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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Характерною рисою глобальних 

перетворень світового господарства є підвищення ролі мережевих структур, 

основаних на створенні та трансфері знань, інноваційних технологій та продуктів. 

Підґрунтям функціонування глобальної інноваційної мережі (ГІМ) є прагнення 

реалізувати нову глобальну соціально-економічну модель, що базується на 

інноваціях, інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ), ресурсоефективному, 

екологічно чистому виробництві; високому рівні людського капіталу, розвиненому 

бізнес-, інформаційно- та інноваційному міжнародному співробітництві з 

дотриманням балансу інтересів та соціальної відповідальності усіх стейкхолдерів. 

Різні форми глобальних інноваційних мереж (ГІМм) виникли як еволюція глобальних 

виробничих мереж (ГВМм) за умови відкритих інновацій на тлі пошуку 

транснаціональним бізнесом низької вартості основних факторів виробництва та 

формування нових ринків збуту. Долучення національних суб’єктів господарювання 

до ГІМ   сприяє покращенню інноваційного потенціалу країни, а відтак підвищує її 

міжнародну конкурентоспроможність. Існує значний розрив між країнами щодо 

інтеграції до ГІМ, який значною мірою спричинений якістю інституційно-

регулятивних чинників. Ця обставина зумовлює необхідність комплексного аналізу, 

узагальнення та виокремлення ролі інституційно-регулятивних чинників, функцій та 

механізму їх впливу на формування та розвиток ГІМ, що засвідчує актуальність теми 

дисертації. 

Наукові погляди на проблеми глобалізації світового господарства знайшли 

відображення в роботах багатьох дослідників, серед яких Р. Коуз, О. Вільямсон, 

Дж. Робінсон, М. Уотерсон, Дж. Стігліц та ін. Українські вчені зробили свій вагомий 

внесок у становлення та розвиток теоретичних засад дослідження загальних проблем 

глобалізації, диспропорційності та асиметричності глобального розвитку, виникнення 

нових форм міжнародного економічного співробітництва. Серед них О. Білорус, 

І. Бураковський, О. Гребельник, Б. Данилишин, Р. Заблоцька, В. Заруба, А. Кредісов, 

Д. Лук’яненко, З. Луцишин, П. Перерва, О. Петкова, А. Поручник, І. Пузанов, 

Н. Резнікова, М. Саєнко, О. Рогач, А. Румянцев, А. Філіпенко, В. Чужиков, 

О. Шнирков та інші. 

Основні положення сучасної теорії інновацій, інноваційного суспільства та 

економіки знань докладно викладено в наукових дослідженнях таких зарубіжних 

авторів як П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Д. Белл, Э. Денисон, М. Кастельс, Т. Кун, 

М. Портер, Б. Санто, К. Ерроу та вітчизняних − Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Бодров, 

В. Вергун, А. Гальчинський, В. Геєць, Д. Ільницький, В.Свірський, К. Січкаренко, 

В. Мазуренко, О. Ступницький, Л. Федулова та інші. Теоретичні засади 

функціонування та розвитку національної інноваційної системи (НІС) відображено в 

працях Б.-А. Лундвалла, К. Фрімена, С. Меткальфе, К. Едквіста та С. Фейнсона. 

Детальну типологізацію НІС наведено в монографіях М. Доджсона і Р. Ротвелла.  

Питання становлення й розвитку мережевої економіки та формування й розвитку 
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мережевої організації економічної діяльності впродовж останніх десятиліть є 

фокусом досліджень таких дослідників як A.І. Антіройко, Д. Аджемоглу, У. Акджігін, 

Х. Барнард, Л. Болтанскі, Я. Бредбері, М. Грановеттер, П. Глур, А. Джервіс, К. Девлін, 

Д. Енджел, К. Ерроу, К. Келлі, В.Р. Кер, Ф. Кодам, М. Лейн та Х. Льонгвіст, Р. Майлз, 

Г. Маргус, К. Менар, В. Московкін, Дж. Подольні, К. Пайд, К.К. Прахалад, М. Рассел, 

С. Ратнер, Н. Розенберг, Р. Росвел, Й. Рюгг-Штюрм, Ч. Сноу, Л. Тевено, 

Д. Траунсенд, О. Уільямсон, Б. Фрідмен, Г. Хамел, М. Хіт, А. Хорсл, A. Чандлер, 

Г. Чесбро, С. Чеймайнейд та інші. В роботах означених дослідників висвітлені 

питання як глобалізації взаємовідносин та закономірності розвитку мережевої 

економіки на макрорівні, так і специфіка функціонування окремих видів мереж, 

зокрема інформаційних, виробничо-комерційних, а також кластерних форм та 

нелінійних моделей організації інноваційної діяльності. Автори дослідили еволюцію 

інноваційного процесу та заклали основу для подальшого розвитку теорії 

інноваційних мереж. Водночас значно менше уваги приділяється теоретичним та 

практичним дослідженням проблем розвитку глобальної інноваційної мережі. 

Подальшого аналізу потребує узагальнення та виокремлення ролі інституційно-

регулятивних чинників, структури, функцій та механізму їх формування і умов 

реалізації чинників розвитку глобальної інноваційної мережі. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена важливим значенням 

інституційних умов інтеграції національних стейкхолдерів України до глобальної 

інноваційної мережі, необхідністю удосконалення методичного забезпечення 

моніторингу ефективності інституційно-регулятивного механізму розвитку 

глобальних інноваційних мереж з позицій забезпечення конкурентних переваг 

національної економіки, недостатнім рівнем наукового обґрунтування пріоритетних 

напрямів державної політики у цій сфері.  

