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NETWORK ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

Публікацію присвячено характеристиці сучасного економічного укладу, що отримав назву "мереже;

ва економіка" через приділення першочергової ролі глобальній інформатизації суспільства на основі су;

часних інформаційно;комунікаційних технологій (ІКТ) та тенденції створенню мереж на різних рівнях.

Головну увагу сконцентровано на взаємозв'язку мережевої економіки і глобалізаційного процесу, харак;

теристиці позитивних і негативних аспектів її функціонування, визначенні перспективних напрямів роз;

витку як для держав загалом, так і для окремих суб'єктів господарювання у рамках нового "цифрового

суспільства". У статті розглянуто підходи до оцінки рівня розвитку інформаційно;комунікаційних тех;

нологій у країнах світу, наведено приклади розроблених стратегій по адаптації до вимог мережевої еко;

номіки, визначено основні стратегічні напрямки цифрового розвитку країн згідно зі світовими статис;

тичними звітами.

The article is devoted to the characteristics of a current economic paradigm, which was named "network

economy" because of focusing on global society informatization. It based on modern information and

communications technologies (ICT) and tendency of networks creation at all levels.

Most of the focus is on the interconnection between network economy and globalization processes,

characteristics of positive and negative aspects of its functioning, determination of perspectives for development

as for countries in general, as for individual economic entities within the framework of new information;oriented

society. The network economy has two main characteristics — informatization and globalization: informatization

emphasizes the dominant role of information and knowledge as the main source of competitiveness and successful

functioning in the world market, and globalization demonstrates global integration and unification, blurring of

distinction and creating a unified market by facilitation of activity organization.

The problem of differentiation between countries in terms of network economy development is also

emphasized. Developed countries were able to formulate quickly the strategy for adapting to demands of modern

economic environment and use networking as a competitive advantage, but developing countries have a lower

level of readiness for a large;scale information technologies integration. In view of this examples of strategies

for adaptation to imperatives of network economy are provided, basic strategic directions of countries digital

development such as development of electronic government services or electronic commercial are marked.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява та стрімкий розвиток нових інформаційно�

комунікаційних технологій спричинили виникнення
принципово нових за організацією господарських сто�
сунків на глобальному та локальному рівнях, що отри�
мали загальну назву "мережева економіка". Утворена у
результаті посилення глобалізаційно�інтеграційних
процесів, мережева економіка внесла якісні зміни у фор�
ми взаємодії держав та окремих бізнес�одиниць, спри�
чинила значну диференціацію між країнами у світі.

Розвинуті країни змогли швидко виробити страте�
гію адаптації до вимог сучасного економічного укладу і
використати мережеві зв'язки як конкурентну перева�
гу, проте країни, що розвиваються, мають більш низь�
кий рівень готовності до масштабного впровадження
інформаційно�комунікаційних технологій. Питання ди�
ференціації між країнами, спричиненої розвитком ме�
режевої економіки, впливу глобалізації на активізацію
мережевих зв'язків та формулювання способів адаптації
до сучасних вимог ринку є малодослідженим і потребує
детального розгляду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних та практичних аспектів
розвитку та впровадження мережевої економіки знахо�
дить відображення в роботах багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених. Такі вітчизняні науковці, як В.Н. Бу�
горський [2], О.М. Коновалова [7], Т.В. Дзядук [5] та
А.А. Гриценко [6] приділяють у своїx роботах увагу
формуванню мережевої економіки як основі світової
господарської системи, М.Л. Данилович�Кропивницька
[1], В.А. Галайда [3] та Н.П. Топішко [4] досліджують
розвиток мережевої економіки у контексті глобалізації.

