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УДК 330.113:338.24
Давыдова И. О. Экономические законы в условиях сетевой  

экономической деятельности
Цель статьи – уточнение методологических основ и специфики сетевых взаи-
модействий на уровне формирования экономических закономерностей. В ста-
тье системно раскрыто влияние сетевых форм экономической деятельности 
на функционирование экономической системы. Распространение сетевых вза-
имодействий не только трансформирует действие экономических законов, 
но и базируется на экономических законах. При анализе изменений проявлений 
экономических законов исследуется система производственных отношений 
сетевой экономики, относительно которой можно говорить о наличии двух 
уровней: первый образуется вокруг отношений, возникающих по поводу произ-
водства, распределения, обмена и потребления технических средств сетевых 
взаимодействий; второй – основан на отношениях по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления информации как специфического ресур-
са. В процессе сетевой деятельности происходит интеграция производства и 
потребления. Сделан вывод о наиболее существенных изменениях со стороны 
сетевой экономики на функциональные экономические законы, но отмечены 
модификации связей на уровне взаимодействий между производительными си-
лами и производственными отношениями, спросом и предложением в условиях 
роста сетевых продуктов и специфики формирования их стоимости.
Ключевые слова: сеть, сетевая экономика, экономическая деятельность, эко-
номический закон.
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Давидова І. О. Економічні закони в умовах мережної економічної діяльності
Мета статті – уточнення методологічних засад та специфіки мережних взаємодій на рівні формування економічних закономірностей. У статті систем-
но розкрито вплив мережних форм економічної діяльності на функціонування економіки. Розповсюдження мережних взаємодій не тільки трансформує дію 
економічних законів, але й базується на економічних законах. При аналізі зміни проявів економічних законів досліджується система виробничих відносин 
мережної економіки, щодо якої можна казати про складення двох рівнів: перший утворюються навколо відносин, що виникають з приводу виробництва, 
розподілу, обміну та споживання технічних засобів мережних взаємодій; другий – заснований на  відносинах з приводу виробництва, розподілу, обміну та 
споживання інформації як специфічного ресурсу. У процесі мережної діяльності відбувається інтеграція виробництва та споживання. Зроблено висновок 
про найбільш суттєві зміни з боку мережної економіки на функціональні економічні закони, але відзначено модифікації зв’язків на рівні взаємодій між про-
дуктивними силами та виробничими відносинами, попитом і пропозицією в умовах зростання мережних продуктів та специфіки формування їх вартості.
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Economic Activities
The article is aimed at updating of methodological bases and specifics of net-
work interactions at the level of establishing the economic regularities. The 
article systematically discloses influence of network forms of economic ac-
tivity on functioning of economic system. Spreading of network interactions 
not only transforms operation of economic laws, but is based on economic 
laws as well. When analyzing changes in manifestations of economic laws, 
system of production relations of the network economy is examined, in which 
existence of the two levels can be argued: the first is forming around the rela-
tions arising over the production, distribution, exchange, and consumption 
of technical means of network communications; the second is based on the 
relations regarding production, distribution, exchange and consumption of 
information as a specific resource. In the process of network activity, integra-
tion of production and consumption is carried out. It has been concluded that 
the most significant changes on the part of network economy concern the 
functional economic laws, while modifications of relations have been speci-
fied at the level of interactions between the productive forces and produc-
tion relations, supply and demand in a growing network of products and the 
specificity of their value.
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За останні 30 – 40 років переважний розвиток одер-
жали ті економічні процеси, які вимагають якісної 
й швидкої інформаційної взаємодії. Бурхливий 

розвиток інформаційних і комунікаційних технологій 
визначає нову – інформаційну – парадигму розвитку 
суспільства. Початковим етапом формування інфор-
маційного суспільства, на думку багатьох дослідни-
ків, є становлення інформаційно-мережної економіки, 
об’єднуючої всю сукупність економічних явищ, що ви-
никають при використанні розподілених комп’ютерних 
мереж у господарській діяльності. До нової економі-
ки залучається все більша кількість суб’єктів, які при-
ймають рішення про їхнє впровадження у різні види 
інтелектуально-мережної діяльності.  

Розвиток мережного підходу здійснюється в ме-
жах теорії конвенцій, теорії маркетингу та менеджмен-
ту, економіки мереж як окремого напрямки наукового 
знання та мають більш прикладний характер. Науковий 
інтерес викликає проблема дослідження впливу такої 
структури на традиційні зв’язки та закономірності еко-
номічної системи. Будь-яка економічна система висту-
пає як необхідний наслідок, результат дії об’єктивних 
економічних законів. Вплив мереж на модифікації еко-
номічних законів розглядається в роботах Р. Вайбера [2], 
А. Гриценка [3], К. Келлі [5], І. Стрелець [7]. 