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

робота є складовою науково-дослідницьких тем кафедри міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт за темою 

«Стратегія інтеграції України у світову економіку» (ДР № 11БФ048-01), яка є 

складовою наукових досліджень Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» (2011–2015 рр.), – особисто автором 

досліджено механізми впливу інституційно-регулятивних інструментів на розвиток 

глобальної інноваційної мережі, обґрунтовано стратегічні пріоритети України у сфері 

інтеграції до глобальної інноваційної мережі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-

методологічне обґрунтування впливу інституційно-регулятивних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі, виокремлення її сутності, закономірностей 

формування та структурних складових задля  розроблення практичних рекомендацій   

щодо результативної інституціоналізації національних стейкхолдерів у процесі їх 
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інтеграції до глобальної інноваційної мережі. 

Для досягнення поставленої мети у відповідності з логікою дослідження (рис. 1) 

було поставлено та вирішено такі завдання: 

 
Рис. 1. Логіка дисертаційного дослідження 

 

- обґрунтувати понятійний апарат глобальної інноваційної мережі, визначити 
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особливості та механізми її формування в умовах розвитку інноваційної економіки; 

- дослідити вплив інституційно-регулятивних чинників на формування та розвиток 

інноваційних мереж; 

- проаналізувати міжнародний досвід функціонування національних інноваційних 

систем як інституційної основи інтеграції до глобальної інноваційної мережі;  

- систематизувати відомі світовій практиці напрями, форми та методи 

міжнародного науково-технічного співробітництва як умови розвитку глобальних 

інноваційних мереж; 

- розробити науково-методичні засади сегментації країн світу за рівнем 

інституційної готовності до інтеграції до глобальної інноваційної мережі;  

- визначити і науково обґрунтувати головні критерії оцінки впливу інституційно-

регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної мережі; 

- здійснити аналіз та комплексну оцінку стану інноваційної системи України в 

контексті інституційної готовності до інтеграції з глобальною інноваційною 

мережею; 

- визначити пріоритетні напрями та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення 

інституційно-регулятивних засад забезпечення ефективної інтеграції національних 

економік до глобальної інноваційної мережі. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку глобальної інноваційної мережі. 

Предметом дослідження є механізми впливу інституційно-регулятивних чинників 

на розвиток глобальної інноваційної мережі в умовах трансформаційних змін 

світогосподарської системи.  

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на принципі поєднання 

науково-теоретичних напрацювань та практичного досвіду. Методологічною 

основою дослідження є системно-структурний та логічний підходи до аналізу 

процесів у національному і глобальному середовищі. Дослідження здійснене з 

використанням методів: концептуального аналізу – для визначення сутності та 

обґрунтування понятійного апарату глобальної інноваційної мережі (підрозділ 1.1); 

порівняльно-історичного – при дослідженні ґенези мережевої парадигми розвитку 

інноваційної економіки (підрозділ 1.2); системного аналізу – для визначення місця та 

ролі державних інституцій у формуванні і розвитку глобальної інноваційної мережі 

(підрозділ 1.3); наукової абстракції – для дослідження світового досвіду оцінки 

впливу інституційно-регулятивних інструментів на розвиток глобальної інноваційної 

мережі (підрозділи 2.1, 2.2); індексний, узагальнення, групування, рейтингування – 

для визначення синергійного ефекту взаємодії чинників розвитку глобальної 

інноваційної мережі (підрозділ 2.3). У дослідженні також використано спеціальні 

методи: порівняльного кількісного та індикативного аналізу – при визначенні 

передумови інституційної інтегрованості національних стейкхолдерів до глобальної 

інноваційної мережі (підрозділ 3.1); кореляційного та регресійного аналізу; побудови 

економетричної моделі – для кількісної оцінки впливу чинників на розвиток 

глобальної інноваційної мережі; аналізу ієрархій, інтегрованого оцінювання – для 
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визначення методологічних основ побудови аналітичної ієрархічної моделі 

комплексної оцінки готовності України до інтеграції  до глобальної інноваційної 

мережі (підрозділ 3.2); аналітичного групування та синтезу – при визначенні 

пріоритетів та оцінки впливу інституційно-регулятивних інструментів на розвиток 

національної інноваційної мережі України (підрозділ 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Державної служби статистики 

України (Держстат), матеріали міжнародних організацій (Світового банку, МВФ, 

Всесвітнього економічного форуму, СОТ, ООН тощо), інформаційні матеріали ряду 

міжнародних асоціацій та рейтингових агентств, фахові наукові публікації та 

монографічні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

поглибленому, системному розкритті сутнісних характеристик і закономірностей 

розвитку та концептуальному вирішенні комплексної оцінки впливу інституційно-

регулятивних чинників на формування і розвиток глобальної інноваційної мережі в 

умовах трансформації глобальної економічної системи. 

У процесі досліджeння aвтором отримано тaкі найбільш суттєві нaукові рeзультaти, 

які розкривaють його особистий внeсок у розроблення досліджуваних проблeм тa 

конкрeтизують новизну роботи:  

вперше:  

- сформульовано авторське визначення сутності глобальної інноваційної мережі 

як різнорівневої, динамічної інституційно-функціональної системи з діалектико-

суперечливим механізмом взаємодії та взаємозв’язку її структурних елементів в 

різних галузях, просторово-географічних сегментах світового господарства на основі 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Її характерними рисами є 

глобальний характер діяльності; спрямованість на створення, поширення і практичну 

реалізацію інновацій у глобальному конкурентному просторі; матрично-мережева 

організація з інституціоналізацією формування (створення окремих структур, 

альянсів, впровадження нових управлінських моделей учасниками), що забезпечує 

одночасно гнучкість та координованість інноваційного процесу. Ця система 

функціонує на принципах синергізму, функціональної різноплановості, 

інституційного плюралізму та високої адаптивності; 

удосконалено:  

- методику ідентифікації впливу інституційно-регулятивних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі. Запропонована методика базується на: 

приведенні порівняних критеріїв вимірювання до єдиної шкали з використанням 

нормованих значень інтегрованих оцінок при побудові інтегрального індексу в 

економетричній моделі, багатофакторному аналізі. Це дає змогу визначити напрям і 

величину впливу основних чинників на розвиток глобальної інноваційної мережі, 

здійснити сегментацію країн світу за критеріями глобальності, інноваційності, 

мережевої готовності. Методика може бути застосована в процесі середньо- та 
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довгострокового планування інституційно-регулятивних заходів щодо інтеграції 

