
40

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2022
www.business-inform.net

[Legal Act of Ukraine] (1991). https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1023-12#Text

[Legal Act of Ukraine] (2003). https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/435-15#Text

[Legal Act of Ukraine] (2019). https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/361-20#Text

[Legal Act of Ukraine] (2022). https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2074-20#Text

Ovcharenko, A. S. “Virtualni aktyvy yak obiekty finanso-
voho monitorynhu“ [Virtual Assets as Objects of Fi-
nancial Monitoring]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho 
universytetu, no. 3 (2020): 98-103. 

 DOI: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-3-14
Park, B., and Lee, D. “The Interplay between Real Money 

Trade and Narrative Structure in Massively Multiplayer 
Online Role-Playing Games“. International Journal of 
Computer Games Technology (2017): 1-8. 

 DOI: 10.1155/2017/3853962
Stehn, J. “International Trade in Cyberspace: How to Tax 

Digital Goods“. Journal of Economic Integration, vol. 18, 
no. 2 (2003): 243-265. 

 DOI: 10.11130/jei.2003.18.2.243

Umanets, T. V., Danylina, S. O., and Shatalova, L. S. “Adap-
tation of the Labor Market to the Requirements of 
Digitalization of the Economy: The Global Dimension“. 
Ekonomichni innovatsii, vol. 22, no. 2 (2022): 185-194. 

 DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.2(83).185-194
“Virtual Currency Schemes - a Further Analysis“. Europe-

an Central Bank. Frankfurt am Main, Germany, 2015. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtual-
currencyschemesen.pdf

“Virtual Currency Schemes“. European Central Bank. Frank-
furt am Main, Germany, 2012. https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.
pdf

Vafopoulos, M. “The Web Economy: Goods, Users, Models, 
and Policies“. Foundations and Trends® in Web Science, 
vol. 3, no. 1-2 (2012): 1-136. 

 DOI: http://dx.doi.org/10.1561/1800000015
Vernik, D. A., Purohit, D., and Desai, P. S. “Music Downloads 

and the Flip Side of Digital Rights Management“. Mar-
keting Science, vol. 30, no. 6 (2011): 1011-1027. 

 DOI: https://doi.org/10.1287/mksc.1110.0668

УДК 330.342:339.1 
JEL: A19; D85; L29; L86; M19 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-11-40-51

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ, ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ, 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
2022 КИЗИМ М. О., ХАУСТОВА В. Є., ТРУШКІНА Н. В. 

УДК 330.342:339.1
JEL: A19; D85; L29; L86; M19

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Мережева економіка: еволюція розвитку, передумови становлення 
концепції, концептуальні підходи до визначення

