моделювання складних соціально-економічних,
нейрофізіологічних систем, які не є жорстко ієрархічними, харак-
теризуються самоорганізацією, а не виконанням вказівок з коор-
динуючого центру. Синхронізація елементів різних множин від-
бувається подібно до гри джазового оркестру.

Нові концепції, навпаки, створюють базис для розроблення і
вдосконалення нових та ефективних маркетингових інструментів
і технологій. Наприклад, краудсорсингу, повноцінна реалізація
можливостей якого була б неможливою з іншого рівня гуманіта-
рного знання, соціальних технологій, інтернет-інфраструктури.

Ідея краудсорсингу полягає в тому, що певну роботу виконують
не професіонали, а любителі, тобто «натовп», і, звичайно ж, безкош-
товно, на підставі публічної оферти. Ці люди витрачають свої сили,
вільний час і творчу складову на вирішення завдань, які вважають
важливими, які їм просто подобаються чи нав’язані спільнотами.

Принципи краудсорсингу (рис. 1):
 принцип мотивації на верхніх рівнях «піраміди потреб»;
 принцип діалогу, інтерактивності;
 принцип мінімізації витрат;
 вибірковість допомоги клієнту в його краудсорсинговій дія-

льності;
 принцип одноосібності придбання і засвоєння внеску спо-

живача конкретною компанією.



203

 

ЩО? 

ХТО? 

Як? 

Критерії 

Оцінка 

Визначити і сформулювати 
завдання, що вимагає 
вирішення 

Вибрати найбільш 
компетентних виконавців 

Вибрати метод 
вирішення і спосіб дії

Встановити 
контрольні показники 

Оцінити успішність 
досягнення результату 

Ліквідується розрив у баченні 
менеджерів і у потребах 

клієнтів 

Відбираються кращі експерти 

Публічний процес вироблення 
рішень дозволяє знаходити 

найбільш ефективні 

Досягається єдине розуміння 
критеріїв досягнення мети 

Публічне підбиття підсумків 
роботи забезпечує 
об'єктивність оцінки 

Рис. 1. Ключові аспекти та етапність ефективного краудсорсингу

Структурування взаємодій у системах споживання, що гармо-
нійно з урахуванням специфіки всіх учасників, дозволяє чітко ви-
значити завдання для підрозділів підприємства у значимих для
споживачів категоріях і за єдиною схемою врахувати чинники
організації економічної взаємодії у такий спосіб:

1) цілі споживання;
2) формат об’єкта споживання;
3) порядок споживання;
4) соціально-біологічні моделі споживання;
5) баланс інтересів (конфлікти) в системі споживання.
Наведений варіант структурування взаємодій містить необ-

хідну складову розвитку кожного з учасників економічних сис-
тем, дозволяє коректно і конкретно ставити завдання щодо мо-
дифікації параметрів обмінів на ринках, відкриває широкі мож-
ливості запровадження в маркетингову практику відомого фун-
даментального принципу мислення в науковому світогляді —
опосередкованому спогляданні себе через іншого. В опрацюванні
взаємодій дослідник має вивчати не статичний елемент, а процес,
який постійно змінює свою інтенсивність, напрям, структуру і т. д.

Єдиним можливим базисом оптимізації економічної діяльнос-
ті при цьому залишається людина. За такого контексту гармоній-
на рівновага передбачає певну асиметрію взаємодії, подібної до
«золотого перетину», яка характеризується асиметрією сили сто-
рін, що взаємодіють (синхронний аспект), та оптимальною про-
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порцією узгодження інтересів (діахронний аспект). Взаємодія ха-
рактеризується знаходженням сенсу в протилежній партнерській
стороні, коли порівнюються параметри взаємодії з певним уні-
версумом, взятим для адекватних аналогій.

Деталізація дії в організації та реалізації особистісного спо-
живання за допомогою її загальних елементів — мети, засобу, ре-
зультату — з можливим виділенням або фіксацією одного елеме-
нту тріади як провідного і розгляду інших як похідних, відо-
бражає діалектичне коло взаємопов’язаних категорій.