національних стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі; 

- алгоритм комплексної оцінки рівня інституційної інтегрованості національних 

стейкхолдерів як елементів національної інноваційної системи до глобальної 

інноваційної мережі на основі системного підходу, який забезпечує динамічну 

зіставність оцінок з урахуванням впливу як позитивних (стимуляторів), так і 

негативних (дестимуляторів) чинників. Отриманий набір індикаторів  характеризує 

глобальний, міжнародний, георегіональний та макроекономічний рівень із 

застосуванням еталонних значень, що забезпечує гнучкість оцінки, зіставність 

показників у часі, бенчмаркінг інституційно-регулятивних чинників із цільовими 

значеннями результативності, досягнення яких забезпечить формування міжнародних 

конкурентних переваг національних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади механізмів розвитку глобальної інноваційної мережі  

внаслідок  синергії взаємодії інституційно-регулятивних чинників, на основі таких 

функцій: а) інтеграційна (кооперація інноваційної діяльності національних та 

зарубіжних суб’єктів); б) ресурсна (фінансова підтримка інноваційної діяльності, 

перерозподіл ресурсів між елементами системи з метою зростання її загальної 

результативності); в) консолідуюча (синергія розбудови інноваційної інфраструктури, 

стабільності фінансово-кредитної системи та добросовісної конкуренції); 

г) балансуюча (територіальна та галузево-секторальна пропорційність стейкхолдерів, 

розвиток інноваційного середовища). Обґрунтовано, що такі механізми формуються 

завдяки поєднанню арсеналу інституційно-регулятивних чинників: по-перше, прямої 

дії (створення нормативно-правової бази та визначення державних пріоритетів 

розвитку науки і техніки); по-друге, непрямої дії (надання податкових, кредитних та 

інших преференцій суб’єктам зовнішньоекономічної інноваційної діяльності та у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій;  використання механізмів державно-

приватного партнерства; забезпечення правового захисту інтелектуальної власності; 

створення необхідних економічних умов для міжнародного науково-технічного 

співробітництва); по-третє, створення міжнародних платформ для співпраці 

стейкхолдерів інноваційних мереж різного рівня; 

- обґрунтування ролі гнучкої структури глобальної інноваційної мережі, яка 

визначає особливості та різношвидкісність етапів інноваційного процесу щодо 

можливостей та бар’єрів трансферу знань на засадах кластеризації та інтегрально-

мережевих технологій поширення інкрементальних, модульних, архітектурних та 

радикальних нововведень. Визначено різновиди глобальних інноваційних мереж за 

формою (подвійні, багатолінійні, матричні, зіркові тощо); рівнем підпорядкування 

(гнучкі/жорсткі) та ступенем взаємозв’язків (слабкі/щільні); відповідно до галузевої 

специфіки та інституційних зв’язків між основними стейкхолдерами (держава; 

науково-дослідницькі та освітні установи різних форм власності, підприємства різних 

організаційно-правових форм, у т.ч. ТНК/МНК, що займаються НДДКР, інноваціями 
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та ІКТ, вчені та винахідники, венчурні фонди, бізнес-ангели, міжнародні організації, з 

виокремленням ролей (регулятор, замовник, розробник, постачальник, користувач, 

набувач благ, інспектор, експерт, підтримувач)); 

- узагальнення, систематизація та диференціація сутності впливу інституційно-

регулятивних чинників на глобальну інноваційну мережу залежно від її типу. Для 

внутрішньої ГІМ, притаманної ТНК/МНК – загальносвітова стандартизація, 

рекомендаційний контроль, диференціація інструментів щодо країн базування та 

країн-реципієнтів, пріоритет наддержавному (універсальному та георегіональному) 

регулятивному рівню; для зовнішньої (стосовно ТНК/МНК), в якій етапи 

інноваційного процесу виконують спеціалізовані незалежні як комерційні, так і 

некомерційні постачальники, – підтримка національних стейкхолдерів, створення 

інноваційних кластерів, адаптивне планування; міжнародні державно-корпоративні 

науково-дослідницькі консорціуми (з глобальним охопленням), які на основі 

державно-приватного партнерства спрямовані в суспільно значимі сектори економіки 

(стимулюючі інструменти, програмно-цільові методи, партнерські відносини, 

стратегічне планування);  

- періодизація основних хвиль та наукових підходів до становлення інноваційно-

мережевих систем: перший етап (кінець ХVІІІ – кінець ХІХ ст.) – індустріальна 

революція; другий етап (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) – науково-технічна революція 

(інноваційна теорія, концепція конвейєрних виробничих систем); третій етап 

(середина ХХ – кінець ХХ ст.) – інформаційна революція (концепції конвергенції 

економічного зростання на засадах продуктової інновації, людського капіталу, 

глобальних виробничих мереж); четвертий етап (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – 

четверта індустріальна революція (концепції асиметрії інформації, національних 

інноваційних систем, смарт-економіки, інформаційного суспільства, глобальних 

мереж). 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів 

дисертаційного дослідження визначається тим, що основні теоретичні положення 

роботи доведено до рівня конкретних науково обґрунтованих пропозицій та 

рекомендацій, які можуть бути використані під час прийняття рішень щодо 

формування державної зовнішньоекономічної та інноваційної політики. 

Запропонована модель комплексної оцінки глобальної інноваційної мережі може 

бути використана для організації постійно діючого моніторингу рівня розвитку 

інноваційної мережі України з метою визначення пріоритетних напрямів її інтеграції 

до глобальної мережі. 

Результати дослідження у частині аналізу етапів та тенденцій розвитку 

інноваційної мережі України та побудови моделі її комплексного аналізу були 

використані Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (довідка № 2729/1 від 

30.11.17). Наукові результати дослідження мають важливе практичне значення для 

удосконалення концепції стратегічного розвитку ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» 
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(довідка № 410 від 28.11.2017) та ТОВ «Міжгалузевий науково-дослідний центр 

менеджменту та інновацій» (акт впровадження від 10.05.2017). 