Нові економічні умови господарювання в контексті інформаційно-технологічної революції зумовили підвищення ролі та значення нематері-
альних чинників виробництва, зокрема інформаційно-знаннєвих ресурсів. Трансформаційні процеси, що охопили всі сторони суспільства, пере-
творили його з індустріального в постіндустріальне сервісно-інформаційне (мережеве) з відповідним типом економіки. Все це, своєю чергою, 
обумовлює те, що домінуючою тенденцією сучасного світового економічного розвитку є формування мережевої економіки, яка приводить до 
кардинальних перетворень різних сфер економічної діяльності. З огляду на це, мета даного дослідження полягає в теоретичному узагальненні 
та систематизації існуючих концептуальних підходів до трактування поняття «мережева економіка»; обґрунтуванні авторського підходу до 
визначення змісту даної наукової категорії. У результаті дослідження встановлено, що поняття «мережева економіка» ототожнюється з 
такими дефініціями, як: економіка високих технологій; економіка знань; глобальна, нова, інформаційна, цифрова, диджиталізована, віртуальна, 
інформаційно-мережева, електронна, когнітивна, ноосферна, креативна, сервісна, інноваційна, інтелектуальна економіка; постіндустріальне 
суспільство; інформаційне суспільство; суспільство мережевого інтелекту; електронний бізнес тощо. З використанням системного підходу та 
методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «мережева економіка», які запропоновано різними науковими школами, за 
такими групами, як: основа інформаційного суспільства; нова економічна система; економіка нового типу; стан економіки; специфічна форма ор-
ганізації; якісно нова форма управління національним господарством; тип економічної системи; тип постіндустріальної економіки; характерис-
тика глобальної економіки; форма інноваційної економіки; інноваційний чинник; система нових економічних відносин; багаторівнева просторова 
структура; структурований інформаційний простір; інтерактивне середовище; форма господарської діяльності; інструмент підвищення рівня 
розвитку економіки знань; механізм національної безпеки. У статті надано авторський підхід до визначення категорії «мережева економіка» як 
нового типу економічного середовища, що виникає внаслідок диджиталізації швидкозростаючих, високо інтерактивних зв’язків у реальному часі 
між економічними агентами, різними категоріями стейкхолдерів, цифровими технологіями, інформаційними системами, пристроями, електро-
нними мережами. Запропоновано мережеву економіку розглядати як категорію з трьох позицій: як господарську діяльність, що здійснюється 
за допомогою електронних і комп’ютерних мереж; як глобальне інформаційне середовище, у якому суб’єкти економічних відносин можуть кон-
тактувати між собою з приводу спільної діяльності з використанням цифрових технологій; як принципово нову форму управління національ-
ним господарством, що базується на горизонтальних (прямих) довготривалих партнерських взаємовідносинах між суб’єктами господарювання  
в єдиному цифровому просторі в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, інтеграційні процеси, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, інформаційний простір, національ-
на економіка, мережева економіка, інформаційно-мережева економіка, мережевий підхід, мережевий принцип, кластеризація економіки, форма 
мережевої взаємодії, просторовий розвиток, трансформація, модернізація, парадигма, концептуальні підходи.
Табл.: 1. Бібл.: 69.
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Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Trushkina N. V. Network Economy: Evolution of Development, Prerequisites for the Formation of the Conception, 
Conceptual Approaches to the Definition

New economic conditions in the context of the information and technological revolution led to an increase in the role and importance of intangible factors of 
production, in particular information and knowledge resources. Transformational processes that covered all aspects of society, turned it from industrial one to 
post-industrial service-information (network-based) one with the appropriate type of economy. All this, in turn, determines that the dominant tendency of the 
contemporary world economic development is the formation of a network economy, which leads to radical transformations of various spheres of economic activ-
ity. In view of this, the study is aimed at the theoretically summarizing and systematizing the exitant conceptual approaches to the interpretation of the concept 
of «network economy»; substantiating the authors’ approach to defining the content of this scientific category. As result of the study, it is found that the concept 
of «network economy» is synonymous with such definitions as: high-tech economics; knowledge economy; global, new, informational, digital, digitalized, virtual, 
information and network-based, electronic, cognitive, noospheric, creative, service, innovative, intellectual economy; post-industrial society; information society; 
network intelligence society; e-business, etc. Using a system approach and the classification method, the interpretations of the term «network economy», which 
are proposed by various scientific schools, are conditionally systematized in the following groups: the basis of the information society; new economic system;  
a new type of economy; state of the economy; specific form of organization; a qualitatively new form of management of the national economy; type of economic 
system; type of post-industrial economy; characteristics of the global economy; form of innovative economy; innovation factor; system of new economic relations; 
multilevel spatial structure; structured information space; interactive environment; form of economic activity; an instrument to increase the level of development 
of the knowledge economy; national security mechanism. The article provides an authors’ approach to defining the category of «network economy» as a new type 
of economic environment resulting from the digitalization of fast-growing, highly interactive real-time connections between economic agents, different categories 
of stakeholders, digital technologies, information systems, devices, electronic networks. It is proposed that network economy as a category be considered accord-
ing to the three positions: as an economic activity carried out through electronic and computer networks; as a global information environment where subjects of 
economic relations can contact each other about joint activities using digital technologies; as a fundamentally new form of management of the national economy, 
based on horizontal (direct) long-term partnerships between economic entities in a single digital space in the context of globalization.
Keywords: globalization, integration processes, post-industrial society, information society, information space, national economy, network economy, informa-
tion and network-based economy, network approach, network principle, clustering of the economy, form of network interaction, spatial development, transfor-
mation, modernization, paradigm, conceptual approaches.
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Останніми десятиріччями активізація глобалі-
заційних процесів і цифровізація сучасного 
світового суспільства сприяють інтенсивно-