Значний вклад у розвиток концепції "мережевої еко�
номіки" також внесли і такі зарубіжні вчені: К. Хеннінг
[8], М. Кастельс [9], Й. Бенклер [16], С. Гуо [15], сфе�
рою дослідження яких стала характеристика нового
економічного укладу та його вплив на сучасне суспіль�
ство. Р. Бухт [13], В. Ванг [12], Т. Кох [11] та В. Баален
[14] аналізують взаємозв'язок між цифровою економі�
кою та глобалізацією, надають приклади використання
конкурентних переваг у контексті мережевої економі�
ки. Незважаючи на те, що аналізу мережевої економіки
та її впливу на глобалізацію приділено багато уваги у
роботах визначних науковців, під час аналізу наукових
джерел було визначено, що перевагам та недолікам но�
вого економічного укладу, а також напрямам розвитку

Furthermore, in the article new approaches to assessing the level of information and communication

technologies development are considered. Results of analyzing readiness of countries to ICT integration are

presented in order to understand which strategies are the most efficient in terms of adaptation to network economy

rules in order to reach a sustainable development and equal integration in the global information and networking

environment for countries.
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країн та бізнес�суб'єктам приділено недостатньо уваги,
саме тому це стало темою актуального дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головним завданням статті є формулювання основ�

них засад концепції "мережевої економіки" як харак�
теристики сучасного економічного укладу у контексті
глобалізаційних процесів, підкреслення позитивних та
негативних аспектів її розвитку, визначення перспектив,
які відкриває мережева економіка для держав та окре�
мих бізнес�одиниць. Окрему увагу приділено взаємо�
зв'язку мережевої економіки та глобалізаційних про�
цесів, аналізу причинно�наслідкового зв'язку між цими
двома явищами та винайденню рішень по ефективному
впровадженню нової концепції в усі сфери соціально�
економічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суттєві зміни в організації сучасних економічних

відносин у світі пов'язані з трансформацією від індуст�
ріального економічного укладу до цифрового (Industry
4.0), у якому першочергова роль приділяється гло�
бальній інформатизації суспільства на основі сучасних
інформаційно�комунікаційних технологій (ІКТ). Вико�
ристання інформаційних та комунікаційних технологій
підвищило роль мереж в організації економічних відно�
син та підкреслило їх ключову роль в досягненні ефек�
тивності бізнес�процесів. Саме тому нову економічну
модель, побудовану на інтеграції електронних мереж в
усі сфери діяльності, прийнято називати "мережевою
економікою". Залежно від рівня інтеграції умовно ме�
режі можна розподілити на корпоративні, внутрішньо�
фірмові мережі, мережі ділового партнерства та гло�
бальні мережі [2].

Так, на думку В. Галайди, мережева економіка — це
особлива форма економічної діяльності, що базується
на горизонтальних зв'язках, глобальному електронно�
му середовищі, з переважанням як найважливіших еле�
ментів продуктивних сил знань, інформації стосунків,
що забезпечують миттєву реакцію на попит і пропози�
цію [3].

Мережевій економіці притаманні дві основні харак�
теристики — інформаційність та глобальність: інфор�
маційність підкреслює домінуючу роль інформації та
знань, як головного джерела конкурентоспроможності
та успішного функціонування на світовому ринку, а гло�
бальність демонструє всесвітню інтеграцію та уніфіка�
цію, стирання кордонів та створення єдиного світового
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ринку завдяки спрощенню організації діяльності. Гло�
балізація розглядається у безпосередньому зв'язку з
активізацією мережевої економіки, оскільки, з одного
боку, виступає її причиною, а з іншого — каталізато�
ром розвитку.

Завдяки спрощенню комунікацій між економічними
агентами на всіх рівнях, впровадженню та посилення
ролі нових моделей організації бізнесу (наприклад,
транснаціональні корпорації та міжнародні банки),
світовій інтеграції у глобальну мережу Інтернет та пе�
ренесення всіх видів соціально�економічної діяльності
до неї, полегшення руху фінансового та людського ка�
піталу посилилися глобалізаційні процеси у світі, а но�
вий економічний уклад отримав назву "мережева еко�
номіка".