Результати дисертації було впроваджено у навчальному процесі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання курсів «Новітні форми міжнародного бізнесу», 

«Міжнародні економічні відносини», «Інтелектуальна власність у міжнародному 

бізнесі», «Макроекономічна політика й моделювання у міжнародному бізнесі», 

«Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг», «Управління міжнародними 

компаніями», «Стратегічний менеджмент міжнародної конкурентоспроможності» 

тощо (довідка від 07.02.2018 р. № 048-043).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібним науковим дослідженням, 

в якому викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань щодо 

визначення сутності та змісту функціонування глобальної інноваційної мережі, 

інтеграції до неї національної інноваційної мережі України, теоретичних підходів до 

побудови моделі комплексної оцінки розвитку глобальної інноваційної мережі, 

пропозицій та рекомендацій щодо основних напрямів удосконалення інституційно-

регулятивних чинників розвитку глобальної інноваційної мережі на сучасному етапі. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, отримані 

автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в 

дисертації, було апробовано на таких науково-теоретичних конференціях: ХІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 2008; ХІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція, м. Київ, 2009; VІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів: Євроінтеграційний вибір України та 

проблеми макроекономіки, м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2009 р.; ІХ Міжнародна 

наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи 

соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXІ столітті», м. Київ, 22 

вересня 2015 р.; Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених: Шевченківська весна, м. Київ, 2 квітня 2015 р.; Х Міжнародна 

наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи 

соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXІ столітті», м. Київ, 22 

вересня 2016 р.; Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», м. Київ, 27 жовтня 

2016 р.; Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна», м. Київ, 7 квітня 2016 р.; Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська 

весна», м. Київ, 30 березня 2017 р.; ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті», м. Київ, 21–22 квітня 

2017 року. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць, з них 

16 одноосібні, загальним обсягом 7,3 друк. арк., у тому числі, в наукових фахових 
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виданнях України опубліковано 7 статей, 3 – у наукових періодичних виданнях інших 

держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 – у виданнях України, яке 

включено до міжнародних наукометричних баз та 9 публікацій, які засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Основний зміст дисертації викладено на 196 сторінках. Дисертація містить 

18 рисунків, 33 таблиці, 5 додатків. Список використаних джерел складається з 225 

найменувань і займає 23 сторінки. Додатки займають 30 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи дослідження, 

обґрунтовано наукову новизну, практичне значення й апробацію одержаних 

результатів. 

У першому розділі роботи «Теоретико-методологічні засади розвитку 

глобальної інноваційної мережі» проаналізовано сучасні наукові підходи до  

формулювання сутності глобальної інноваційної мережі, визначено ґенезу мережевої 

парадигми розвитку інноваційної економіки,  виокремлено роль державних 

інституцій у розвитку глобальних інноваційних мереж.  

Формування ГІМ відбулося в результаті діяльності потужних ТНК/МНК 

розвинених країн. Однак на сучасному етапі розвитку світового господарства у ГІМ 

залучені фірми, які за критеріями не є ТНК/МНК, а також суб’єкти, які не є фірмами, 

у тому числі науково-дослідницькі та освітні установи, лабораторії, 

домогосподарства, індивідуальні дослідники. ГІМ відрізняється відповідно до 

галузевої специфіки, структури та інституційних зв’язків між основними 

стейкхолдерами. За типом виокремлено такі ГІМ: внутрішня, в рамках ТНК/МНК; 

зовнішня стосовно ТНК/МНК, в якій етапи інноваційного процесу виконують 

спеціалізовані незалежні як комерційні, так і некомерційні постачальники; 

інституціолізована, сформована міжнародними державно-корпоративними 

інноваційними та науково-дослідницькими консорціумами (з глобальним 

охопленням); неформальна, яка виникає на базі обміну знаннями. Внутрішня ГІМ має 

сильні зв’язки між стейкхолдерами незалежно від юрисдикції дочірніх компаній. 

Зовнішня ГІМ та інституціональна (міжнародний інноваційний консорціум) мають 

різну щільність зв’язків між стейкхолдерами, що її утворюють. Найслабший рівень 

зв’язків має неформальна ГІМ. Визначено, що  від форми ГІМ щільність зв’язків не 

залежить. Умовою розвитку ГІМ є міжнародне науково-технічне співробітництво, 

функціонування національних інноваційних систем та інтегрованість національних 

інституційно-регулятивних механізмів в структури георегіональних (наприклад, ЄС) 

та транснаціональних інноваційних систем. Диференціація впливу інституційно-

регулятивних чинників на ГІМ залежить від її типу, цілеспрямованої підтримки 
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розвитку НІС урядами та міжнародними організаціями (рис. 2).  

Досліджено основні наукові підходи, концепції та теорії, які розкривають ґенезу 

інноваційно-мережевої парадигми. 

 
Рис. 2. Основні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі  

Джерело: розроблено автором 
 

У другому розділі роботи «Механізми розвитку глобальної інноваційної 

мережі» досліджено та виокремлено інституційні детермінанти формування ГІМ, 

визначено особливості регулятивної системи їх функціонування, виявлено 

синергійний ефект взаємодії чинників розвитку ГІМ. 

Реалізація інституційно-регулятивних засад розвитку ГІМ забезпечується через 

механізми, які формуються на основі поєднання арсеналу методів прямого та 

непрямого регулювання. Емпіричні дослідження свідчать про асиметрії та 

диспропорції в інтеграції національних стейкхолдерів до ГІМ. Це обумовлено рівнем 

національного інноваційного розвитку та стану інноваційної інфраструктури, що 

власне пов’язано з розвитком НІС. На інтегрованість національних стейкхолдерів до 

ГІМ впливають не лише адміністративні, правові та економічні чинники, а й рівень 

володіння населенням англійською мовою, розвитку ІКТ, науково-технічного 

потенціалу, розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва тощо. 