му поширенню мережевої економіки як принципо-
во нової економічної системи [1–5]. У даній системі 
партнерські взаємовідносини між суб’єктами гос-
подарювання та різними категоріями стейкхолдерів 
мають відбуватися на основі прямих довгострокових 
зв’язків з використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій [6]. Тому виявлення глобальних мож-
ливостей і перспектив мережевої економіки в сучас-
них умовах розвитку цифрового середовища є одним 
із важливих завдань наукового пошуку. 

З огляду на це, необхідність теоретико-методо-
логічного обґрунтування розвитку мережевої еконо-
міки та розроблення належних механізмів її реаліза-
ції у практичній площині обумовлюють проведення 
подальших досліджень у цьому напрямі. І передусім 
це стосується уточнення понятійно-категоріального 
апарату. 

Окремі аспекти становлення мережевої еконо-
міки, обґрунтування концептуальних засад її розви-
тку та мережевого підходу до управління економіч-
ними системами різного рівня входять до кола науко-
вих інтересів багатьох провідних зарубіжних учених 
(B. Andersen [7], D. Barney [8], D. Bell [9], R. Boschma 
[10], T. Broekel [10], M. Castells [11; 12], E. Davis [20],  
M. Delgado [13], M. Enright [14], H. Etzkowitz [15],  
K. Kelly [16], C. Ketels [17], R. Laubacher [21], L. Ley-
desdorff [18], F. Machlup [19], J. Madsen [20], T. Malone 
[21], V. Mayer-Schönberger [22], O. Memedovic [17],  
K. Page [24], D. Piazolo [23], J. Podolny [24], M. Porter [13; 
25; 26], Th. Ramge [22], P. Romer [27], С. Shapiro [28],  
N. Stehr [29], S. Stern [13], D. Tapscott [30], J. Temple 
[31], H. Varian [28], F. Webster [32], Ch. Zhou [15]).

Видатні українські вчені-економісти та фахівці-
практики (О. Амоша, В. Білоцерківець, К. Богуслав-
ська, Ю. Борисенко, Ю. Бринь, Т. Бусарєва, М. Вой-
наренко, Р. Войтович, Т. Галецька, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Гриценко, Н. Грущинська, М. Данилович-
Кропивницька, Т. Дзядук, О. Домбровський, В. Дуб-
ницький, Г. Євтушенко, В. Загорський, А. Залужний,  
А. Ігнатюк, П. Іжевський, О. Кіріченко, Л. Кіт, Т. Ко-
вальчук, О. Комеліна, О. Котенко, І. Кравчук, В. Кури-
ляк, В. Ляшенко, Т. Маматова, А. Маслов, В. Матюшок, 
М. Микитюк, Л. Нечипорук, В. Новицький, О. Па- 
ливода, С. Парінов, О. Пахаренко, Є. Песоцька,  
Н. Подлужна, П. Подчасова, Я. Пушак, Т. Савельєва,  
А. Самойленко, В. Світлична, К. Січкаренко, П. Скотний,  
Л. Смоляр, О. Сохацька, Н. Топішко, С. Тульчинська,  
Р. Цвилєв, Г. Чекаловська, Д. Череватський, А. Чухно, 
М. Шашина та інші) останніми десятиріччями приділя-
ють значну увагу теоретико-методологічному обґрун-
туванню необхідності застосування мережевого підхо-
ду як специфічної форми господарської діяльності.

Незважаючи на широке коло наукових дослі-
джень з обраної теми, багатоаспектність і дискусій-

ність окремих питань потребують проведення по-
дальших розробок. І особливо вирішення даної про-
блеми актуалізується на сучасному етапі трансфор-
маційних перетворень глобальної та національних 
економік.

Таким чином, дана проблема зумовила мету 
даного дослідження, яка полягає в теоретичному 
узагальненні та систематизації існуючих концепту-
альних підходів до трактування поняття «мережева 
економіка» та обґрунтуванні авторського підходу до 
визначення змісту даної наукової категорії.