Сьогоднішній стан мережної економіки є резуль-
татом складної динаміки й інтенсифікації людських і 
технологічних взаємодій, з одного боку, і еволюції фор-
ми соціально-економічної діяльності – з іншого. Мережі 
визнаються сьогодні насамперед як взаємодії, що озна-
чає модифікацію економічної системи на рівні відносин 
між її агентами. У системі виробничих відносин мереж-
ної економіки можна казати про складення двох рівнів: 
перший утворюються навколо відносин, що виникають 
з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживан-
ня технічних засобів мережних взаємодій, другий засно-
ваний на відносинах з приводу виробництва, розподілу, 
обміну та споживання інформації як специфічного ре-
сурсу. Таким чином, мережні структури вбудовуються в 
господарську діяльність економічних суб’єктів. Логічно 
припустити, що мережна економіка є механізмом, вбу-
дованим всередину традиційно сформованої соціально-
економічної системи [1, с. 24]. Мережні форми організа-
ції економіки властиві практично всім періодам розвит-
ку господарських систем.

Формування мережної економіки розширює кла-
сифікацію економічних систем за критерієм структури 
мінливих відносин природи і людини. Орієнтація на 
мережні форми управління та виробництва не означає 
зміни типу економічної системи. Економіка мережних 
структур, у будь-яких його інституціональних втілен-
нях, залишається змішаною ринковою економікою.

Деякі види діяльності, проходячи через різнома-
нітні цикли і відчуваючи вплив глобальної конкуренції, 
стають більш доходними, ніж інші. Причому, незалежно 
від того, що саме забезпечує отримання прибутку (ви-
робники, споживачі, технології тощо), він потрапляє в 
мережу фінансових потоків, де будь-який капітал зрів-
нюється в умовах перетворених на гроші продуктів.

Сучасні мережі принципово відрізняються від попе-
редніх тим, що вони стали глобальними і єднальними 
суб’єктами економічних відносин за допомогою елек-
тронного середовища. Крім того, усі попередні мережні 
форми організації економіки були орієнтовані на до-
сягнення реальних соціальних параметрів розвитку су-
спільства, у той час, як багато сучасних мережних форм 
організації економіки націлені на обслуговування капі-
талів, віртуальної економіки, без цільової орієнтації на 
рішення соціальних проблем суспільства й конкретної 
прив’язки до інститутів державного регулювання.

Сучасна економіка характеризується всесвітнім 
масштабом і значною мірою будується навколо мережі 
фінансових ресурсів. Капітал працює у всесвітньому 
масштабі і в реальному часі, причому він реалізується, 
інвестується та нагромаджується насамперед у сфері 
обігу, як фінансовий капітал. Останній завжди складає 
основну частину капіталу, однак сьогодні ми стаємо 
свідками феномена: подальше нагромадження капіталу 
та фінансова діяльність все частіше здійснюється на гло-
бальних фінансових ринках; з цих мережних структур 
надходять інвестиції в усі галузі господарчої діяльності: 
інформаційний сектор, сферу послуг, сільськогосподар-
ське виробництво, охорону здоров’я, освіту, обробну 
промисловість, транспорт, торгівлю, туризм тощо. 

Виражаючи найбільш суттєві внутрішні взаємо-
зв’язки, закономірність консолідує в собі мно-
жинний ефект реалізації певного комплексу 

при чинно-наслідкових зв’язків, які приймають форму 
виробничих відносин. Розповсюдження мережних вза-
ємодій не тільки трансформує дію економічних законів, 
але й базується на дії економічних законів. 

Найбільш суттєвим змінам з боку мережної еко-
номіки підлягають функціональні економічні закони, 
що відображено у низці досліджень, наприклад [5].