Активізацію мережевої економіки, як і будь�яке еко�
номічне явище, можна розглядати у позитивній та не�
гативній площині. Позитивними аспектами є необмеже�
ний доступ до всіх ринків світу завдяки поширенню елек�
тронної комерції, соціальних мереж та способів вірту�
ального спілкування; свобода дій учасників ринку та по�
силення конкуренції, що безпосередньо впливає на
якість та ціну товарів та послуг; відсутність бар'єрів для
входу на ринок та зниження бюрократизації; інтенси�
фікація продуктивності, зниження витрат та перенесен�
ня головної ролі в бізнесі на споживача; прозорість
ринків; можливість створення стратегій на основі управ�
ління мережами (мережевий маркетинг, інтернет�бан�
кінг та електронний уряд).

Крім того, мережева економіка вважається більш
динамічною та відкритою у порівнянні із індустріаль�
ною, оскільки вона орієнтована на постійний пошук но�
вих можливостей для розвитку та інновацій, на встанов�
лення довготривалих відносин з партнерами та клієнта�
ми, на створення клієнтських мереж та задоволення їх
потреб шляхом отримання постійного зворотного зв'яз�
ку, на широкомасштабну горизонтальну та вертикаль�
ну інтеграцію з метою підвищення ефективності.

Принциповою відмінністю мережевої економіки від
попередніх економічних укладів є розробка, передача
та створення додаткової вартості продуктів та послуг в
мережах, зокрема в глобальній мережі Інтернет у ши�
рокому масштабі, а також через інтегровані партнерські
та клієнтські мережі [14]. Глобалізація проявляється в
мережевій економіці не тільки у площині тотальної
інтеграції окремих бізнес�одиниць, а й пояснюється тим,
що географічне розташування окремих частин крупних
корпорацій не має принципового значення, оскільки
управління здійснюється через інформаційно�комуні�
каційні технології — "віртуальне підприємство". Це та�
кож відрізняє мережеву економіку від попередніх еко�
номічних систем.

Проте необхідно також звернути увагу на негативні
соціально�економічні наслідки, які приносить розвиток
мережевої економіки у світі. Зокрема слід зазначити, що
розвиток мережевої економіки призводить до концент�
рації великого капіталу у транснаціональних об'єднан�
нях, корпораціях та банках; знижує інформаційну без�

пеку та підвищує ризик кібератак, появу схем вимиван�
ня грошей та шахрайства; впливає на зайнятість насе�
лення та міграцію людського капіталу; впливає на
свідомість людей і нівелює культурну диференціацію;
породжує відсутність узгодженості та закономірностей
функціонування різноманітних мереж; підвищує роль
сектору послуг та знецінює матеріальне виробництво;
призводить до жорсткої конкуренції для малого та се�
реднього бізнесу; несиметричного і нерівномірного роз�
поділу інформації та капіталу, відсутності соціальної
справедливості та соціальної відповідальності.

Крім того, незважаючи на те, що тенденції мереже�
вої економіки простежуються у всіх країнах світу, рівень
їх інтеграції дуже відрізняється, і на перший план вихо�
дить проблема суттєвої диференціації країн за рівнем
інформатизації та спроможністю ефективно відповіда�
ти вимогам мережевої економіки. Оцінка рівня цифро�
візації та розвитку інформаційно�комунікаційних про�
цесів проходить за такими основними індексами як
індекс розвитку інформаційно�комунікаційних техно�
логій (ICT Development Index), індекс готовності до учас�
ті в мережевій економіці (Networked Readiness Index — NRI)
та індекс розвитку Інтернету (The Web Index).