Засоби — це шляхи, способи, методи і знаряддя досягнення ме-
ти. Ніяка, навіть найреальніша ціль не може бути досягнута без
відповідних засобів. У свою чергу, засоби повинні відповідати ме-
ті. Мета і засоби відповідають не різним подіям, поведінці і діям
учасників, а їх різному становищу один щодо одного. Певна подія,
поведінка або дія є засобом стосовно не будь-чого, а певної мети;
остання, у свою чергу, може бути засобом стосовно іншої мети.

Встановлення відповідності між метою і засобами віддзерка-
люється категорією «стратегія». У загальному вигляді стратегія
може бути визначена як тривала лінія поведінки в досягненні пе-
рспективної мети. При цьому всі елементи мають бути проаналі-
зовані залежно від розмежування між споживанням як діяльністю
окремого людського індивіда (індивідуального споживача) і дія-
льністю масового споживача (населення регіону, країни, соціаль-
ні групи) [ 6] . Зрештою, різноманіття засобів взаємодії між лю-
дьми зводиться до обмеженої кількості типів на основі сили,
переконання або обміну. Можливим є й поєднання варіантів. Без
такого аналізу неможливо розкрити поліструктурний багаторів-
невий характер споживання і його цілісність як живої діяльності,
безпосередньо спрямованої на задоволення потреб людей.

Діяльнісна структура у поєднанні цілей — засобів — резуль-
татів через їх недискретні взаємозв’язки є достатньо продуктив-
ною для вивчення взаємодій економічних явищ у динаміці, єдино
можливим варіантом долання статики різноманітних виокремлю-
ваних наукою структур. Адже жорстка нормативна детермінація,
що створює враження прозорості на першому етапі методологіч-
ної організації знання, значно обмежує сприйняття дослідника,
пояснювальні і прогностичні можливості в подальшій роботі.
Тому перед тим, як надати структурований за відповідними дія-
льнісними підсистемами опис організаційно-економічних механі-
змів взаємодії зі споживачами в маркетингових системах, корис-
ним є виклад його базису — загального бачення розвитку діяль-
нісних (поведінкових) систем споживачів.
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При цьому аналогії з акцентом на засобах (за прагнення інших
результатів) або на цілях (з використанням інших засобів) і вста-
новлення найкращої домінанти впливу, що визначає профіль сис-
теми, який сприяє усвідомленим і вибраним цілям, є необхідними
елементами як практики ефективного менеджменту, так і буден-
ного життя людини.

Поведінка людини настільки складна, що адекватний її аналіз
проблематичний незалежно від застосовуваної концептуальної
схеми. Проте розгляд поведінкового акту як функціональної оди-
ниці діяльності, що цілеспрямована з різним рівнем інтенсивнос-
ті на базі цілісної системи потреб, полегшує опис і пояснення рі-
зноманітності і гнучкості людської поведінки, підкреслює актив-
ність особистості. При цьому не заперечується значущість внут-
рішніх і зовнішніх факторів, однак усі явища розглядаються в
більш широкому і системному контексті організації життєдіяль-
ності. Стимули для людини не існують окремо один від одного й
є лише фазами великого координованого акту. Вони утворюють
стрижень для уточнення напряму, і його значення може бути зро-
зумілим лише з більш масштабного контексту.

Структурування діяльності стосовно найближчих і більш від-
далених цілей, досягнення яких вимагає залучення, відповідно,
різного обсягу ресурсів і взаємодії з різними за масштабом, ієра-
рхією і наближеністю кола соціального оточення, що залучається
до взаємодії, є логічним і дозволяє виділити кілька рівнів.

Перший — реагування суб’єкта на актуальну предметну ситу-
ацію, на специфічні та швидкозмінні впливи зовнішнього середо-
вища та індивідуальні бажання. Необхідність цих поведінкових
актів детермінована з боку суб’єкта необхідністю встановлення
адекватної узгодженості між актуальною психофізіологічною по-
требою і предметною ситуацією у даний момент, яке відразу ж
переходить у порушення рівноваги і завдяки новому поведінко-
вому акту змінюється новою рівновагою.