На рівні взаємодій між продуктивними силами та 
виробничими відносинами вплив відбувається: 

1) На закон попиту та пропозиції під впливом 
зростання мережних продуктів та специфіки формуван-
ня їх вартості. У процесі мережної діяльності відбува-
ється інтеграція виробництва та споживання, стирання 
чітких меж між виробниками та споживачами, коли спо-
живачі активно залучені в процес створення продукту 
або послуги, як вони споживають. Згідно з базовими 
положеннями теорії попиту та пропозиції крива попиту 
має негативний нахил, тому що відображає дію закону 
спадної граничної корисності, а крива пропозиції – по-
зитивний нахил, тому що відображає дію закону зроста-
ючих граничних витрат. Однак, виходячи зі специфіки 
споживчих властивостей мережевих благ, графічна мо-
дель ринкової рівноваги в Інтернет-економіці набуває 
дзеркально протилежного вигляду. Мається на увазі, що 
крива пропозиції отримує негативний нахил, тому що 
граничні витрати прямують до нуля в довгостроковому 
періоді, а крива попиту отримує позитивний нахил, тому 
що гранична корисність збільшується у міру зро стання 
кількості його споживачів. У довгостроковій перспек-
тиві точка перетину кривих буде все нижче і нижче, 
тобто рівноважна ціна буде прагнути до нуля. Дана теза 
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підтверджується на практиці – відбувається безпреце-
дентне зниження цін на товари та послуги, пов’язані з 
інформаційно-комунікаційними технологіями. Мережні 
продукти та послуги виступають квазісуспільними еко-
номічними благами. З одного боку, вони можуть бути 
відчужені, виступають як конкурентні, з іншого боку, 
вони мають бути доступними та збільшуються у процесі 
споживання як наслідок усуспільнення інформації. 

2) На закон конкуренції. Під впливом передових 
інформаційних технологій змінюється співвідношення 
між реальним ринком і моделлю досконало конкурент-
ного ринку – теоретичною абстракцією економічної 
науки. Однією з найважливіших ознак абстрактного до-
сконалого ринку є наявність у кожного учасника конку-
ренції повного обсягу ринкової інформації стосовно по-
питу, пропозиції, ціни, норми прибутку тощо. З впрова-
дженням мережних інформаційних технологій абсолют-
на повнота інформації стає реальністю для учасників 
ринку, замкнутих в єдиному мережному співтоваристві, 
що і змінює правила гри. Наведені міркування повною 
мірою можуть бути віднесені лише до ринку програм-
ної продукції та інформаційних послуг, тобто до ринку 
цифрових продуктів, для яких електронні комунікації є 
природним середовищем існування і транспортування. 
Разом з тим мережні особливості тією чи іншою мірою 
властиві майже всім видам економічної діяльності, і їх 
вплив значно посилюється з розвитком засобів телеко-
мунікацій та інформатизацією економіки. 

3) На закони зростаючих альтернативних ви-
трат та спадної граничної корисності. Мережна еко-
номіка сприяє підвищенню потенціалу зростання. Спо-
живачі та виробники, об’єднані в мережу, формують 
більшу додану вартість. Гранична корисність мережного 
продукту зростає. При цьому граничні витрати копію-
вання мережного продукту прямують до нуля. Зростан-
ня споживання таких продуктів змінює механізм дії за-
кону спадної граничної корисності. Чим більше корис-
тувачів оволодівають продуктом, тим більш цінним він 
стає. Розповсюдження мереж специфічно виявляється 
у дії закону зростання продуктивності праці у зв’язку з 
економією транзакційнихвитрат. 

У результаті інтеграції виробництва та споживан-
ня розвиток виробництва більш точно відобра-
жає вимоги закону підвищення потреб і закону 

вартості. Розвиток мережного сегмента надає переваги 
як для споживача, так і для виробника, забезпечую-
чи виконання основних своїх функцій. Головна з його 
функцій полягає у поліпшенні використання ресурсів 
всіх суб’єктів економіки, у підвищенні їх гнучкості та 
адаптивності до зовнішніх і внутрішніх проблем, якості 
рішень, що приймаються. Так, для фірми переваги по-
лягають у: скороченні витрат на збут, рекламу і створен-
ня роздрібної мережі; зменшення витрат на зберігання 
запасів готової продукції при постачаннях «під замов-
лення»; оптимізації системи забезпечення виробничи-
ми ресурсами. Для споживача такі переваги полягають 
у зниженні ціни (фактично продукція реалізується на 
роздріб за оптовими цінами); можливості кастомізації 
товару, тобто покупка продукції індивідуалізується, він 

створюється зі заздалегідь обумовленими особливостя-
ми і змінами); збільшенні множини споживчого вибо-
ру; як для виробника, так і для споживача спрощується 
процедура здійснення операції купівлі-продажу.