Надамо рейтинг країн з останнього опубліковано�
го звіту Міжнародного союзу електрозв'язку, побудо�
ваний на основі результатів оцінки Індексу розвитку
інформаційно�комунікаційних технологій в країнах сві�
ту (ICT Development Index) (проаналізовано у 176 краї�
нах), який відображає рівень розвитку інформаційних
технологій та можливість адаптації до нових тенденцій
мережевої економіки в різних країнах. Такий комбіно�
ваний показник характеризує досягнення країн світу с
точки зору розвитку інформаційно�комунікаційних тех�
нологій (ІКТ) — доступ та використання ІКТ, наявність
навичок та спеціальних знань у населення по викорис�
танню даних ІКТ. Організація Об'єднаних Націй наго�
лошує, що саме рівень розвитку ІКТ є одним з найбільш
важливих показників економічного та соціального бла�
гополуччя країн.

Розглянемо також рівень розвитку мережевої еко�
номіки в різних країнах світу і за іншим показником —
Індексом готовності до участі в мережевій економіці
(Networked Readiness Index — NRI) та порівняємо з ре�
зультатами, наданими вище. Цей показник був запро�
понований Центром міжнародного розвитку Гарвардсь�
кого університету за підтримки Світового банку в рам�
ках проекту INFODEF. Індекс мережевої готовності є
комплексним показником розвитку ІКТ та використан�
ня їх для отримання конкурентної переваги та сталого
розвитку, який представляється Всесвітнім економічним
форумом та Міжнародною школою бізнесу INSEAD,
останній опублікований звіт датується 2016 роком.

Індекс розвитку Інтернету у свою чергу характери�
зує рівень впливу Інтернету на різні сфери суспільного
життя країн світу та оцінює його вплив за чотирма ос�
новними параметрами: проникнення, свобода і
відкритість, якість контенту, права та можливості. За
останніми опублікованими даними до числа країн з

Рейтинг Країна Індекс розвитку ІКТ 
1 Ісландія 8.98 
2 Південна Корея 8.85 
3 Швейцарія 8.74 
4 Данія 8.71 
5 Великобританія 8.65 
6 Гонконг 8.61 
7 Нідерланди 8.49 
8 Норвегія 8.47 
9 Люксембург 8.47 
10 Японія 8.43 

Таблиця 1. Індекс розвитку інформаційно#комунікаційних технологій
в країнах світу у 2017 р.

Джерело: складено автором на основі [17].
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найбільш розвиненою інтеграцію Інтернету відносять�
ся Данія, Фінляндія, Норвегія, Великобританія, Швеція,
Сполучені Штати Америки, Ісландія, Південна Корея,
Нідерланди та Бельгія [19]. Рівень розвитку Інтернету в
наш час ототожнюється з рівнем суспільного розвитку
та надає можливість країнам оцінювати проблемні ас�
пекти в їх політиці та здійснювати моніторинг свого
прогресу в області впровадження інтернет�технологій.

Стрімкий розвиток мережевої економіки у світі сти�
мулює країни та міжнародні організації зосереджува�
ти увагу на створенні стратегій адаптації до нових тен�
денцій ринку, пошуку шляхів допомоги країнам, що роз�
виваються, в розвитку цифровізації та впровадженні
інформаційно�комунікаційних технологій, винайденні
нових способів ефективної кооперації з іншими краї�
нами та налагодження мережевих зв'язків на національ�
ному ринку. Так, наприклад, США запровадили стра�
тегію комерціалізації її цифрової інформаційної мережі
ще у 90�х роках минулого століття, а країни Африки
почали лише нещодавно замислюватися про не�
обхідність вироблення національних стратегій.

На початку XXI ст. Японія виробила стратегію
"E�Japan", в якій увага приділена створенню інформа�
ційної інфраструктури та впровадженню технологічних
досліджень у сфері інформатизації суспільства; Євро�
пейський союз представив стратегію "Digital Agenda/
Europe 2020 strategy", у якій звернув увагу на не�
обхідність створення єдиної цифрової мережі та єди�
ного цифрового ринку, а також підкреслив роль відкри�
тої цифрової економіки як конкурентної переваги краї�
ни у світі; Франція та Австралія у своїх стратегіях Digital
France 2020 та National Digital Economy Strategy зосе�
реджує увагу на популяризації електронних додатків та
сервісів, особливо електронний уряд та електронна ко�
мерція, а Німеччина робить наголос на кібер�фізичних
системах, Інтернеті речей, хмарних сервісах та інфор�
маційній безпеці [15].