Теоретико-методологічну основу дослідження 
становлять положення інституційної теорії, зокрема 
парадигми еволюційного та просторового розвитку; 
теорій економічних систем, хвиль М. Кондратьєва, 
інформаційного суспільства, мережевого суспіль-
ства, кластеризації, глобалізації, трансакційних ви-
трат; концепцій постіндустріального суспільства, 
економіки знань, мережевої економіки, інноваційно-
го розвитку, стратегічного менеджменту; національ-
ної та інформаційної безпеки.

У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові методи: аналізу та синтезу; індукції 
та дедукції; теоретичного аналізу; системного підхо-
ду; порівняння; класифікації; структурно-логічного 
узагальнення.

Вважається, що вперше в науковий обіг понят-
тя «мережеве суспільство», яке є соціальною 
структурою, заснованою на мережі експлуата-

ції інформаційних і комунікаційних технологій, вве-
дено у 1991 р. голландським ученим Яном Ван Дай-
ком (J. Van Djik) [33]. Науковець визначав мережеве 
суспільство як таке, в якому відбувається поєднання 
громадських і медіа-мереж, форм його простих спо-
собів організації та найбільш важливих структур на 
всіх рівнях розвитку. При цьому мережеве суспіль-
ство рухається далі, ніж інформаційне. Мережеву 
економіку можна розглядати з декількох точок зору: 
перехід від індустріальної економіки до постіндустрі-
альної; як цифрову та інформаційну інфраструктуру; 
в аспекті прав інтелектуальної власності.

Пізніше термін «мережеве суспільство» почав 
розвивати М. Кастельс (M. Castells), виділяючи мере-
жеву складову економіки [11]. Вчений стверджував, 
що нова соціальна структура у вигляді мережевого 
суспільства стає характерною для більшості держав, 
які засновані на новій економіці. Це економіка капі-
талістична, але в новому вигляді, де знання й інфор-
мація стають ключовими джерелами продуктивності 
та конкурентоспроможності; де зростає роль інфор-
мації, яку необхідно швидко обробляти й ефективно 
використовувати. Крім того, важливою рисою нової 
економіки є її глобальне поширення [34]. М. Кастельс 
[12] вважав, що економіка нового типу є «плодом» 
розвитку індустріальної економіки, для якої харак-
терною рисою є пріоритет інформації та знання. 
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З перехідної точки зору Т. Мелоун і Р. Лаубахер 
(Th. W. Malone, R. Laubacher) [21] показали, що інфор-
маційна революція змінила характер підприємниць-
кої діяльності. Оскільки інформація може викорис-
товуватися відразу і без особливих витрат у глобаль-
ному масштабі, вартість централізованого прийняття 
рішень значно зменшується. Мережева економіка є 
провідником постіндустріального суспільства і, вод-
ночас, її можна вважати каталізатором технологічно-
го розвитку країни.

Варто зазначити, що із середини 90-х років XX 
століття з’являються різноманітні дослідження на-
уковців (М. Енрайт (M. Enright) [14] та ін.), у яких ре-
гіональний простір пов’язується з мережевою еконо-
мікою.

К. Келлі (K. Kelly) [16] інтерпретує неоекономі-
ку як мережеву економіку. При цьому він акцентує 
увагу на: 1) глобалізаційному контексті змін у тех-
нологічній структурі економіки; 2) широкому розпо-
всюдженні благ і швидкому зростанні їх ролі в еконо-
мічному житті; 3) все більш глибокій і всеохоплюючій 
взаємодії складових частин нової економіки як мере-
жевої структури.

Таким чином, мережева економіка виникла 
на стику традиційної економіки та інформа-
ційно-комунікаційних технологій. Необхід-

но відзначити, що до 2000 р. мережева економіка 
іменувалася переважно «інтернет-економікою» або 
«цифровою економікою», а з 2001 р. у міжнародному 
дослідницькому середовищі все ширше став вико-
ристовуватися термін «мережева економіка» (іноді –  
«електронна економіка») [35].