Динаміка сучасних соціально-економічних про-
цесів великою мірою визначається дифузією інновацій.  
У результаті мережі підсилюють диференціацію еко-
номічної діяльності, поділ економік на інноваційні та 
інерційні, та, з іншого боку, диференціацію видів праці, 
появу нових видів економічної діяльності. 

У цілому, розповсюдження мереж породжує низку 
суперечливих тенденцій, до чого певною мірою можна 
застосувати висловлювання Ф. Енгельса: «економічні 
закони не мають іншої реальності, крім як у наближенні, 
у тенденції, в середньому, але не в безпосередній дій-
сності. Це відбувається тому, що частково їх дія пере-
хрещується з одночасною дією інших законів, та частко-
во внаслідок їх природи як понять» [8, с. 357].

Мережні структури залежать не тільки від рин-
ку, а й від ресурсів. Ресурсна залежність для 
мережних компаній навіть зростає у зв’язку з 

тим, що вони разом із власними потужностями й персо-
налом використовують на умовах аутсорсингу необхід-
ні виробничі елементи, які належать іншим компаніям, 
тобто не взмозі самозабезпечуватись. Мережа склада-
ється із сукупності самостійних фірм або спеціалізова-
них структурних одиниць організації, їх діяльність коор-
динується ринковим механізмом, але разом з тим вони 
пов’язані між собою системою договірних відносин. 
Мережні організації не утримують всередині організа-
ції всі ресурси, необхідні для виробництва певної про-
дукції (послуг), а використовують активи кількох фірм, 
що розташовані в межах ланцюга створення споживної 
вартості. У мережних компаніях неможливе встанов-
лення традиційних відносин у сфері зайнятості робочої 
сили. Трудові відносини в таких компаніях складають-
ся на основі строкових трудових договорів, часткової 
зайнятості, договорів про взаємне надання персоналу 
компаніями, договорів з фахівцями вільних професій, 
що відображає специфіку позиченої праці.

В економіці мереж зростання відбувається за ра-
хунок оптимізації використання ресурсів (у т. ч. інфор-
маційних). У розвинених країнах у період 1970 – 2000 рр. 
використання інформаційних технологій у різних га-
лузях економіки додали від 25 % до 85 % приросту ВВП. 
Таким чином, можна припустити, що сьогодні мережна 
економіка в багатьох розвинених країнах є фактором, 
що визначає темпи економічного зростання. 

У господарюючих суб’єктів і домогосподарств існує 
ряд контрагентів, з якими йде взаємодія за матеріальни-
ми, фінансовими й інформаційними каналами. В основі 
відносин агентів, також як і відтворювального процесу в 
цілому, лежить інформаційна взаємодієя. Ключову роль 
у підвищенні конкурентоспроможності при інформацій-
ній взаємодії в процесах відтворення та життєдіяльності 
економічних агентів відіграє економія витрат часу.

Якщо не виконуються критерії економії часу й опе-
ративності інформаційних обмінів, то мережна форма 
діяльності функціонує неефективно та не має перспек-
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тив для подальшого розвитку. Коли інформаційні тех-
нології стають доступними для всіх секторів економіки, 
відбувається підвищення рівня інформатизації, який є 
індикатором розвитку мережної економіки.

Виходячи із закону спадної граничної прибутко-
вості, стан рівноваги господарського розвитку зазвичай 
виникає в точці, де зростання витрат на одиницю, що 
приносить прибуток (граничні витрати), у точності від-
повідає додатковій вигоді від цієї одиниці (граничний 
дохід), завдяки чому максимізується загальна вигода 
(прибуток). Таким чином, спрацьовує негативний зво-
ротний зв’язок, що в розумінні класичної теорії веде до 
стану рівноваги та відбиває оптимальний за даних умов 
результат найбільш раціонального використання та роз-
поділу ресурсів. В ідеальному випадку цим досягається 
рівновага між цінами й ринковими частками реалізо-
ваної продукції та, як наслідок, стабілізація економіки 
в цілому. Загальноприйнята економічна теорія була 
розроблена для господарських форм, у яких працює за-
кон спадної граничної прибутковості й негативний зво-
ротний зв’язок як фактор рівноваги й стабілізації. Це 
спостерігається в енерго- та матеріаломістких галузях, 
таких, як гірничодобувна галузь, сільськегосподарство, 
обробнапромисловість.