Наприклад, стейкхолдери європейських країн більшою мірою інтегровані у 

регіональні мережі, ніж у ГІМм. Важливими факторами  інтегрованості фірм з ГІМм є 

їх інституційна диференціація, значна абсорбційна здатність, високий рівень 

людського капіталу, інтернаціоналізація колективів, умови професійного зростання, 

рівень НДДКР, висока технологічність галузі, активна та масштабна експортна 

діяльність, широка географічна розосередженість та суттєва вартість закордонних 

активів, впровадження міжнародної стратегії, локальні, регіональні, національні та 



11 

 

георегіональні умови діяльності (так, негативний вплив інституційно-регулятивної 

системи на функціонування компанії створює стимул до інтеграції в ГІМ з 

компенсаційною мотивацією). Узагальнення світового досвіду дозволило 

диференціювати інституційно-регулятивні механізми інтеграції до ГІМ 

(європейський, північноамериканський, азійський, альтернативний).  

Розраховано інтегральний індекс готовності до інституційної інтегрованості з ГІМ 

(ІГІМ), що дало змогу здійснити сегментацію 120 країн світу. Виявлено, що 

синергійний ефект виникає внаслідок рівномірного розвитку показників глобальності, 

інноваційності та мережевості країн, що позначається на їх готовності до інтеграції в 

ГІМм.  

У третьому розділі роботи «Пріоритетні напрями інституційної інтегрованості 

національних стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі» виявлено 

передумови інтеграції національних стейкхолдерів, із застосуванням економічного 

моделювання здійснено модельну оцінку потенціалу інституційної інтегрованості 

національних стейкхолдерів до ГІМ, запропоновано напрями удосконалення 

інституційно-регулятивних чинників забезпечення інтеграції України до ГІМ. 

Багатофакторність процесу ускладнює вимірювання та оцінку впливу інституційно-
регулятивних чинників на формування та розвиток ГІМ. На основі системного аналізу 

побудовано економетричну модель, яка дозволяє виявити вплив інституційно-

регулятивних чинників розвитку ГІМ із забезпеченням зіставності між країнами. 

Базою для розрахунків є значення показників 120 країн, які увійшли до розрахунку 

ІГІМ. Кореляційний аналіз впливу факторів на ІГІМ з урахуванням характеристики 

статистичної значущості дав змогу визначити, що позитивні зв’язки середньої 

щільності спостерігаються між показником ІГІМ та показниками: частка експорту 

високих технологій у загальному експорті, платежі за користування інтелектуальною 

власністю, частка міського населення у загальній чисельності населення. Позитивні 

зв’язки високої щільності спостерігаються між показником ІГІМ та показником 

наукоємності ВВП. За результатами відбору факторів побудовано багатофакторну 

модель (1): 

Y = 0,486 + 044·х1+ 0,02·х2              (1), 

де Y – рівень ІГІМ; х1 – наукоємність ВВП; х2 – надходження від плати за 
користування інтелектуальною власністю. Отримана модель є адекватною і 

значущою, автокореляція залишків відсутня. Тобто країна досягне максимальних 

значень ІГІМ за умови зростання наукоємності ВВП та продукування інтелектуальної 

власності.  

Аналіз динаміки розвитку інноваційної сфери України свідчить про наявність в неї 

реального потенціалу для інтеграції з ГІМ. В Україні спостерігається позитивна 

динаміка впровадження результатів НДДКР, розширюється міжнародне науково-

технічне співробітництво, розвиваються ІКТ, відбувається діджиталізація, а 

населення опановує англійську мову. Разом із тим, спостерігаємо зниження кадрового 

потенціалу, зношення матеріально-технічної бази наукових установ, використання 
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застарілих організаційно-управлінських механізмів тощо. Частка інноваційної 

продукції в загальному обсязі реалізованої продукції інноваційно активних 

промислових підприємств залишається незначною (близько 10%). Наукоємність ВВП 

України за результатами 2017 р. становила 0,6%, у той час як однією з п’яти 

ключових цілей європейської Стратегії «Горизонт – 2020» є досягнення країнами ЄС 

3-відсоткового рівня наукоємності ВВП. Проведені на основі аналітичної моделі 

розрахунки комплексної оцінки рівня розвитку НІС України показали, що протягом 

останніх 15 років він залишається далеким від потенційно можливого 100-

відсоткового рівня.  

Удосконалення системи інституційно-регулятивних чинників інтеграції до ГІМ 

потребує застосування комплексного підходу, що вимагає збільшення фінансових 

потоків, диверсифікації джерел їх надходжень та перегляду політики їх використання; 

нарощування та покращення якісних компонентів освітньо-кваліфікаційного 

потенціалу; посилення інноваційної складової економічного розвитку шляхом 

застосування стимулюючих, регулюючих, мотиваційних механізмів; розширення всіх 

форм міжнародного співробітництва; підвищення ролі партнерського діалогу та 

державно-приватного партнерства. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено узагальнення теоретико-методологічних засад розвитку 

глобальної інноваційної мережі і запропоновано нове вирішення актуального 

наукового завдання щодо комплексної оцінки впливу на неї інституційно-

регулятивних чинників у контексті трансформації глобальної економічної системи. 

Це дало можливість сформулювати висновки, які характеризуються науковою 

новизною і мають теоретичне і науково-практичне значення. 

1. Ґенеза інноваційно-мережевої парадигми розглядається як природна еволюція 

наукових концепцій глобальних виробничих мереж (П. Дікен, К.Б. Кларк, Н.М. Кое, 

Р.М. Хендерсон, Х.В. Юнг), національних інноваційних систем (К. Фріман, 

Б. Лундвал, Р. Нельсон), інноваційної економіки (економіка знань) (Е. Тоффлер, 

М. Кастельс, В.Л. Іноземцев, М. Згуровський) у концепцію глобальних інноваційних 

мереж (А.-В. Антіройко, Д. Арчібуджі, П. Глур, Р. Тайвейрі, М. Лейн, Д. Ернст, 

С. Іаммаріно, П. Кук, К. Чеймайнейд, С. Чен та ін.), що характеризує сучасний етап 

розвитку концепції світової економіки.  