Другий рівень — вчинок або звична дія, що формується з ці-
лої низки поведінкових актів. Доцільність вчинку залежить від
більш складних обставин діяльності і відповідає більш високому
рівню потреби регуляції поведінки. Цілеспрямована послідов-
ність вчинків утворює поведінку в тій чи іншій сфері діяльності,
в якій людина прагне суттєво більш віддалених цілей, досягнення
яких забезпечується системою вчинків. Поведінка є формою дія-
льності, її зовнішнім виявом. Тій самій діяльності можуть відпо-
відати різні форми і способи поведінки, і сама поведінка може
бути виявом діяльності різного змісту.
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Третій рівень — цілісність поведінки у різних сферах, вияв ді-
яльності в повному обсязі. Цілепокладання «життєвий план» міс-
тить окремі життєві цілі, пов’язані з головними сферами діяльно-
сті людини.

Як завжди, вищі рівні регуляції керують поведінковими рів-
нями більш низького рівня. Зрозуміло, що суб’єкт економічної
діяльності (споживач) не має розглядатися тільки як агент стилю
життя свого оточення, що правильно чи неправильно засвоїв фо-
рми і способи поведінки, або індивід, що за певних гендерно-
кліматичних умов має фізіологічно та психологічно усталені осо-
бливості структури споживання.

Імпульс до дії характеризує підвищену чутливість стосовно
тих аспектів середовища, що здатні впливати на некомфортне іс-
нування, визначає спрямованість активізації сприйняття. Суб’єк-
тивно відчувається незручність, і зусилля спрямовуються на її
подолання. Найбільш наочними є імпульси, що породжуються
нормальним функціонуванням організму — голодні спазми, по-
треба в кисні, статеве збудження тощо. Вони можуть розгляда-
тись як передумова, що приводить організм до руху, проте не є
силою, що визначає напрям діяльності людини, яка є надзвичай-
но гнучкою істотою у засобах подолання незручностей.

Гнучкість діяльності людини базується на сталості концепції її
життєдіяльності: на спроможності формувати власні діяльнісні
образи, зберігати цілісність особистості, визначеність лінії її по-
ведінки. Ця концепція підтверджується і стабілізується, якщо
оточення вчиняє відповідно до очкувань людини. Самосприйнят-
тя і концепції життєдіяльності особистостей як явища — пробле-
мні щодо об’єктивного вивчення. Світ кожного індивіда сконце-
нтрований навколо нього самого.

Таким чином, поведінка, як правило, не є реакцією на стимули
середовища, однак являє собою низку пристосовувань до того, як
інтерпретується дійсність. Організм у кожний момент є носієм по-
треби стосовно певних речовин (частинок матеріального середо-
вища), і в цьому сенсі невід’ємно пов’язаний із зовнішнім світом.
Середовище впливає на організм як цілісна система, аналогічно
або безпосередньо на себе. Діалектично і середовище, і інтегрова-
ний до нього людський організм можуть розглядатись як кожний з
елементів «стимул — реакція» в їх нескінченному взаємозв’язку.

Поведінка практично не буває фіксованою реакцією (автома-
тичним рефлексом), хоч більшість дій протягом дня ми виконує-
мо автоматично. Навіть щоб взяти олівець, необхідно виконати
комплекс рухів, безперервно контрольованих сприйняттям (сві-
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домістю). Для того щоб орієнтувати себе в новій ситуації, люди-
на спочатку встановлює, в чому її персональні інтереси, а далі
робить усе, що може для опанування обставин. Цілеспрямована
поведінка триває, незважаючи на локальні проблеми і перешкоди
(купівля з наступною інтенсифікацією праці для виплати кредиту
тощо), однак змінюється залежно від особливостей моменту.

