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на дисертаційну роботу Гіренко Анни Тимофїївни на тему «Інституційно- 

регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі», подану 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні відносини

Актуальність теми дослідження

Мережевість притаманна багатьом соціальним та економічним 

процесам розвитку сучасної людської цивілізації. На межі ХХ-ХХІ ст. 

відбулись трансформації глобальної економіки під впливом Четвертої 

промислової революції, що обумовило мережевий характер інноваційної 

діяльності, перетворення глобальних виробничих у глобальні інноваційні 

мережі. Оскільки глобальні інноваційні мережі ідентифіковані як явище 

відносно недавно, недостатньо вивченими є їх сутність, закономірності 

формування, структура, типізація тощо. Окремої уваги потребує регулятивний 

вимір дослідження глобальної інноваційної мережі. Стратегічний вибір 

економічної політики і конкретних регулятивних інструментів в умовах 

невизначеності, високої конкуренції та динаміки процесів, що вже постали як 

перед компаніями, так і перед країнами та міжнародними організаціями, 

потребують важливих рішень. Окремим завданням є дослідження моделей та 

динаміки інституційних умов, у тому числі організаційних реформ та 

модернізації у державному секторі щодо інтеграції до глобальної інноваційної 

мережі. Зростає значення теоретико-методологічного обґрунтування впливу 

інституційно-регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної
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мережі, задля розроблення практичних рекомендацій щодо результативної 

інституціоналізації національних суб’єктів у процесі їх інтеграції до 

глобальної інноваційної мережі. Тому тема дисертаційної роботи 

«Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної 

мережі» є актуальною та такою, що знаходиться в руслі сучасних світових і 

вітчизняних досліджень.

Зв’язок теми дисертації з пріоритетними напрямками розвитку науки, 

державними та галузевими науковими програмами 

Дисертаційна робота Гіренко А. Т. виконана в рамках науково- 

дослідних тем кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 

відповідності до плану науково-дослідних робіт Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

темою «Стратегія інтеграції України у світову економіку» (ДР № 11БФ048- 

01), як складова комплексної наукової програми «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» (2011-2015 рр.) Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Внесок автора, Гіренко А. Т., в 

дослідження зазначеної теми полягає у виокремленні механізмів впливу 

інституційно-регулятивних інструментів на розвиток глобальної інноваційної 

мережі з обґрунтуванням стратегічних пріоритетів України щодо інтеграції до 

глобальної інноваційної мережі.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

ступінь і повнота вирішення поставлених завдань 

Наукові результати, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

Гіренко А. Т. достатньо обґрунтовані та аргументовані, а поставлені у 

відповідності до мети наукові завдання повною мірою досягнуті. Тема 

дисертації «Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної 

інноваційної мережі» розкрита із застосуванням сучасних методів наукового 

пізнання. Представлені у дисертації аналітичні розрахунки та висновки 

базуються на достатній фактологічній і статистичній базі, аналізі наукових
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праць провідних українських та зарубіжних учених, результатах власних 

досліджень автора.. Автором використані статистичні матеріали, офіційні 

звіти й аналітичні публікації міжнародних організацій. В роботі міститься 

вагомий перелік посилань (225 джерел), значна частка яких (73 джерела) 

припадає на сучасну англомовну наукову літературу.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій 

Дисертаційна робота містить цілу низку елементів наукової новизни і 

характеризується оригінальним авторським підходом до реалізації завдань 

дослідження, пов’язаних з оцінкою впливу інституційно-регулятивних 

чинників на формування і розвиток глобальної інноваційної мережі в умовах 

трансформації глобальної економічної системи. Новизна наукових положень, 

обґрунтовані висновки та розроблені рекомендації полягають у такому:

1. 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. Визначено її характерні риси, 

зокрема такі як: глобальний характер діяльності (уточнення стосується 

макрорегіональних інноваційних мереж); спрямованість на створення, 

поширення і практичну реалізацію інновацій; матрично-мережева організація 

(на відміну від традиційних (лінійних, функціональних та лінійно- 

функціональних), продуктових та дивізіональних типів організаційних 

структур). Важливою характеристикою є інституціоналізація формування 

(створення окремих структур, альянсів, впровадження нових управлінських 

моделей учасниками), яка існує навіть в неформальній глобальній 

інноваційній мережі. Відмічено переваги участі завдяки гнучкості та 

координованості інноваційного процесу в мережевій моделі інноваційного 

циклу. Виокремлено основні принципи функціонування глобальної 

інноваційної мережі: синергізму, функціональної різноплановості,
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інституційного плюралізму та високої адаптивності (с.32-34, 38-43, 46-50).