На зміну ієрархічній структурі, обмеженій на-
ціональними та бюрократичними кордонами, прихо-
дить нова, у якій кожен актор (суб’єкт економічної ді-
яльності) має приблизно однаковий допуск до основ - 
них ресурсів та інших учасників об’єднання. У пер-
спективі такі зміни можуть бути основою для нового 
принципу організації та форм соціально-економічних 
стосунків у суспільстві відповідно до ланцюжка «ме-
режева організація – мережева економіка – інформа-
ційне суспільство» [36]. 

У науковій літературі сформувалися різні кон-
цептуальні підходи до визначення поняття «мереже-
ва економіка» (табл. 1). 

На думку О. Комеліної, В. Мироненко [61], тер-
мін «мережева економіка» використовується для 
позначення двох взаємопов’язаних, але водночас 
різних явищ: 1) економіка, у якій головною сферою 
взаємозв’язку є глобальна інформаційна мережа – Ін-
тернет і цифрові платформи; 2) економіка, заснована 
на тривалих і стабільних зв’язках між економічними 
суб’єктами. 

А. Ігнатюк [62] відмічає, що до базових умов 
розвитку мережевої економіки слід віднести: 

 формування п’ятого та шостого технологічних 
укладів, де провідні позиції займають найнові-
ші комп’ютерні та інформаційні технології; 

 постійну довгострокову тенденцію підвищен-
ня продуктивності праці в мікроелектроніці, 
що обумовлено законами Х. Гроша та Г. Мура, 
а також комунікаційної техніки, що підтвер-
джується законами Дж. Гілдера та Г. Хантлі; 

 розповсюдження інтернет-технології; 
 зменшення трансакційних витрат на основі 

розвитку технологій; 
 додаткові переваги, які отримують нові спо-

живачі певного продукту або послуги внаслі-
док того, що тим самим продуктом/послугою 
користується велика кількість інших спожи-
вачів, тобто мережеві ефекти; 

 створення інфраструктури економічної діяль-
ності.

З точки зору Т. Артьомової [63] становлення ін-
формаційного суспільства з осередком у формі 
мережевої економіки ознаменувало початок 

глобальної модифікації системи економічних відно-
син і законів. При цьому до основних законів мере-
жевої економіки авторка [63] відносить закони кому-
нікацій, повноти, експоненційного (нелінійного) еко-
номічного зростання, переломних точок у механізмах 
самоорганізації мережі, зростаючих віддач, зворот-
ного ціноутворення, економічної щедрості, уваги до 
інфраструктури, економічної відносності, заміщення, 
турбулентності, благотворної неефективності.

С. Дятлов [64] вважає інформаційну економіку 
мережевою. Така інформаційно-мережева економіка 
є цілісною багаторівневою структурою, між елемен-
тами якої є прямі та зворотні зв’язки. Мережа як сис-
тема децентралізованого управління набуває важли-
вого значення. Мережі, а не фірми, стали реальними 
виробничими одиницями. Накладення нової інфор-
маційно-мережевої структури на традиційні історич-
но сформовані мережі ділового партнерства створю-
ють потужний імпульс розвитку бізнесу [65].

Як стверджує дослідниця М. Шашина [57], су-
часна мережева економіка може розглядатися з пози-
цій її складових, до яких варто віднести: 
 інформаційну економіку (специфічна інфра-

структура підприємництва); 
 економіку високих технологій (спосіб стиму-

лювання попиту та використання потенціалу 
інформаційного суспільства); 

 економіку знань (форма створення науково-
технічного потенціалу інформаційного роз-
витку); 

 цифрову економіку (спосіб максимізації вико-
ристання інформаційних технологій у бізнес-
процесах); 

 диджиталізовану економіку (спосіб організа-
ції суспільно-економічних відносин у країні, 
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Таблиця 1

Підходи до визначення терміна «мережева економіка», які запропоновано різними науковими школами

Трактування
Представники наукових 

шкіл; джерело

Форма економічної діяльності, яка базується на глобальному електронному середовищі  
із переважанням як найважливіших елементів продуктивних сил знань й інформації  
та прискореній динаміці між попитом і пропозицією

В. Матюшок [37]

Стан економіки, який виникає, коли інфраструктура, що обслуговує функціонування еко-
номіки певної країни або групи країн, заснована на використанні інтернет-технологій, при 
цьому змінює властивості як економічна система взагалі, так і її окремі елементи