2. До передумов формування глобальної інноваційної мережі належать: 

відкритість інновацій; діджиталізація; транснаціоналізація; офшоризація, 

міжнародний аутсорсинг; обмін науково-технічною інформацією; координація 

заходів у науково-технічній сфері; участь у виконанні міжнародних науково-

технічних програм і проектів; координація і проведення спільних фундаментальних 

досліджень; проведення спільних наукових експериментів і прикладних розробок на 

договірній основі; проведення науково-технічних досліджень на замовлення 

ТНК/МНК; обмін науково-технічною інформацією (результатами наукових 
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досліджень, технічною документацією, зразками і матеріалами); міжнародне 

ліцензування, обмін патентами, ліцензіями, «ноу-хау»; надання технічної допомоги і 

послуг науково-технічного характеру; проведення консультацій і експертиз; 

проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, виставок тощо; 

виконання спільних публікацій; співробітництво в підготовці і підвищенні 

кваліфікації наукових та інженерно-технічних кадрів, інтернаціоналізація топ-

менеджменту, організація міжнародної мобільності в навчанні і стажуванні фахівців. 

3. Основними інституційними факторами, які впливають на залучення 

комерційних компаній до глобальної інноваційної мережі,  визначено: інституційну 

диференціацію; людський капітал (креативність, різноманітність соціального та 

професійного досвіду, інтернаціоналізація колективів, умови професійного 

зростання); високий рівень витрат на НДДКР; значна технологічність галузі; активна 

та масштабна експортна діяльність; широка географічна розосередженість та висока 

вартість закордонних активів; впровадження міжнародної стратегії; інноваційна 

стратегія на локальному, регіональному, георегіональному, національному та 

глобальному рівнях.  

4. Розвиток глобальної інноваційної мережі характеризується прискореними 

темпами зростання продуктивності внаслідок збільшення граничної продуктивності 

інноваційно-інформаційних ресурсів, що  зумовлює зниження глобальних асиметрій 

та диспропорцій внаслідок залучення стейкхолдерів з країн, що розвиваються, для 

яких участь у глобальній інноваційній мережі стає механізмом компенсації прогалин 

власних ринкових інститутів. Такий розвиток досягається шляхом безперервної 

науково-технічної діяльності та впровадження її результатів у різних секторах 

світового господарства без урахування географічних меж та державних кордонів на 

засадах сукупності інтегральних поліфункціонально-мережевих ефектів встановлення 

і захисту прав інноватора, що дає змогу формувати та отримувати інформаційно-

інноваційну ренту.  

5. Ефективність участі національних стейкхолдерів у глобальній інноваційній 

мережі залежить на індивідуальному, локальному та мікрорівні від рівня 

інтернаціоналізації та абсорбційної (поглинаючої) здатності використовувати знання 

власної галузі, інших галузей та знання,  продуковані дослідницькими установами; на 

макрорівні ˗ від стану національного інноваційного розвитку та інноваційної 

інфраструктури, науково-технічного потенціалу, які визначаються розвитком 

національної інноваційної системи. Інтернаціоналізація науки та зростання масштабів 

накопичення і поширення наукових знань, зростання вартості наукових і технічних 

розробок, швидка генерація нових знань, значне скорочення періоду між отриманням 

наукових результатів, що мають фундаментальний характер, до їх впровадження у 

виробничий процес сприяє стрімкому розвитку нового напряму 

зовнішньоекономічної діяльності – інтеграції до глобальної інноваційної мережі.  

6. У процесі глобалізації світової економіки і переходу розвинених країн до 

формування інформаційного суспільства, основною умовою ефективності 
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інституційно-регулятивних засад інтеграції національних стейкхолдерів до 

глобальної інноваційної мережі є належне врахування особливостей функціонування 

національних інноваційних систем. Існують чотири типи інституційно-регулятивних 

механізмів інтеграції до глобальної інноваційної мережі: європейський, 

північноамериканський, азійський, альтернативний. Європейський (країни Єврозони) 

та північноамериканський (США, Канада) типи притаманні економічно розвиненим 

країнам зі значним науково-технічним потенціалом. Але європейському типу, на 

відміну від північноамериканського, характерний вищий рівень інституційних 

бар’єрів та преференції георегіональним, а не глобальним інноваційним мережам 

(соціальним, культурним, економічним, наприклад, щодо регулювання ринку праці, 

ринку венчурного інвестування, стартапів тощо). Азійський тип поширений у 

країнах, науково-технічний потенціал яких високий, але відстає від технологічних 

лідерів та характеризується інституційною орієнтацією на розвиток міжнародного 

науково-технічного співробітництва і трансфер технологій, відсутністю або 

нерозвиненістю структурних елементів, пов’язаних із підсистемою науково-технічної 

діяльності, що стосується компонента фундаментальної науки (Японія, Південна 

Корея та ін.). Альтернативний тип спостерігається в країнах з ринками, що 

формуються на засадах «наздоганяючої інноваційної моделі» і не мають потужного 

економічного потенціалу, що обмежує розвиток науково-технічного потенціалу та 

визначає низький рівень підсистем генерації знань та інноваційного виробництва з 

високим рівнем інституційних бар’єрів, які стосуються регулювання ринку товарів, 

праці, стартапів та адміністративного навантаження (пострадянські країни, 

наприклад, Росія, Білорусь, Казахстан, Україна, країни Південно Східної Азії, 

наприклад, Малайзія, В’єтнам та ін.). Тип інституційно-регулятивних механізмів 

інтеграції до глобальної інноваційної мережі визначає розвиток глобальних 

інноваційних мереж залежно від ступеню радикальності створюваних інновацій.  

