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Мережева економіка з’явилася як нове електронне середовище для економічної 

діяльності. Це стало можливим завдяки швидкому розвитку у сфері комунікаційних та 

інформаційних технологій. 

У мережевій економіці, компанії та індивіди, що знаходяться у різних точках 

економічної системи можуть вільно та легко співпрацювати або просто контактувати для 

задоволення. Тобто, мережева економіка – це середовище, у якій будь-яка компанія або 

індивід, що перебуває в будь-якій економічній системі, можуть контактувати з 

мінімальними витратами з будь-якою іншою компанією або індивідом з приводу спільної 

роботи, торгівлі, обміну ідеями тощо. Основні властивості мережної економіки: 

1. У ній знецінюються повтори та автоматичні операції і ростуть у ціні уява, 

здатність до творчості, оригінальність; 

2. Вироблена продукція є екологічно чистою та порівняно дешевою; 

3. В умовах мережі знімається залежність людини від конкретних виробників 

товарів і послуг, оскільки для кожного з них може бути аналог. 

Це важливо мати на увазі при використанні інформаційних ресурсів мереж в 

економіці, що може бути визначена за формулою: мережева економіка = традиційна 

економіка + інформаційні ресурси і технології. 

Проаналізувавши чотири основні процеси формування та розширення мережевої 

економіки можна оцінити готовність до неї. 

1. Як відомо, термін «мережа» означає сукупність комп’ютерів, поєднаних між 

собою, які використовують для передачі пакетів даних загальну базову мережну 

технологію. Тож мережева економіка не може існувати без інформаційно-комунікативного 

середовища та Інтернету; 

2. Ефективність та існування мережевої економіки залежать від економічних 

агентів і відповідної інфраструктури; 

3. Нові можливості глобальних комунікацій створюють нові інструменти для 

перетворення форм спільної діяльності між людьми; 

4. Будь-які економічні інфраструктури стають ефективніші при використанні 

Інтернет-технологій. Це призводить до модернізації економічних інфраструктур і дає 

поштовх до розвитку мережевої економіки; 

З попередніх чотирьох процесів видно, що на даному етапі мережева економіка 

набирає все швидших темпів. В глобальній мережі Інтернет з’являється все більше 

економічних агентів, що формують відповідну інфраструктуру для успішної діяльності. 

Також, Інтернет-технології стрімко розвиваються, і все частіше їх використовують для 

роботи та комунікацій. Це дає змогу зробити висновок що світ вже готовий до мережевої 

економіки. 
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