С. Парінов [38]

Мережева системно організована багаторівнева просторова структура взаємовідносин  
в Інтернеті, телекомунікаційних мережах та інших мережевих структурах між економічни-
ми агентами, що включає індустрію створення нових інформаційних технологій і інформа-
ційних продуктів, телекомунікаційні та провайдерські послуги, електронний бізнес, елек-
тронні ринки, електронні біржі тощо

С. Дятлов та ін. [39]

Одна з форм організації соціально-економічної діяльності в рамках моделі ринкової еко-
номіки з високим рівнем інформатизації

Т. Дзядук [40]; Л. Кіт [41]

Якісно нова форма господарського порядку, яка витісняє ієрархічні командно-службові 
ринкові форми економічних відносин у суспільстві

Р. Вайбер [42]

Особлива форма економічної діяльності, що базується на горизонтальних зв’язках, гло-
бальному електронному середовищі, з переважанням як найважливіших елементів про-
дуктивних сил знань, інформації стосунків, що забезпечують миттєву реакцію на попит  
і пропозицію (природа мережевої економіки заснована на розмаїтих тісних зв’язках між 
суб’єктами стосунків) 

В. Галайда [43]

Нова економічна система суспільства, що відбиває закономірності розвитку людського 
суспільства загалом та окремих націй на певному рівні соціально-економічних відносин, 
які в ньому склалися, з урахуванням найзагальніших для них характеристик 

П. Круш,  
О. Кожемяченко [44]

Традиційна економіка, яка помножена на інформаційні ресурси та технології 
В. Новицький [45];  
Г. Євтушенко та ін. [46]

Якісно нова форма економічного порядку, що витісняє ієрархічні форми з обслуговування 
економічних відносин у суспільстві

І. Кравчук [47]; Л. Бабій 
[48]; Л. Нечипорук [49]

Форма інноваційної економіки, яку пов’язано з виробництвом і розподілом мережевих 
благ, економією на масштабі та зовнішніх ефектах

І. Стрєлєц [50]

Економіка, яку пов’язано з виробництвом і розподілом мережевих благ, із характерними 
для них властивостями комплементарності, сумісності, стандартності, ефекту масштабу, 
ефекту пастки та мережевими зовнішніми ефектами 

Т. Ковальчук [51]

Частина глобальної інформаційної економіки А. Маслов [52]

Нова модель світової господарської системи Я. Пушак [53]

Дієвий інструмент для досягнення країною стану економіки знань за рахунок подолання 
знаннєвої нерівності людства, що має необмежений потенціал для придбання знань при 
розумному використанні мережевих ресурсів

Н. Подлужна [54]

Форма соціально економічної організації в глобальних координатах Н. Топішко та ін. [55]

Складова структурної модернізації регіональної економіки
С. Тульчинська,  
М. Шашина [56]

Специфічна форма організації економічної системи країни, котра характеризується  
високим рівнем інформатизації соціально-економічних відносин і суспільного відтворення, 
який стимулюється державною підтримкою

М. Шашина [57]

Новий тип економічного середовища, що виникає внаслідок оцифрування швидкозроста-
ючих, багатошарових, високоінтерактивних зв’язків між людьми, пристроями та бізнесом  
у реальному часі

А. Гусь [58]

Особлива форма економічної діяльності глобального електронного середовища А. Самойленко [59]

Економіка, що заснована на мережевих, комунікаційних технологіях Г. Нямещук [60]

Джерело: складено на основі [37–60].
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взаємодія бізнесу, держави та органів місце-
вого самоврядування).

Р. Войтович [66] наголошує, що специфіка функ-
ціонування мережевої економіки, яка викликає ви-
никнення і функціонування економічних структур, 
характеризується трьома основними рисами: 
 інформаційна економіка (зводить процес виро-

блення знань до рівня розвитку та конкуренто-
спроможності всіх економічних структур); 

 глобальна економіка (забезпечує процес нала-
годження стратегічної взаємодії між відповід-
ними економічними структурами (фінансові 
ринки, структури міжнародної торгівлі тощо); 

 «нова економіка, пронизана мережами» (при-
водить до появи нових форм соціальної орга-
нізації, тобто мережі, які утворюються із сег-
ментів різних підприємств у межах глобаль-
ного простору).