7. Удосконалено методику оцінки інституційної інтегрованості до глобальної 

інноваційної мережі завдяки виокремленню п’яти етапів. На першому етапі 

згруповано фактори для виявлення їх взаємодії з аспектами розвитку глобальної 

інноваційної мережі, виокремлено показники, які є загальними характеристиками 

інституційних факторів інтеграції до ГІМм. Другий етап полягає у формулюванні 

основних гіпотез щодо інституційних засад інтеграції до глобальної інноваційної 

мережі та адаптації моделі для їх перевірки. На третьому етапі використовується 

кореляційний аналіз з метою визначення характеру та щільності взаємозв’язку між 

відібраними факторами. На четвертому етапі будується та розраховується модель 

множинної регресії для оцінки впливу ключових інституційних факторів. Наступний 

етап алгоритму передбачає за визначеною системою показників нижнього рівня 

ієрархії створення бази даних їх числових значень.  Для того, щоб фактичні значення 

показників можна було використати у подальших розрахунках, передбачено 

нормування показників-стимуляторів та дестимуляторів. Побудова багатофакторної 

моделі із застосуванням такої методики дала змогу виявити та дати кількісну оцінку 
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інституційним факторам розвитку готовності до інтеграції в глобальну інноваційну 

мережу. Зокрема виявлено, що основними факторами є наукоємність ВВП; величина 

населення, зайнятого науково-технічною діяльністю, в еквіваленті повної зайнятості; 

інноваційна активність підприємств, що дає змогу формувати пріоритети державної 

політики. 

8. Рівень інституційної інтегрованості національних стейкхолдерів до глобальної 

інноваційної  мережі визначається ефективністю функціонування національної 

інноваційної системи, а позиціонування країн з різним рівнем розвитку у рейтингах, 

які характеризують готовність створювати глобальну інноваційну мережу, 

змінюється в часі. Сегментація країн за рівнем готовності до інституційної 

інтегрованості в глобальну інноваційну мережу, рівнем доходу країни, 

збалансованості чинників глобальності, інноваційності, мережевості дала змогу 

виокремити економіки: збалансовані; глобалізовані; глобалізовано-мережеві; 

інноваційно-мережеві; мережеві. Синергійний ефект виникає внаслідок рівномірного 

розвитку показників глобальності, інноваційності та мережевості країн, що 

позначається на їх готовності до інтеграції в глобальні інноваційні мережі. До групи 

лідерів  (збалансовані за високими показниками глобальності, інноваційної 

активності та мережевості) входять не тільки тріада (США, Західна Європа та 

Японія), а також Сінгапур, Південна Корея, Ізраїль, Гонконг (КНР), оскільки джерела 

фінансових потоків, інтелекту та високих технологій нині більш диверсифіковані. 

Так, найвищий рівень інституційної готовності до інтеграції в глобальну інноваційну 

мережу демонструє Швейцарія. Більшість країн з ринками, що формуються, з різним 

рівнем доходу, у тому числі такі як Китай, Туреччина, Україна, знаходяться на 

середніх позиціях рейтингів. Найнижчі позиції демонструють незбалансовані 

економіки з низьким рівнем доходу (Камбоджа, Руанда, Уганда, Танзанія, Зімбабве, 

Малі, Мозамбік, Непал, Мадагаскар, Бенін, Малаві, Гвінея). 

9. Аналітична модель для кількісного вимірювання та комплексного аналізу 

інституційної інтегрованості стейкхолдерів України до глобальної інноваційної 

мережі є авторським підходом, який дозволяє оцінити в динаміці інституційні 

передумови інтеграції до глобальної інноваційної мережі як з позицій формування 

потенціалу, так і з позицій результативності. Проведені на основі аналітичної моделі 

розрахунки показали, що загальний рівень розвитку інноваційної сфери в Україні 

залишається далеким від потенційно можливого 100-відсоткового рівня, але засвідчує 

значний потенціал. Незважаючи на деякі коливання в часі, значення оцінки 

загального рівня розвитку інноваційної сфери в Україні протягом останніх 10 років 

залишаються без істотного покращення. Виявлено основні загрози для розвитку цієї 

сфери: в системі кадрового забезпечення науково-дослідницьких установ України 

внаслідок недостатньої узгодженості законодавчих, економічних та адміністративних 

механізмів, що зумовлює послаблення інтелектуального потенціалу; недостатність 

джерел фінансування та деформована його структура з низьким рівнем 

платоспроможного попиту на інновації ставить під загрозу розвиток національної 
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інноваційної системи; темпи розвитку та структура науково-технічної та інноваційної 

сфери не в змозі забезпечити конкурентоспроможність національної економіки на 

глобальному ринку; відсутність системних дій щодо реформування механізмів 

державного регулювання, планування та прогнозування; низька результативність 

інноваційної активності знижує ефективність економіки країни, послаблює її 

зовнішньоекономічну діяльність, призводить до посилення імпортозалежності від 

наукоємних товарів і науково-технічних послуг, що суперечить задекларованим 

пріоритетам розвитку держави.  

10. Пріоритетні завдання щодо ефективності інституційної інтеграції 

стейкхолдерів України до глобальної інноваційної мережі стосуються посилення 

інноваційної складової (рівень глобальності та мережевості є прийнятним) і  

знаходяться в контурі економічної, фінансової, освітньої та інших сфер державної 

політики. Це передбачає розвиток національної інноваційної системи завдяки 

комплексному застосуванню інституційно-регулятивних засад, які за формами 

впливу поділяються на прямі та непрямі, а за способом впливу – на нормативно-

правові, інституційні, економічні, управлінсько-організаційні, адміністративні, 

соціальні. Загальною тенденцією реформування у сфері інноваційної політики в 

Україні на найближчу перспективу стане побудова інноваційної моделі, яка основана 

на перманентно оновлюваних знаннях, тотальному впровадженні передових 

технологій, кооперації у галузі НДДКР, трансфері технологій, отриманні/передачі 

компетенцій та системній модернізації, відмові від моделі «наздоганяючої 

економіки», що органічно взаємопов’язано з концепцією глобальної інноваційної 

мережі. 
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АНОТАЦІЯ 

Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної 

інноваційної мережі. –  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2017. 

 На основі творчо-критичного аналізу наукових підходів сформульовано авторське 

визначення сутності глобальної інноваційної мережі як різнорівневої, динамічної 

інституціонально-функціональної системи з діалектико-суперечливим механізмом 

взаємодії та взаємозв’язку її структурних елементів в різних галузях, просторово-

географічних сегментах світового господарства на основі сучасних ІКТ. Узагальнено 

та систематизовано теоретичний зміст понятійно-категоріального апарату щодо 

впливу інституційно-регулятивних чинників на глобальні інноваційні мережі в 

залежності, з одного боку, від інструментів (формування законодавчої бази і 

визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки, державні наукові та 

науково-технічні програми; державне замовлення; державна науково-технічна 

експертиза; бюджетне фінансування науково-технічної діяльності тощо), з іншого 

боку, від структури глобальних інноваційних мереж (внутріфірмових,   міжфірмових).   

Здійснено економетричний аналіз впливу чинників на інституційну інтегрованість 

національних стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі. Розраховано індекс 

http://chinal.com.ua/
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готовності до інтеграції в глобальну інноваційну мережу, на основі якого проведено 

сегментацію 120 країн. 

Ключові слова: глобальна інноваційна мережа, інновації, міжнародне 

співробітництво, глобалізація, трансфер технологій. 

АННОТАЦИЯ 

Гиренко А.Т. Институционально-регулятивные факторы развития 

глобальной инновационной сети. –  Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины, Киев, 2017.  

На основе творчески-критического анализа научных подходов сформулировано 

авторское определение сущности глобальной инновационной сети как 

разноуровневой, динамической институционально-функциональной системы с 

диалектико-противоречивым механизмом взаимодействия и взаимосвязи ее 

структурных элементов в различных областях, пространственно-географических 

сегментах мирового хозяйства на основе современных ИКТ. Обобщены и 

систематизированы теоретическое содержание понятийно-категориального аппарата 

относительно влияния институционально-регулятивных факторов на глобальные 

инновационные сети в зависимости, с одной стороны, от инструментов 

(формирование законодательной базы и определение государственных приоритетов 

развития науки и техники, государственные научные и научно-технические 

программы; государственный заказ; государственная научно-техническая экспертиза; 

бюджетное финансирование научно-технической деятельности и т. д.),  с другой 

стороны, от структуры глобальных инновационных сетей (внутрифирменных,   

межфирменных). Осуществлен эконометрический анализ влияния факторов на 

институциональную интегрированность национальных стейкхолдеров в  глобальную 

инновационную сеть.  Рассчитан индекс готовности интеграции в глобальную 

инновационную сеть, на основе которого проведена сегментация 120 стран. 

Ключевые слова: глобальная инновационная сеть, инновации, международное 

сотрудничество, глобализация, трансфер технологий. 

SUMMARY 

Girenko A.T. Institutional and regulatory factors of development of a global 

innovation network. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.02 - 

World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Ministry of Education and  Science of  Ukraine, Kyiv, 2017. 

On the basis of the creative and critical analysis of scientific approaches, the author 

defines the essence of a global innovation network as a multi-level, dynamic institutional 

and functional system with a dialectically contradictory mechanism of interaction and 

interrelation of its structural elements in various fields, spatial-geographical segments of the 

world economy based on modern ICT; characteristic features of which is a nonlinear 
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hierarchy, where no dominance of some elements and components introduced over others; 

its formation is accompanied by a certain institutionalization (a creation of separate 

structures, a conclusion of transactions, an introduction of new management models, etc.), 

which ensures a flexible organization and coordination of the innovation process. This 

system operates on the principles of synergism, functional diversity and institutional 

pluralism, high adaptability in order to create, disseminate and put into practice innovations, 

strengthens competitive positions of stakeholders in the global competitive space. The 

factors of formation of innovation networks in the context of globalization (openness of 

innovations; transnationalization; offshorization, outsourcing, exchange of science and 

technology information (dissemination of new knowledge by publishing research results in 

peer-reviewed journals, exhibitions, conferences, symposia, international internships, etc.) ); 

transfer of science and technology achievements due to the use of the international system of 

licensing and patenting, the provision of high-tech consulting services, management and 

etc.). The prerequisites for the formation of global innovation networks are identified: 

coordination of government activities in science and technology; mutual informing by 

national research institutions of plans for R&D; participation in the implementation of 

international science and technology programs and projects; coordination and conducting 

co-operative basic research; conducting co-operative scientific experiments and applied 

developments on a contractual basis; exchange of science and technology information 

(research results, technical documentation, samples and materials); international licensing, 

exchange of patents, licenses, know-how; technical assistance and science and technology 

services; holding international scientific conferences, symposia, exhibitions and et cetera; 

implementation of joint publications; cooperation in training and advanced training of 

research and engineering personnel, organization of training and internships for specialists. 

The theoretical content of the conceptual and categorical apparatus regarding the influence 

of institutional and regulatory factors on global innovation networks is generalized and 

systematized, depending, on the one hand, on the tools (forming a legislative base and 

determining state priorities in science and technology development, state scientific science 

and technology programs; public procurement; state science and technology expertise; 

budget financing of science and technology activities; patent and licensing activities; 

metrology, standardization and certification of the formation of science and technology 

personnel, establishing the system of science and technology information), and, on the other 

hand, the structure of global innovation networks (in-house, when global companies use 

“offshore” phases its own branches innovation); intercompany, when global firms order  

phases of innovation to specialized external suppliers, international government-corporate 

research consortia, which, based on public-private partnerships, form global innovation 

networks in publicly important sectors of the economy; informal. The index of readiness for 

integration in the global innovation network was calculated, by which 120 countries were 

segmented. 

Key words: global innovation network, innovation, international cooperation, 

globalization, technology transfer. 