Вироблення національних стратегій визначає векто�
ри розвитку для всіх економічних суб'єктів країни, ви�
окремлює шляхи адаптації під сучасні умови ринку,
сприяє створенню єдиного економічного простору та
надає підтримку бізнесу всіх рівнів. До найбільш перс�
пективних бізнес�моделей та напрямів інноваційної
діяльності, які безпосередньо пов'язані з мережевим
економічним укладом в сучасних умовах розвитку відно�
сять електронну комерцію, SMM технології маркетин�
гу, електронні послуги (B2С — моделі), електронні
біржі, кроссканальні партнерські мережі (B2B — мо�
делі), ринок державних закупівель, електронний уряд
(B2А та C2А — моделі), електронні приватні аукціони,
онлайн�освіту (C2С — моделі).

Згідно з аналітичним оглядом Організації економіч�
ного співробітництва та розвитку (OECD Digital Eco�
nomy Outlook), присвяченого напрямам розвитку інфор�
маційно�комунікаційних технологій у світі та переваг
цифрової економіки, до числа головних цілей країн у
сфері розвитку ІКТ належать розвиток сервісів елект�
ронного уряду, телекомунікаційної інфраструктури, по�
силення безпеки та конфіденційності, цифрової іденти�

фікації, впровадження ІКТ у соціальних сферах (охо�
рона здоров'я, освіта) та у малому та середньому бізнесі,
електронна комерція, розвиток навичок та відповідної
компетенції у роботі з ІКТ [20].

В умовах майже абсолютної глобалізації мережева
економіка висуває такі вимоги ефективному бізнесу, як
використання інформації як головного ресурсу для
успішної роботи завдяки активній присутності у гло�
бальній мережі Інтернет, фокусування на клієнті, його
потребах, думках та побажаннях, максимальна касто�
мізація та індивідуалізація продукції, інноваційність і
відкритість до впливу зовнішніх факторів, створення
власної клієнтської та партнерської мережі завдяки
лояльності до бренду, використання переваг стратегій
інтеграції.

Щорічно мережева економіка розвивається все
більше, і країни та окремі бізнес�одиниці, що прагнуть
бути конкурентоспроможними на світовому ринку, ма�
ють приділяти значну увагу розвитку мереж, інформа�
тизації суспільства та впровадженню сучасних інфор�
маційно�комунікаційних технологій. Використовуючи
переваги сучасного економічного укладу та нівелюючи
негативні аспекти, компанії можуть отримати лояльні
та міцні партнерські і клієнтські мережі, мультипліку�
вати власні прибутки та досягти стрімкого успіху, а краї�
ни досягають сталого розвитку економіки та рівноправ�
ної інтеграції в глобальне інформаційно�мережеве се�
редовище.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Поява та розвиток нової економічної моделі у рам�

ках глобалізації, "мережевої економіки", що базується
на широкомасштабному використанні інформаційно�
комунікаційних технологій, надає можливість створю�
вати та розвивати принципово нові форми взаємодії та
інтеграції суб'єктів господарювання, ефективно управ�
ляти ресурсами, досягати більш високої продуктивності
і у підсумку отримувати довгостроковий сталий розви�
ток економіки та суспільства у рамках єдиного еконо�
мічного простору. Саме тому як державам, так і окре�
мим бізнес�одиницям слід приділяти значну увагу сучас�
ним економічним тенденціям та спрямовувати власні зу�
силля на інновації у сфері інформаційно�мережевих тех�
нологій задля успішного конкурування на світовому
ринку.
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