Послідовність у діяльності людини часто, однак, достатньо
помилково ототожнюється дослідниками як ознака відповідних
суспільних структур. Втім, незважаючи на стабільність загальної
тенденції поведінки, остання є глибоко індивідуалізованою в
своїх виявах. З огляду на це, звісно, можна, і це традиційно вико-
ристовується в практиці, виділити актуальні для модифікуваль-
них впливів домінанти організації взаємодії в діяльності, спрямо-
ваній на певний результат. Через суб’єктивні очікування (імо-
вірності) настання певних передбачених наслідків (результатів), а
також цінність кожного з них набуває інструментальності щодо
життєдіяльності кожного конкретного суб’єкта, їх угруповань.

Кожна людина визначається як особистість через характерні
для неї тенденції діяльності. Поведінка будь-якої людини послі-
довна, оскільки кожна людина має певні схильності. Це невипад-
кова комбінація елементів, але організована і певним чином
спрямована система значень. Стабільність у поведінці людини,
особливий шаблон думок і дій, за якими індивіди різняться один
від одного, обумовлені їхніми пріоритетами в життєдіяльності.

Індивідуальний рівень життєдіяльності людини виявляється в
тому, що алгоритми і засоби її діяльності не містяться в готовому
вигляді в загальнолюдському досвіді і не є однозначними для
всіх. Ключовим буде механізм становлення особистості через
практичну діяльність у певному природо-соціальному оточенні і
за певних фізіологічних та інтелектуально-психологічних перед-
умов. Кожна людина відповідно до власних індивідуальних влас-
тивостей, особливостей філогенезу стає самостійним суб’єктом
діяльності, сфера активності якого об’єктивно обумовлена.

Дії, що безпосередньо не можуть розглядатись як цілеспрямо-
вані, за традиційного їх розуміння (наприклад, спонтанні купів-
лі), здебільшого є прогнозованими з достатнім для прикладного
використання рівнем конкретизації через менш організовані фо-
рми потреб, спрямовані на забезпечення цілісності життєдіяльно-
сті за комфортних умов (товар як приємний «емоційний компен-
сатор»), у тому числі оптимізацій на рівні базових наукових
категорій (як елемент систем використання бюджету коштів, часу
тощо), не персоніфіковано, а з певним рівнем узагальнень.
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Стійкі формати споживання, які забезпечують цілісність жит-
тєдіяльності, комфортне існування людини, здатні успішно відсі-
кати більшість модифікувальних факторів формування і задово-
лення потреб. Втрата цілісності особою здебільш усвідомлюється
як руйнування звичних структур. Зростаюча в зв’язку з цим міра
невизначеності фіксується свідомістю адекватно до рівня пору-
шення цілісності у формі негативних емоцій.

Цілі особистості є включеними до загальних цілей суспільства
й адекватно відображаються в інституційній системі суспільства.
Іншими словами, протистояння між особистістю і суспільством,
що є характерним для традиційних поглядів на людину в науці,
значно локалізується.

Повноцінна маркетингова оптимізація параметрів розвитку
економічних систем можлива лише за умов гармонізації діяльно-
сті підприємств із життєвими цілями різних верств споживачів,
що диференційовані за операційними і часовими рівнями, а та-
кож ураховують стратегічні вектори раціоналізації глобальних
системних взаємодій.

Висновки. Цілісність розвитку особистості, з урахуванням
системних особливостей, дозволяє пояснити ірраціональне в по-
ведінці споживачів, забезпечуючи безболісний вихід науки за
межі економічної складової. Як і будь-які інші пояснювальні
елементи, фактори, можливості та умови розвитку споживання
мають бути включені до адекватних реальним взаємозв’язкам ді-
яльнісних систем. Тільки в них вони можуть бути повноцінно
осмислені та прогнозовані.

Таким чином, можливим стає подальший розвиток мережевих
соціальних технологій, який добре відображає класичний крауд-
сорсинг, який був лише оригінальним підходом, використовува-
ним для залучення до роботи мережевих ентузіастів. Нові підхо-
ди до організації взаємодій та ґрунтовний методологічний базис
системної парадигми створили передумови для поширення нових
варіантів концепцій підвищення ефективності маркетингу, анало-
гічних краудсорсингу (інтелектуальний краудсорсинг і т. д.).
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