З викладених вище міркувань ясно, що в орієнтова-
ній на мережі економіці, на відміну від індустріаль-
ної, домінує не закон спадної граничної прибутко-

вості, а прямі мережні ефекти, і тим самим позитивний 
зворотний зв’язок [2]. Це втілюється в зростаючій гра-
ничній прибутковості, що виникає в тому випадку, коли 
динаміка надходження доходів йде вгору по експоненті. 
Діючий в мережах позитивний зворотний зв’язок поро-
джується й підсилюється з чотирьох причин. При цьому 
перші два ефекти виникають переважно у сфері попиту, 
а інші стосуються сфери пропозиції.

Мережна економіка відбиває стан самоорганізації 
економічної системи. В організаційній структурі пере-
важають горизонтальні зв’язки, що відрізняє мережну 
структуру від ієрархічної [6, с. 66 – 67]. На відміну від 
ієрархічної структури мережні відносини – це відноси-
ни рівноправності, а не підпорядкування. Водночас ме-
режні зв’язки, на відміну від ринкових, характеризуються 
тривалістю – на ринку відносини покупця та продавця 
короткострокові, швидкоплинні, у мережному просторі 
відносини засновані на довгостроковій взаємодії. Вза-
ємодія учасників мережі здійснюється в реальному часі. 
Вивчення мережної економіки сьогодні здійснюється в 
різних аспектах. Вважається, що в економіку мережний 
підхід прийшов із соціології, зокрема з теорії соціального 
обміну Дж. Хомонса [9]. Мережні форми організації ви-
вчались одним з видатних соціологів М. Кастельсом [4]. 
Як результат досліджень у науковий оборот вводиться 
поняття «мережне суспільство», тобто суспільство, для 
якого властива зростаюча роль мережних структур у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі його суб’єктів.  
В економічній теорії мережний підхід відобразився в но-
вій інституціональній теорії, що відноситься до некла-
сичного напряму. Аналіз мережної економіки в рамках 
неоінституціалізму ґрунтується на одній з його базових 

теорій – теорії транзакційних витрат. З точки зору теорії 
транзакційних витрат формування внутрішньої мережі 
фірми та організації взаємодії між її підрозділами висту-
пає рішенням проблеми обміну. Стимулом до формуван-
ня мереж виступає можливість зменшення транзакцій-
них витрат. Принципи зменшення транзакційних витрат 
знаходять відображення в діяльності багатьох бізнес-
структур як на національному ринку, так і на міжнарод-
ному. Ефект транснаціоналізації для міжнародних корпо-
рацій заснований на мінімізації транзакційних витрат че-
рез перерозподіл ланок виробництва та бізнес-процесів 
між окремими взаємозв’язаними бізнес-одиницями. Але 
ТНК – це мережі з високим ступенем управлінського 
впливу, є тільки одним з різновидів мереж. 

Розвиток мережної економіки для результатив-
ності економіки в цілому може давати такі результати.

По-перше, підвищується рівень інформатизації 
суспільства, що позитивно впливає на прискорення 
процесу інтеграції з іншими країнами, з одного боку, а з 
іншого – на невпинне зростання продуктивності праці. 
Це, у свою чергу, збільшує товарооборот та відповідно 
спричиняє позитивний вплив на ВВП.

По-друге, розвиток мережної економіки приво-
дить до суттєвого зниження всіх видів витрат, що також 
відбивається на динаміці ВВП.

По-третє, створюються шляхи більш повного за-
безпечення зайнятості населення, головним чином немо-
більного за попередніх обставин, або складно доступних 
верств суспільства, що веде до зменшення безробіття. 

По-четверте, розповсюдження мережної еконо-
міки веде до скорочення витрат часу населення за раху-
нок розвитку дистанційно-трудових відносин що не по-
требують фізичної присутності робітників на робочому 
місці, як це прийнято вважати, що має вплив на рівень 
та якість життя населення. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, закономірний характер розвитку ме-

режної економіки зумовлюється діалектикою взаємодії 
різноманітних економічних законів. Складне переплетін-
ня глибинних причинно-наслідкових зв’язків приводить 
до посилення взаємозалежності економічних структур, 
просування високих технологій, вирішальним чином 
впливає на формування умов добробуту суспільства.

Усе більше до уваги приймається не тільки вплив 
інформаційної складової на формування мережної еко-
номіки, у широкому контексті розвиток мереж розгля-
дається як наслідок зростання динаміки сучасних еконо-
мічних процесів, розширення глобалізації, зростання ри-
зику та складності управління соціально-економічними 
процесами, які у сукупності диктують необхідність пря-
мих довготривалих зв’язків між учасниками економічної 
діяльності, що якраз і відповідають природі мереж.       
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