О. Топоркова [67] зазначає, що інформаційно-
мережева економіка характеризується як така, що за-
снована на використанні інформації як ресурсу, має 
мережеву логіку організації та ґрунтується на вико-
ристанні інформаційних технологій. 

О. Гриценко [68] трактує інформаційно-мере-
жеву економіку як поняття, де увага концентрується 
на характері ресурсу (інформація) та механізмі орга-
нізаційно-господарських зв’язків, які здійснюються 
завдяки децентралізованим протоколам і соціальній 
мережі.

Т. Ковальчук [51] розглядає інформаційно-ме-
режеву економіку як таку, що базується на появі та 
розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій, 
розгалужених інтернет-комунікацій і глобальних ін-
формаційних надмагістралей; передбачає створення 
віртуальних компаній і офісів, учасники яких можуть 
знаходитися в різних куточках світу та вести спіль-
ний бізнес і здійснювати електронну комерцію у гло-
бальному вимірі. Однак, на погляд Г. Нямещука [60], 
поняття «інформаційна економіка» і «мережева еко-
номіка» суттєво пов’язані, але не тотожні. 

На думку О. Сохацької, М. Микитюк [69], мере-
жева національна економіка стає потужним двигу-
ном соціально-економічного зростання та механіз-
мом національної безпеки перед загрозою тоталь-
ного корпоративного глобалізму. В основі мережевої 
економіки лежать мережеві організації, завдяки яким 
суб’єкти можуть вільно спілкуватися та співпрацюва-
ти по Інтернету.

Я. Пушак [53] визначив ключові механізми 
мережевої економіки, які дозволяють оптимізува-
ти ефективність транскордонних компаній, а саме: 
хмарні технології, аналіз великих даних, консолідація 
бек-офісу, посилений взаємозв’язок, електронна ко-
мерція, автоматизація ланцюгів постачання, цифрове 
співробітництво.

Л. Бабій [48] запропонував модель розвитку 
мережевої економіки, яка включає такі параметри, 

як кількість і якість суб’єктів господарювання (по-
тенційні вузли мережевих структур); розвинутість 
мережевої інфраструктури (господарські зв’язки між 
вузлами мережі); здатність до мережування та вклю-
чення до глобальних мереж; підвищення продуктив-
ності економічної системи та економічне зростання.

Отже, критичний аналіз наукових джерел свід-
чить, що на сьогоднішній день не існує єди-
ного теоретичного підходу до визначення 

суті та змісту мережевої економіки. Це обумовлено 
тим, що вчені є представниками різних економічних 
теорій і шкіл зі своїми науковими підходами й особ-
ливостями, а також неоднозначністю та багатоаспек-
тністю даного поняття. 

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищевикладеного можна дійти та-

кого висновку. Сучасним глобальним викликом і 
загальносвітовою тенденцією визнано стрімке впро-
вадження цифрових технологій у всіх сферах еконо-
мічної діяльності. Це обумовлено переходом від ін-
дустріального до інформаційного суспільства, транс-
формацією економічних систем і формуванням на-
ціональної інформаційної інфраструктури. Основою 
інформаційного суспільства є мережева економіка, 
яка сприяє створенню принципово нових економіч-
них відносин і відповідних інституційних умов і мож-
ливостей розвитку підприємницького середовища.

За даними міжнародної консалтингової компа-
нії McKinsey, до 2030 р. частка інтегрованої мереже-
вої економіки може становити 25% загальносвітового 
обсягу економіки з глобальним доходом у 70 трлн 
дол. США, у тому числі ринок В2В – 17 трлн дол. 
(24,3% загального доходу мережевої економіки); В2В-
послуги – 14,3 (20,4%); ринок В2С – 6,8 (9,7%); сек-
тор охорони здоров’я – 6,2 (8,8%); сектор публічних 
послуг – 5,7 (8,1%); сектор корпоративних послуг –  
4,7 трлн дол. США (6,7%). Це підтверджує актуаль-
ність і необхідність побудови моделей розвитку ме-
режевої економіки. 