2. Досліджено ґенезу інноваційно-мережевої парадигми та еволюцію 

концепцій, що характеризують сучасний етап розвитку світової економіки. 

Розглянуто такі концепції: глобальної інноваційної мережі, глобальної 

виробничої мережі, національної інноваційної системи (з акцентом на її 

мережевому, по суті, характері та визначенні інституційних аспектів 

формування інноваційної інфраструктури), інноваційної економіки (економіки 

знань), інформаційного суспільства. Виокремлено основні етапи та наукові 

підходи до становлення інноваційно-мережевих систем: перший етап (кінець 

XVIII -  кінець XIX ст.) -  індустріальна революція; другий етап (кінець XIX -  

середина XX ст.) -  науково-технічна революція (інноваційна теорія, концепція 

конвейєрних виробничих систем); третій етап (середина XX -  кінець XX ст.) -  

інформаційна революція (концепції конвергенції економічного зростання на 

засадах продуктової інновації, людського капіталу, глобальних виробничих 

мереж); четвертий етап (кінець XX -  початок XXI ст.) -  Четверта 

індустріальна революція (концепції асиметрії інформації, національних 

інноваційних систем, смарт-економіки, інформаційного суспільства, 

глобальних інноваційних мереж) (с. 50-70).

3. Автором розвинено концептуальні засади механізмів розвитку 

глобальної інноваційної мережі на основі функцій (інтеграційна, ресурсна, 

консолідуюча та балансуюча), інституційно-регулятивних інструментів 

(прямої та непрямої дії), ролі державних інституцій на нинішньому суспільно- 

історичному етапі якісно нового глобального економічного порядку 

(законодавство, програмно-цільовий підхід, національні регулятивні 

інституції), синергійної взаємодії інституційно-регулятивних чинників, 

створення міжнародних платформ для співпраці суб’єктів інноваційних мереж 

різного рівня. Визначено, що в процесі глобалізації світової економіки і 

переходу розвинених країн до формування інформаційного суспільства 

основною умовою ефективності інституційно-регулятивних засад розвитку 

глобальної інноваційної мережі є рівень врахування особливостей
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функціонування національних інноваційних систем та інтегрованість з 

інфраструктурою інноваційного процесу, залученість до міжнародного 

науково-технічного співробітництва та трансферу технологій, 

транснаціоналізація інноваційного бізнесу (с. 70-83, 84-104).

4. Проведено узагальнення, систематизацію та диференціацію сутності 

впливу інституційно-регулятивних чинників на глобальну інноваційну 

мережу залежно від її типу: до внутрішньої (в межах ТНК/МНК) віднесено 

загальносвітову стандартизацію, рекомендаційний контроль, диференціацію 

інструментів щодо країн базування та країн-реципієнтів, пріоритет 

наддержавному (універсальному та георегіональному) регулятивному рівню; 

до зовнішньої (стосовно ТНК/МНК) -  підтримка національних суб’єктів, 

створення інноваційних кластерів, адаптивне планування; до міжнародних 

державно-корпоративних науково-дослідницьких консорціумів (з глобальним 

охопленням) -  стимулюючі інструменти, програмно-цільові методи, 

партнерські відносини, стратегічне планування). Виокремлено європейський, 

північноамериканський, азійський, альтернативний інституційно- 

регулятивних механізми інтеграції до глобальної інноваційної мережі залежно 

від ступеня радикальності створюваних інновацій (інкрементальних, 

модульних, архітектурних чи радикальних) (с. 106-127).

5. