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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження зумовлюється  необхідністю 

поглибленого вивчення ринку інновацій та особливостей реалізації глобальних 

інноваційних мереж (ГІМ) в міжнародних інтеграційних об’єднаннях в умовах 

4-ї індустріальної революції та  діджиталізації сучасних економічних процесів. 

Особливо важливого значення набуває зазначена проблематика для України в 

контексті включення її інноваційного потенціалу у  глобальні інноваційні 

мережі регіонально-інтеграційного рівня та отримання відповідного 

економічного ефекту під час реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.  

Стратегією дослідження є аналіз  економічних факторів, які впливають на  

поширення інформаційних технологій, на економічний розвиток в цілому та 

визначення взаємодії  між глобальними інноваційними мережами та країнами і 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями. Глобальні інноваційні мережі 

розглядаються також як новий елемент розширення  сфер комерційних 

відносин, як платформа для диверсифікації  ринків та удосконалення їхньої 

діяльності.  

Теоретичні аспекти формування і функціонування глобальних 

інноваційних мереж висвітлені у роботах зарубіжних авторів: П. Баклі, 

К. Бартлета, С. Гошала, П. Друкера, М. Хірооки, Й. Шумпетера, М. Кастельса, 

Р. Патюрель, Р. Майлза, А. Ругмана, Ч. Сноу, Р. Харрода, К. Фрімена, 

Г. Менша, Р. Барро, Х. Сала-і-Мартина, М. Прадіпа, Е. Хаберта, Дж. Каульс-

Грайса та ін. Питання розвитку високих технологій, інновацій, мережевих 

систем розглядаються в працях таких вітчизняних і зарубіжних  вчених, як 

О. Амоша, В. Андреєв, Е. Акопова, Ю.  Бажал, А. Вербеке, Є. Ясин, 

Л. Антонюк, Ю. Яковець, А. Філіпенко, О. Івашина, Н. Рилач, М. Абрамова, 

С. Кузнець, Р. Нарул, О. Тонких, І. Черняєва. 

У науковій літературі глобальні інноваційні мережі досліджуються 

головним чином на рівні фірми, країни чи світового господарства  в цілому. 

Однак поза увагою науковців залишаються питання тенденцій,  

закономірностей та форм прояву глобальних інноваційних мереж у 

міжнародних інтеграційних угрупованнях, що підкреслює актуальність 

дисертаційного дослідження.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено у відповідності з науковою темою 

кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (2011-

2015 роки, № 11БФ048-01) та науковою темою інституту «Асоціація як новий 

формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» ( 2016-2020 роки, № 16БФ048-01), що є невід’ємними 

складовими Комплексної наукової програми Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка «Теорія та механізми розвитку 

міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ століття». Дисертаційна 

робота корелює з Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» та з новою Рамковою програмою ЄС «Horizon 

Europe» на етапі запуску онлайн платформи публічних консультацій 

Європейської Комісії щодо визначення пріоритетів першого етапу реалізації ( 

2021 – 2024). 

Мета та завдання дослідження. Метою даного дисертаційного 

дослідження є наукове обґрунтування концептуальних засад формування та 

розвитку глобальних інноваційних мереж в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні конкретні завдання: 

- проаналізувати сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення 

глобальних інноваційних мереж та їхнього  впливу на розвиток економіки; 

- уточнити понятійно-категоріальний апарат, зокрема такі важливі поняття, 

як «інноваційна мережа», «глобалізація», «соціальні мережі», «інноваційні 

інструменти», «національна інноваційна мережа», «технологічна глобалізація» 

«інтеграційні процеси інноваційної економіки»; 

- дослідити сутність та основні напрями розвитку глобальних інноваційних 

мереж конвергентного типу в межах ЄС; 

- розкрити рушійні сили і механізми становлення асиметричної 

інноваційнюої моделі в інтеграційному об’єднанні ЮСМКА;  

- виявити причини, фактори і тенденції розвитку інноваційних  мереж 

наздоганяючого типу в АСЕАН; 

- проаналізувати процес запровадження інноваційних інструментів на 

прикладі георегіональних інноваційних мереж і охарактеризувати їхній  вплив 

на розвиток економіки;  

- побудувати модель оцінки інноваційного потенціалу країн міжнародних 

інтеграційних об’єднань; 

- дослідити інноваційний стан підприємницької діяльності України і  роль 

держави, як регулятора процесів інноваційного розвитку України в процесі 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку глобальних інноваційних 

мереж у світовому господарстві.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні  виміри 

формування глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та досягнення 

визначеної мети у дисертаційному дослідженні використано комплекс 

загальнонаукових та спеціальних економічних методів, а саме: історичні і 
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логічні методи для дослідження ґенези формування глобальних інноваційних 

мереж (п. 1.1); статистичні методи – для дослідження еволюції, динаміки та 

тенденцій інноваційних показників країн світу, як учасників інтеграційних 

об’єднань (п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3); метод аналізу та синтезу, методи індукції та 

дедукції – для вивчення теоретико-методологічних засад глобальних 

інноваційних мереж (п. 2.1); метод компаративного аналізу – для дослідження 

глобальних аспектів дивергенції та конвергенції інноваційних процесів країн-

учасниць інтеграційних об’єднань (п. 2.2); системний метод – для 

систематизації інноваційних інструментів, механізмів, заходів, що 

впроваджуються державами в контексті реформування інноваційних систем (п. 

2.3, п. 2.4); економетричний метод побудови індексу інноваційного потенціалу 

(п. 2.1); метод логічного аналізу – для розробки та надання рекомендацій 

стосовно подальших кроків у напрямі інноваційного розвитку та покращення 

інноваційного потенціалу країн (п. 3.1, п. 3.2); методи групування, табличний і 

графічний методи, метод класифікації (п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3). 

Інформаційну базу досліджень становлять Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств, відомств і 

інших органів державного управління. У дослідженні використані офіційні 

матеріали Рамкової програми Україна-ЄС «Горизонт 2020», статистичні данні 

Глобального інноваційного індексу, Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, Центру європейських політичних досліджень, Світового економічного 

форуму, Північноамериканського банку розвитку, Інноваційної інформаційної 

платформи Європейської Комісії, Європейської мережі бізнес-інноваційних 

центрів, ОЕСР та інші. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у систематизованому 

представлені наукової концепції економічних аспектів інноваційного розвитку 

глобальних мереж в міжнародних інтеграційних об’єднаннях, виокремлення 

вимірів глобальних інноваційних мереж в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях і наданні рекомендацій щодо вирішення комплексу супутніх 

інноваційному розвитку питань. Зазначене дозволило вирішити науково-

прикладне завдання - обґрунтування концептуальних засад формування та 

розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях. Автором отримано такі результати, що характеризують наукову 

новизну роботи: 

 вперше: 

• розроблено індексну модель визначення інноваційного потенціалу 

країни; на основі використання регресійного аналізу виявлено фактори впливу 

на підвищення інноваційного потенціалу країн: рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, рівень науково-технічних розробок, рівень 

державних витрат на освіту, середньорічний темп приросту ВВП і інвестицій, 
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відрахування за кордон за використання прав інтелектуальної власності на 

винаходи вироблені в країні. Отримано матричні оцінки відносної важливості 

кожного з окремих інноваційних показників, що дозволяє обрати оптимальний 

сценарій інноваційного розвитку України при переході до європейських 

стандартів; 

 удосконалено: 

• зміст і структуру сучасних інноваційних систем ЄС, ЮСМКА і 

АСЕАН в мережевому аспекті, системну харакеристику функціональної 

готовності інноваційної моделі України до нової Рамкової програми «Horizon 

Europe 2024»  крізь  призму гармонізації та конвергенції інноваційних процесів;  

механізм виявлення розбіжностй всередині інноваційної політики ЄС, 

ЮСМКА, АСЕАН та України, що потребує  внесення превентивних коректив 

для розвитку інноваційного потенціалу країн, їхнього включення в глобальні 

інноваційні мережі.  

• понятійно-категоріальний апарат дослідження глобальних 

інноваційних мереж; визначено глобальну інноваційну мережу, як відкриту 

інноваційну систему з диверсифікованою структурою елементів. Встановлено, 

що ГІМ є підсистемою глобальної економіки та пріоритетним елементом в 

системі міжнародних виробничих, технологічних, корпоративних, вартісних 

ланцюгів;  

• системну характеристику георегіональних інноваційних мереж, 

головними складниками якої є первинні ланки (підприємства, об’єднання, 

БНП), національні інноваційні системи, інтеграційні наукові проекти і 

програми, в межах яких  виокремлюють два підходи до складових інноваційних 

систем. У першому підході виділено суб’єктів, які працюють на початковому 

етапі національного інноваційного циклу фундаментальних досліджень і 

входять до інноваційних систем, за другого підходу суб’єкти виробляють 

некомерційне знання і автоматично є учасниками глобальної інноваційної 

мережі. Здійснено порівняльний аналіз георегіональних інноваційних мереж 

ЄС, ЮСМКА, АСЕАН з використанням комплексних показників інноваційного 

розвитку таких, як інноваційний потенціал країн об’єднання, темп приросту 

видатків державного бюджету на освіту, темп приросту чистого припливу 

прямих іноземних інвестицій та темп приросту ВВП на особу; 

 отримали подальший розвиток: 

• методи дослідження структури дисбалансів інноваційного розвитку 

АСЕАН шляхом аналізу окремих чинників розвитку інновацій. Зокрема, 

виділено специфічні для даного об’єднання чинники такі, як:  витрати на 

НДДКР у відсотках від ВВП, створення і функціонування «кіберміст» в регіоні, 

розвиток інноваційних кластерів та  цифрових стартапів, доступ до інформації 

та інтернет-інфраструктури шляхом залучення партнерів приватного сектору та 
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впровадження державного фінансування. Визначено, що для подальшого 

успішного інноваційного розвитку інтеграційного об’єднання йому необхідно 

мати спільну мету, спільну інноваційну політику, стабільні обсяги державної 

підтримки інноваційних процесів та інклюзивний соціальний розвиток 

населення; 

• механізм розвитку глобальних інноваційних мереж ЄС конвергентного 

типу з характерними процесами інтелектуалізації та інформатизації  існуючих 

мереж, формування інноваційного союзу ЄС, головними показниками яких є 

оцінка інноваційних витрат, інноваційної ефективності підприємницької 

діяльності, конкурентоспроможність товарів та послуг, рівень розвитку 

інституційного середовища, наявного людського капіталу, якість регуляторної 

політики урядів країн та наднаціональної політики об’єднання щодо 

використання інноваційно-комунікаційних технологій та масштабів здійснення 

НДДКР; 

• стратегічні напрями прискорення інноваційних процесів в Україні в 

процесі здійснення структурних реформ та розвитку інноваційної екосистеми 

України, імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС, 

розробки механізмів включення інноваційної системи України в георегіональні 

та глобальні інноваційні мережі. Виділено елементи інноваційної екосистеми 

України, до яких відносяться підприємці, студенти, університети, інвестори, 

організації і наукові центри. Визначено, що однією з найбільш перспективних 

точок інноваційного розвитку  в Україні є «Платформа Розвитку Інновацій», 

яка є першою в державі агенцією з інкубації та реалізації інноваційних проектів 

у сферах біомед, агротек, штучний інтелект і технологій військового і 

подвійного призначення. Доведено, що до пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності в Україні в рамках Угоди про асоціацію відносяться: модернізація 

електростанцій, створення нових і відновлювальних джерел енергії і 

впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій; машинобудування і 

високотехнологічне оновлення всіх видів економічної діяльності; 

нанотехнології, інформаційно-телекомунікаційні технології; розвиток хімічної 

технології і біотехнології; високотехнологічний розвиток аграрного сектора і 

переробної промисловості; розвиток транспортних систем; охорона здоров’я і 

навколишнього середовища; розвиток інноваційної культури суспільства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

теоретичних, науково-методологічних результатів, висновків і рекомендацій, 

які можуть бути використані для формування ефективних підходів для 

розвитку інноваційного потенціалу і налагодження функціонування глобальних 

інноваційних мереж, а також організації інноваційних процесів без кордонів. 

Наукові результати дисертації використовуються в науковій і дослідницькій 

діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація 
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економістів-міжнародників» (Довідка № 8/2 від 19.09.2019 р.), в процесі 

формування інноваційного вектору інвестиційних спрямувань ТОВ «ПАКО 

ТОРГ» (довідка № 5/14 від 20 серпня 2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані 

автором особисто. Наукові праці опубліковані у співавторстві у дисертаційній 

роботі використано лише щодо тих положень, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати та 

положення дисертаційної роботи, а також конкретні пропозиції щодо 

інноваційного розвитку країн і організацій доповідалися і обговорювалися на 

наступних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2014» 24-28 

березня 2014 року за тематичним напрямом роботи – Економічна теорія, на 

міжнародній науковій конференції «Трансформація світового господарства і 

міжнародних економічних відносин на початку ХХІ століття» 21 жовтня 2014 

року. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 8 

наукових праць загальним обсягом 3,67 а.а., з них 5 одноосібних статей та 1 

стаття у співавторстві – у наукових фахових виданнях України включених до 

наукометричних баз даних, та 2 матеріалів доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і  додатків. Основний текст викладено на 199 сторінках, 

що містять 9 аналітичних таблиць і 11 рисунків. Список використаних джерел 

налічує 224 найменування та викладений на 23 сторінках. Робота містить 4 

додатки, розміщених на 8 сторінках, включаючи 3 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про їх впровадження, апробацію та публікації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

факторів розвитку глобальних інноваційних мереж» узагальнено теорії 

інноваційного розвитку та концептуальні підходи щодо сутності понять 

«інноваційна мережа», «глобальна інноваційна мережа», «інноваційні процеси 

світової економіки», визначено і розглянуто такі поняття, як «технологічна 

глобалізація», «соціальні мережі» та сукупність факторів, які впливають на 
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створення і подальший розвиток глобальних інноваційних мереж, обґрунтовано 

визначення сутності поняття «глобальна інноваційна мережа» та розкрито 

методологічні підходи і сучасні тенденції існування глобальних інноваційних 

мереж. Виокремлено визначальні чинники для формування попиту і пропозиції 

під час створення глобальних інноваційних мереж.  

Таблиця 1 

 Фактори відкритості інноваційного процесу,  

інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності та формування ГІМ 

Стимул Чинники попиту Чинники пропозиції 

Розробити 

відкриті 

інноваційні 

практики на 

місцевому, 

національному 

та 

міжнародному 

рівнях 

1. Прискорення 

інноваційного циклу, 

збільшення 

попиту на інновації 

2. Комплексні 

інновації, взаємодія між 

інноваційними 

продуктами 

та їх обслуговуванням 

3. Еволюція бізнес- 

моделей. 

4. Зростання уваги до 

інновацій, орієнтованих 

на споживача, в тому 

числі у сфері послуг 

1. Збільшення пропозиції технологій, зокрема 

від нових фірм та наукомістких послуг на 

національному і міжнародному рівнях 

2. Стимули з боку державної політики щодо 

розвитку співпраці з академічними науковими 

установами. 

3. Внутрішня увага до основних компетенцій 

в умовах зростання зовнішньої конкуренції; 

обмежені ресурси для винятково 

національного проведення НДДКР 

4. Нові практики та методи обміну даними, 

моделювання 

Створення або 

збільшення 

дослідницьких 

можливостей 

за межами 

країни 

базування 

1. Значення зовнішнього 

ринку (розмір, купівельна 

спроможність) та наслідки 

для диференціації товарів 

/ послуг 

2. Світовий ринок 

визначає тенденції 

розвитку локального 

ринку  

1. Зростання глобальної доступності 

високоякісних науково-технічних,   людських 

ресурсів та інфраструктури 

2. Центри досконалості та добрі стосунки з 

академічними установами та фірмами в 

зарубіжних країнах 

3. Оптимальний коефіцієнт економічної 

ефективності для певних науково-дослідних 

робіт у зарубіжних країнах 

4. Збільшення можливостей, якості та 

економічної ефективності підтримки ІКТ-

послуг 

Джерело: складено автором 
 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові праці з 

питань інновацій таких вчених як: Й. Шумпетер, П. Друкер, Л.Л. Антонюк, 

М. Хіроока, П. Баклі, М. Кастельс, Ю. Бажал. Мережевість як феномен 

інноваційної діяльності досліджували  С. Гошал,   К. Бартлет, А. Ругман, 

А. Турен,  К. Пейдж, Т. Парсонс, Дж. Подольні.  Інноваційна політика, 

інноваційна інфраструктура, їхня роль і значення в економічному розвиткові 
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знайшли своє втілення в роботах О. Амоши,  В. Андрєєва, Е. Акопова, Є. 

Ясина, М. Абрамова, І. Черняєва, Ю. Бажала. М. Хіроока визначив інноваційну 

парадигму як сукупність трьох логістичних траєкторій, що мають каскадну 

структуру – розробка основної технології, створення і комерціалізація та вихід 

на ринок і розповсюдження до рівня насиченості ринку.  

В таблиці 1 узагальнено визначальні фактори  інтернаціоналізації НДДКР 

та формування ГІМ. У дисертації виділено типи інноваційних мереж згідно 

економічними факторами розвитку: 1) мережа кооперації в сфері НДДКР – 

об’єднання задля проведення складного проекту, метою якого є кооперація для 

обміну знанням і формування сильних команд та пошук ресурсів, 2) мережа 

трансферу технологій – поєднання організацій для розробки нових продуктів, 

управління і контролю замовлень на виробництві, а також прискорення процесу 

комерціалізації нових продуктів, 3) мережа передачі компетенції – це 

синергетичне нарощування компетенцій в окремій сфері діяльності шляхом 

створення експертних груп, 4) науково-інноваційна мережа – це сукупність 

наукових, освітніх і промислових організацій.  

Виділено різні типи ГІМ відповідно до: 1) механізму координації членів 

мережі: формальний або неформальний; 2) ступеню взаємодії із зовнішнім 

середовищем: відкрита або закрита; 3) характеру взаємодії з одночасним 

урахуванням трьох основних характеристик (глобальність, інноваційність та 

мережевість): збалансований, орієнтований на інновації та на використання 

глобальних активів, на взаємодію мережі, на участь у глобальних мережах; 4) 

характеру та ступеню участі країн, що розвиваються: внутрішня мережа, в якій 

глобальні компанії отримують офшорні послуги в цих країнах; власні мережі 

фірм; міжнародні державно-приватні консорціуми з НДДКР; неформальна 

соціальна мережа студентів або співробітників у дослідницькій галузі. 

У другому розділі «Структурна характеристика та особливості 

формування глобальних інноваційних мереж в міжнародних економічних 

об’єднаннях» здійснено оцінювання інноваційного потенціалу країни, 

охарактеризовано конвергентні процеси і розвиток інноваційних мереж в ЄС, 

охарактеризовано асиметричний тип розвитку інноваційних процесів в 

ЮСМКА,  досліджено особливості державно керованих інноваційних процесів 

в АСЕАН.  

Механізм формування зв’язків в межах ГІМ є багаторівневим, а самі 

зв’язки диференціюються як за напрямами, так і за ступенем їхньої стійкості. 

Це може бути проілюстровано 5-ти рівневою структурою інноваційних зв’язків, 

які в сукупності відображають алгоритм функціонування ГІМ у світовій 

економіці (рис. 1). На першому рівні міжнародна реалізація національно 

розробленої технології є односпрямованим потоком знань, який спрямовується 

від  підприємства-інноватора з технологічно розвиненої країни до країни 
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розміщення подальшого виробництва. У випадку глобального генерування 

інновацій БНП існує кілька можливих способів передачі знань з головного 

центру на периферію. Найважливішими факторами є рівень розвитку дочірніх 

підприємств, їх автономність та форми взаємодії (наприклад, придбання 

існуючих науково-дослідних лабораторій у регіоні, "зелені" інвестиції у НДДКР 

тощо). На другому рівні механізму реалізації ГІМ інновації відбуваються і 

спрямовуються зі штаб-квартири БНП до його дочірніх підприємств з метою 

подальшої адаптації та локалізації. Характер потоку знань у цьому випадку 

односпрямований, отримані знання легко кодифікуються і можуть бути 

переданими на великі відстані без значних трансакційних витрат. Третій рівень 

ГІМ передбачає, що дочірні компанії БНП мають можливість самостійно 

розробляти інновації для місцевого ринку. В такому разі взаємодія між 

окремими дочірніми компаніями БНП є порівняно нестійкою, що значною 

мірою знаходить своє відображення при розробці та впровадженні 

технологічних інновацій. Бажання БНП використовувати порівняльні переваги 

різних регіонів, в яких  тією чи іншою мірою представлена діяльність БНП, або 

ж ці регіони відносяться до зони актуальних чи потенційних його інтересів, 

зумовлює формування  іншого типу потоку знань, який зображено на 

четвертому рівні ГІМ. На п’ятому рівні ГІМ співпраця у сфері досліджень та 

розробок відбувається між різними типами суб'єктів, що знаходяться в двох або 

більше країнах. Науково-технічне співробітництво може набувати  різних 

форм: обмін досвідом та знаннями, мобільність викладацького складу та 

студентів, реалізація спільних дослідницьких проектів тощо.  

Враховуючи те, що на інноваційний потенціал країни впливають 

інформаційно-комунікаційні технології та науково-технічні розробки, а також 

макроекономічні показники, нами було побудовано модель багатофакторної 

регресії, в якій залежною змінною є індекс інноваційного потенціалу, а 

незалежними – рівень державних витрат на освіту (їхній середньорічний темп 

приросту у % до ВВП); відрахування за кордон за використання прав 

інтелектуальної власності на вітчизняні винаходи (середньорічний темп 

приросту у %); середньорічний темп приросту інвестицій в економіку країни; 

зростання ВВП на особу та середньорічний темп приросту імпорту 

енергоносіїв.  Останній показник обрано з метою перевірки гіпотези про те, що 

значна залежність країни від імпорту енергоресурсів є суттєвим 

дестабілізуючим фактором для інноваційного потенціалу країни, що є 

актуальним для України в умовах військової агресії Росії. 
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Рисунок 1. Механізм передачі знань в межах глобальних інноваційних мереж 
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Статистична база, таким чином, включає середні темпи приросту 

досліджуваних в моделі змінних за період 1997-2017 рр. для кожної з 53 країн. 

Середні темпи приростів (Тсер)  відповідних показників визначалися для кожної 

країни за формулою: 

, де                                (1) 

 та  значення досліджуваного показника у 1997 р. та 2017 р. 

відповідно. Статистичну базу моделі було сформовано за період 1997-2017 рр. 

Таким чином, рівняння лінійної регресії матиме вигляд: 
 

ІІП=0,074-0,245*ІЕ+2,033*ВО-0,036*ІВ+0,038*ПІІ+0,101*ВВП  (2) 
 

де, ІІП – індекс інноваційного потенціалу; ІЕ – темп приросту імпорту 

енергоносіїв; ВО – темп приросту видатків державного бюджету на освіту; ІВ – 

темп приросту відрахувань за кордон за використання прав інтелектуальної 

власності; ПІІ – темп приросту чистого припливу прямих іноземних інвестицій; 

ВВП – темп приросту ВВП на особу. 

Із п’яти незалежних змінних три – темп приросту видатків державного 

бюджету на освіту, темп приросту чистого припливу прямих іноземних 

інвестицій та темп приросту ВВП на особу прямо впливають на значення ІІП, 

збільшення кожного із цих показників на 1% збільшує значення ІІП на 2,03% 

(найбільш важлива незалежна змінна), 0,04% та 0,1% відповідно. Отримано 

також два значення незалежних змінних, які обернено впливають на підсумкове 

значення ІІП - темп приросту імпорту енергоносіїв (-0,24%) та темп приросту 

відрахувань за кордон за використання прав інтелектуальної власності (-0,04%). 

Таким чином, підтверджується гіпотеза про те, що значна залежність країни від 

імпортної сировини уповільнює темпи розвитку її інноваційного потенціалу. 

Слід також зазначити, що виплати за кордон відрахувань за використання прав 

інтелектуальної власності також негативно впливають на інноваційний 

потенціал країни. Всі значення р – статистики для незалежних змінних <0,05, 

що дозволяє прийняти гіпотезу про їхню значущість. Кількість спостережень 

становитє 53 (розглянуто 53 країни), а тому значення R
2
=0,77 є прийнятним і 

означає, що проаналізовано понад 77% факторів, які впливають на 

досліджуване явище. 

Дослідження в дисертації  глобальних інноваційних мереж у міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях виявило, що мережі стали додатковим інструментом 

економічного зростання і підвищення рівня розвитку регіону. В ЄС -  це 

глобальні інноваційні мережі державного характеру в класичному розумінні, в 

ЮСМКА і АСЕАН інструментом стали зони вільної торгівлі, що стимулювало 

інноваційний розвиток регіону, сприяло створенню мереж, технопарків і 
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кластерів, як елементів реалізації нової інноваційної політики даних 

міжнародних інтеграційних об’єднань. Конвергентний характер  інноваційних 

мереж ЄС полягає у вирівнюванні рівнів інноваційного розвитку країн-членів 

об”єднання, формуванні засад і принципів спільної інноваційної політики,  у 

реалізації скоординованих  пріоритетних напрямів інноваційного розвитку. У 

роботі  акцентовано  на Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020» та досліджено 

основні інноваційні мережі ЄС, що функціонують в межах Європейської 

інноваційної ради, а саме: 1) Мережа інноваційних релей центрів ( Innovation 

Relay Centers IRC) 2) Мережа досліджень і інновацій Європейських регіонів 

(European Regions) 3) Європейська мережа бізнес-інноваційних центрів 

(European Business Innovation Centers Network EBN).  

Розкрито особливості асиметрії інноваційних процесів в інтеграційному 

об’єднанні ЮСМКА, суть якої полягає в ієрархічності інноваційного розвитку, 

за якого у США та Канаді переважають 5 і 6 технологічні уклади, натомість у 

Мексиці – 3-4-й уклади, що ускладнює проблеми інноваційної кооперації. 

Інтеграційне об’єднання ЮСМКА на відміну від ЄС, зосереджено на вільних 

торговельних відносинах та патентних правах, де кожна країна націлена на 

отримання власної вигоди, а об’єднання є майданчиком для розвитку і 

підтримки інноваційної діяльності, діяльності інноваційних регіональних 

кластерів і національних систем завдяки спільним угодам.  У США це 

Силіконова долина, яка стала справжнім інноваційним центром світу, 

створивши інноваційну площину для функціонування провідних глобальних 

корпорацій. Канадські інноваційні мережі мають державних характер і, як і в 

Мексиці,  націлені на венчурну підтримку і просування інноваційного 

потенціалу у межах держави,  використовуючи такі мережі, як Canadian 

Innovation Center, Alta Ventures, 500. 

Досліджено тенденції розвитку інноваційних мереж наздогоняючого типу 

в АСЕАН, де основним рушієм швидкого економічного розвитку регіону 

АСЕАН є інновації і використання глобалізаційних інноваційних мереж задля 

створення відкритого інноваційного простору дії. До основних причин та 

факторів інноваційного розвитку є прагнення розбудови зони вільної торгівлі і 

зони інвестицій, яка набула форми глобальної інноваційної мережі заради 

залучення великих інвесторів і створення ефективних умов для торгівлі 

товарами і послугами. В АСЕАН було ініційовано створення електронних 

платформ і програм,  націлених на розвиток і підтримку інноваційної діяльності 

регіону в рамках глобальних інноваційних мереж, а також подолання бар’єру 

цифрового відставання деяких регіонів-учасників інтеграційного об’єднання.  

З 2010 року було створено кіберцентри – Кіберджая, Путраджая, бізнес-

інкубатори Malaysian Technology Development Corporation, Kuala Lumpur Tower, 

Kuala Lumpur City Centre у Куала-Лумпурі і Технологічний парк Малайзії. Де 
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Путраджая і Кіберджая це нові міста, адміністративні центри федерального 

уряду з розвиненою структурою ІКТ компаній, що орієнтовані на створення 

інноваційного продукту.  Серед основних цілей і пріоритетів функціонування 

ІКТ компаній слід виділити такі: розвиток концепції «розумної освіти», 

розробка та впровадження багатоцільової картки з мікропроцесором, ідея 

розробки і реалізації концепції електронного уряду, створення глобальної 

мережі виробників, транскордонний  маркетинг, питання розвитку 

мультимедійної медицини. 

У третьому розділі «Механізми включення інноваційного потенціалу 

України до глобальних інноваційних мереж» досліджено тенденції розвитку 

інноваційного потенціалу України в умовах 4-ї індустріальної революції, 

визначено основні напрями взаємодії інноваційного потенціалу України та 

глобальних інноваційних мереж, проаналізовано перспективи диверсифікації 

інноваційного потенціалу України в процесі імплементації Угоди про асоціацію 

з ЄС. 

Існування в країні інтелектуальної еліти є рушійною силою інноваційних 

зрушень. Наразі в Україні на законодавчому рівні виділені основні пріоритети 

інноваційного розвитку науки і техніки: охорона навколишнього середовища; 

охорона здоров’я; виробництво, переробка і зберігання сільськогосподарської 

продукції; екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології; нові 

речовини і матеріали; перспективні інформаційні технології; наукові підходи 

побудови державності. Наразі в Україні є проєкти інноваційного характеру такі, 

як технопарк UNIT.City і індустріальний парк «Біла Церква», які створені за 

рахунок приватного сектору і  дають  відчутний економічний і соціальний 

ефект за рахунок довгострокового характеру, залучення до інноваційної 

діяльності  талановитої молоді тощо.  

 Інноваційною кооперацією на глобальному рівні є створення в Україні 

науково-дослідницьких центрів. До найпотужніших відносяться: 1) Samsung 

R&D Institute Ukraine (SRK) – структура є одним з елементів глобальної 

інноваційної мережі Samsung Electronics. Основними напрямами є здійснення  

науково-дослідної роботи у розвитку наступного покоління інтерфейсів 

«людина-комп’ютер»  на основі 3D графіки та нових технологій розпізнавання; 

розробка програм для використання і створення нових типів мультимедійного 

контенту, конвергенція пристрій-пристрій і пристрій-хмарне сховище, 

запровадження інформаційної безпеки і штучного інтелекту, створення 

механізмів обробки природної мови і вдосконалення обчислювального 

інтелекту. 2) Netсracker. Основний напрям діяльності – створення, 

впровадження і супроводження систем експлуатаційної підтримки для 

операторів зв’язку, великих підприємств і державних компаній. Розробка 

систем операційної підтримки мобільного браузера з відкритим кодом для 
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смартфонів (OSS) для великих телекомунікаційних компаній і компаній, що 

мають складну телекомунікаційну структуру. Основний офіс компаній 

знаходиться у США, а в Україні існує представництво з відсотком інженерного 

складу робітників 60%.  NetCracker Framework це технологічна платформа, яка 

розділяється всіма модулями системи, платформа є гнучкою, відкритою і 

сучасною мережею автоматизації процесів. 4) Ericsson Ukraine. Зараз 

представництво в Україні є частиною глобальної мережі ІТ і телекомунікацій з 

обсягом 330 співробітників і двома офісами у Києві і Львові. Українське 

представництво компанії співпрацює з усіма найбільшими мобільними 

операторами України і більш ніж 50% всіх мобільних передач даних 

відбувається через обладнання Ericsson. У даній мережі задіяно  близько 160 

вітчизняних висококваліфікованих розробників та інженерів програмного 

забезпечення. 

Чинна нормативно-правова база в цілому створює передумови для участі 

вітчизняних суб”єктів підприємництва в глобальних  інноваційних мережах 

переважно іноземного походження, в яких пріоритетні позиції займають 

зовнішні інноватори. Задля повнішого включення інноваційного потенціалу 

університетів, науково-дослідних інститутів, наукових підрозділів великих 

вітчизняних компаній у ГІМ потребує приведення у відповідність з Угодою 

ТРІПС національне законодавство у сферв інтелектуальної власності. У процесі 

перегляду положень Угоди про асоціацію Украни з ЄС, запровадження 

«індустріального безвізу» слід зафіксувати принципи цінової та митно-

тарифної політики в інноваційній сфері, патентноого права, механізм розподілу 

доходів у межах глобальних вартісних ланцюгів тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи щодо розвитку 

глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об’єднаннях та 

розроблено практичні рекомендації щодо включення інноваційного потенціалу 

України до  глобальних інноваційних мереж. За підсумками здійсненого 

дисертаційного дослідження, відповідно до поставленої мети та завдань, нами 

зроблено такі висновки: 

1. Глобальні інноваційні мережі впливають на формування та 

розвиток економічних процесів в міжнародних інтеграційних об’єднаннях та в 

світі в цілому. Інновації відіграють провідну роль у питаннях міжнародної 

інтеграції, коли інтеграційні об’єднання створюються на засадах економічних 

зв’язків і географічного розташування, але їхнє поєднання, як єдиної мережі, 

відбувається завдяки спільним стратегіям інноваційного розвитку. 

Виокремлено глобальні, регіональні, національні інноваційні мережі, в основі 

яких  інноваційна парадигма каскадної структури – розробка технології, 
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створення продукту, комерціалізація і вихід на ринок. Визначено, що глобальні 

інноваційні мережі – це транснаціональні об’єднання інфраструктурних 

організацій, діяльність і послуги яких пов’язані з виробництвом,  

комерціалізацією і передачею технологій, створенням і управлінням 

інноваційними стартап-компаніями і розвитком інновацій в цілому.   

2. Здобутки в галузі нових технологій у межах глобальних 

інноваційних мереж дозволяють країнам-учасницям міжнародних 

інтеграційних об”єднань  займати високі позиції у рейтингах інноваційного 

розвитку. Найбільш поширеною і ефективною організаційною формою в роботі 

виділено тип «інноваційного супермаркету», що базується на ідеї 

краудсорсингу. Це швидкий і відкритий тип глобальних інноваційних мереж 

для ведення інноваційної діяльності різного профілю; встановлено  тенденцію, 

за якої провідні економічні фактори в системі інвестиційних і виробничо-

технологічних відносин спричинюють позитивну динаміку розвитку мережі як 

незалежного елементу. 

3. Характерною рисою  інноваційних мереж ЄС є спільне прагнення 

до комерціалізації здобутих результатів інноваційної діяльності,  створення 

соціуму знань, соціуму спільнот,  які формують інтеграційний інноваційний 

простір у контексті 4-ї індустріальної революції та цифровізації економічних 

процесів. Зазначене стало можливим завдяки глобальній тенденції до 

мережевості, що втілена в рамках міжнароднюого інтеграційного об”єднання.  

Малі та середні підприємства, які завжди були найслабшою ланкою, отримали 

доступ до нових  можливостей інноваційних мереж і відкритих ринків ЄС. 

4.  Конвергентні процеси ЄС в інноваційних мережах переважають у 

вигляді β конвергенції, що демонструє прискорений розвиток відсталих 

регіонів, їхніх інноваційних потенціалів. Конвергентні технології для 

європейської спільноти знань базуються на меті і ідеї соціального 

конструктивізму, використання новітніх технологій для покращення якості 

життя, де соціальні цінності набувають пріоритетного значення.  Кожен член 

ЄС є  учасником  різноманітних мереж інноваційної підтримки ЄС і це дає 

право на отримання допомоги, фінансування або пошуку партнера завдяки дії 

відкритих конкурсних програм. Регулювання інноваційної діяльності в  ЄС 

відбувається в рамках програми «Horizon 2020», але надалі функціонуватиме 

більш поглиблена і всеохоплююча, підготовлена до викликів новітнього часу 

інноваційна Рамкова програма «Horizon Europe» з часовим проміжком  2021-

2024 роки. Вирівнювання рівнів інноваційного розвитку країн-членів ЄС, 

участь їхніх підприємницьких структур у глобальних та регіональних 

інноваційних мережах створюють передумови для формування інноваційного 

союзу ЄС.  
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5. В інтеграційному об’єднанні АСЕАН формується цілісна система 

інноваційного характеру, яка має досить розгалужений внутрішній механізм 

функціонування, що ускладнює розвиток інноваційних  процесів у регіоні, з 

одного боку, а, з іншого боку, сприяє економічному й інноваційному поступу 

менш розвинутих країн. Існує велика розбіжність у рівнях інноваційної 

діяльності серед країн-членів АСЕАН, що зумовлює відмінності їхньої 

інноваційної політики. Так, у Глобальному індексі інновацій у 2019 р.,  позиції 

країн у рейтингу варіюються від  8-го місця у Сінгапуру до 98-го у Камбоджі. В 

цілому в АСЕАН економічне зростання за своїми темпами випереджало 

технологічний розвиток, інноваційну спроможність та впровадження  

інноваційних досягнень у виробництво, що свідчить про тенденцію реалізації в 

регіоні σ конвергенції. За рівнем розвитку технологій, інновацій та їхньою 

утилізацією в роботі здійснено класифікацію країн за такими групами, як: 1) 

«лідери» (Сінгапур), 2) «переслідування» (Малайзія), 3) «навчання» (Індонезія, 

Таїланд, Філіппіни та В’єтнам), 4) «початковий стан» (Камбоджа, Лаос та 

М’янма), 5) «трансформація» (Бруней). 

6. Країни ЮСМКА мають різноманітний інноваційний потенціал. 

США та Канада - країни з достатньо високим рівнем досліджень і розробок та 

патентування, натомість Мексика значно відстає від них з точки зору інвестицій 

в інноваційну діяльність та інноваційні розробки. З точки зору внутрішньої 

дифузії технологічних інновацій велика кількість американських компаній 

очолює рейтинги найуспішніших інноваційних компаній світу. Найбільш 

відомим інноваційним центром світу є Силіконова долина, де були створені 

компанії-гіганти такі, як Apple, Intel, Google тощо. Інтеграційні процеси в 

Північній Америці та пов'язані з цим реформи законодавства про 

інтелектуальну власність сприяли збільшенню поширення технологій всередині 

НАФТА, а імплементація нової угоди ЮСМКА, яка, зокрема, включає в себе 

положення про цифрову торгівлю, транскордонні потоки даних і обмеження 

вимог до їх локалізації, що позитивно впливатиме на подальший розвиток ГІМ 

у регіоні.  

7. Порівняльний аналіз дослідження інтеграційних об’єднань 

ілюструє особливості і специфіку структури інноваційної політики кожного 

регіону, як-то конвергенція у ЄС, або асиметричний розвиток ЮСМКА чи 

наздоганяюча тенденція в АСЕАН. Особливим фактором функціонування 

глобальних інноваційних мереж на етапі інтеграційних процесів є створення 

глобального науково-технологічного середовища, де структурними елементами 

є університети, наукові установи та дослідницькі мережі підприємств і 

корпорацій, які здійснюють спільні проекти національного, георегіонального та 

транснаціонального характеру.  
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8. Основною передумовою міжнародної інтеграції в інноваційній 

сфері є розвиток процесів тісної взаємодії в економіці, освіті і науці. Однією з 

форм реалізації такої взаємодії є глобальні інноваційні мережі, які втілюються  

у вигляді  кластерних утворень, що забезпечують  стійкі конкурентні переваги 

регіонам і відображають  трансформацію регіональної спеціалізації. 

Кластерний підхід стимулює розвиток інноваційних систем мезорівня в умовах 

інтеграції, де першочерговим є кластери, що мають цілісну систему 

взаємозв’язків підприємств різного типу і організацій, які впливають на процес 

створення доданої вартості. Регіональний аспект даного підходу дозволяє 

використовувати потенціал усіх учасників інноваційного процесу та  

отримувати належний синергійний ефект. 

9. До перспективних вітчизняних галузей, які мають значний 

потенціал залучення до ГІМ,  можна віднести авіаційну і ракетно-космічну 

галузі внаслідок уже існуючих потужностей і можливості їхньої  модернізації і 

розвитку, а також ІТ сектор, який вже зараз демонструє значні успіхи у 

залученні до ГІМ. Наразі до успішних проектів інноваційного характеру в 

Україні можна віднести «Платформу Розвитку Інновацій», технопарк UNIT.City 

і індустріальний парк «Біла Церква». Науково-дослідницькі центри глобального 

рівня представлені в Україні такими підприємствами,  як: Samsung R&D 

Institute Ukraine, Boeing Design Center Kiev, NetCracker, Ericsson Ukraine.  

10. Для функціонування глобальних інноваційних мереж в Україні 

необхідним є створення сприятливих умов для ефективного співробітництва 

державного сектору з представниками бізнесу і промисловості, налагодження 

державної законодавчої підтримки прав інтелектуальної власності, патентного 

права і ліцензування світового рівня та запровадження прозорих систем 

співробітництва в межах науково-технологічних центрів. Задля повнішого 

включення інноваційного потенціалу університетів, науково-дослідних 

інститутів, наукових підрозділів великих вітчизняних компаній у ГІМ потребує 

приведення у відповідність з Угодою ТРІПС національне законодавство у сфері 

інтелектуальної власності. У процесі перегляду положень Угоди про асоціацію 

України з ЄС, запровадження «індустріального безвізу» слід зафіксувати 

принципи цінової та митно-тарифної політики в інноваційній сфері, патентного 

права, механізм розподілу доходів у межах глобальних вартісних ланцюгів 

тощо.   
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Дисертація присвячена аналізу глобальних інноваційних мереж  в межах 

міжнародних інтеграційних об’єднань. Здійснене дослідження індексної моделі 

визначення інноваційного потенціалу країн міжнародних інтеграційних 

об’єднань та регресійної моделі виявлення факторів впливу на підвищення 

інноваційного потенціалу країн міжнародних інтеграційних об’єднань. 

Проаналізовано ряд концепцій і теорій, що становлять теоретико-

методологічний базис дослідження розвитку глобальних інноваційних мереж. 

На основі поглибленого аналізу розвитку інструментів глобальних 

інноваційних мереж розкрито характер впливовості мережевого підходу до 

економічного розвитку міжнародних організацій і об’єднань.  
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Диссертация посвящена исследованию глобальных инновационных сетей в 

в рамках международных интеграционных объединений. Осуществлено 

исследование индексной модели определения инновационного потенциала 

стран международных интеграционных объединений и регрессионной модели 

выявления факторов влияния на повышение инновационного потенциала стран 

международных интеграционных объединений. Проанализирован ряд 

концепций и теорий, которые составляют теоретико-методологический базис 

исследования развития глобальных инновационных сетей. На основе 

углубленного анализа развития инструментов глобальных инновационных 

сетей раскрыт характер влияния сетевого подхода к экономическому развитию 

международных организаций и объединений. 
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SUMMARY 

Kramarenko A.V. Discourse of global innovation networks development in 

international integration associations.  Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic Sciences, 

specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine.  – Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the research of the innovative component of the concept of 

global networks in general and in regional innovation systems and networks within 

international integration associations such as firstly the study of the index model of 

determining the innovation potential of international integration associations countries and 

the study of regression model of identifying factors influencing the innovation potential of 

integration associations countries and others. A number of concepts and theories that 

constitute the theoretical and methodological basis for the study of the development of 

global innovation networks within international integration associations are analyzed and 

generalized. The appropriateness of using the network approach in understanding the 

concept of global innovation and the inclusion of innovation regions in global economic 

flows is substantiated. Measures to overcome the existing problems according to the 

results of the author's study of the international experiment of innovation regulation are 

proposed: introduction of special state networks for regulating innovation activities of a 

regional nature; сreation of technology parks and support for the development of research 

centers at university educational institutions, etc; support for small and medium-sized 

businesses in the field of innovation; creation of an extensive system of state institutions 

that conduct competitive programs and regulate grants. This will help at the state level to 

regulate the innovative development of the country and assist innovators in promoting 

their ideas in the Ukrainian market, which can lead to rapid innovative development of the 

country in the world. In terms of assessing Ukraine's innovation potential, it should be 

noted that the country is able to compete in international markets and is open to 

international cooperation while maintaining patents and know-how within the country.  

Keywords: global innovation networks, innovation economy, digitalization, 

regional innovation system, national innovation system, cluster, innovation policy, 

EU Framework Programs, international integration associations, USMCA, ASEAN, 

innovation, scientific and technological progress. 