На підставі теоретичного узагальнення існу-
ючих наукових розробок щодо понятійного апарату 
встановлено, що поняття «мережева економіка» ото-
тожнюється з такими термінами, як: 
 економіка високих технологій; 
 економіка знань; 
 глобальна, нова, інформаційна, цифрова, ди-

джиталізована, віртуальна, інформаційно-ме-
режева, електронна, когнітивна, ноосферна, 
креативна, сервісна, інноваційна, інтелекту-
альна економіка; 

 постіндустріальне суспільство; 
 інформаційне суспільство; 
 суспільство мережевого інтелекту; 
 електронний бізнес тощо.
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При цьому варто зазначити, що вчені під мере-
жевою економікою, як правило, розуміють:
 основу інформаційного суспільства; 
 нову економічну систему; 
 економіку нового типу; 
 стан економіки; 
 специфічну форму організації; 
 якісно нову форму економічного порядку; 
 нову форму управління; 
 характеристику стану й етапу розвитку еко-

номіки та суспільства; 
 тип економічної системи; 
 тип постіндустріальної економіки; 
 характеристику глобальної економіки; 
 форму економіки знань; 
 форму інноваційної економіки; 
 інноваційний чинник; 
 частину господарства; 
 систему нових економічних відносин; 
 багаторівневу просторову структуру; 
 структурований інформаційний простір; 
 інтерактивне середовище; 
 форму господарської діяльності; 
 інструмент підвищення рівня розвитку еко-

номіки знань; 
 механізм національної безпеки.

Здебільшого науковці мережеву економіку трак - 
тують як: 
 економіку нового типу (синтез глобальної та 

інформаційної економіки), для якої характер-
ним є розвиток інформаційно-комунікацій-
них мереж; 

 специфічну форму організації економічної 
системи; 

 форму інноваційної економіки, яку пов’язано 
з виробництвом і розподілом мережевих благ; 

 структуровану сукупність інформаційних 
об’єктів і процесів, способів їх організації та 
взаємодії;

 економіку, що ґрунтується на використанні 
інформаційних технологій;

 діяльність, що здійснюється за допомогою 
електронних мереж;

 особливу форму економічної діяльності, що 
базується на горизонтальних зв’язках у гло-
бальному електронному середовищі;

 мережеву системно організовану багаторівне-
ву просторову структуру взаємовідносин між 
економічними агентами;

 систему нових економічних відносин у прин-
ципово новому просторі;

 особливу форму економічної діяльності гло-
бального електронного середовища;

 елемент формування сучасної світової госпо-
дарської системи;

 середовище, у якому юридичні та фізичні осо-
би можуть контактувати між собою з приводу 
спільної діяльності;

 інноваційний чинник, який обумовлено ін-
форматизацією та активізацією взаємодії у 
віртуальному середовищі;

 механізм, завдяки якому відбувається при-
скорений розвиток наукоємних сфер госпо-
дарської діяльності.

Авторський підхід до визначення терміна «ме-
режева економіка» полягає у тлумаченні його 
як нового типу економічного середовища, що 

виникає внаслідок диджиталізації швидкозростаючих, 
високо інтерактивних зв’язків у реальному часі між 
економічними агентами, різними категоріями стейк-
холдерів, цифровими технологіями, інформаційними 
системами, пристроями, електронними мережами. 

На нашу думку, мережеву економіку як наукову 
категорію в такому руслі можна трактувати з таких 
позицій: 

1) господарська діяльність, що здійснюється за 
допомогою електронних і комп’ютерних ме-
реж;

2) глобальне інформаційне середовище, у яко-
му суб’єкти економічних відносин можуть 
контактувати між собою з приводу спільної 
діяльності з використанням цифрових техно-
логій;

3) принципово нова форма управління націо-
нальним господарством, що базується на го-
ризонтальних (прямих) довготривалих парт-
нерських взаємовідносинах між суб’єктами 
господарювання в єдиному цифровому про-
сторі в умовах глобалізації.

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають в обґрунтуванні сучасної парадигми роз-
витку мережевої економіки в умовах глобалізації.     
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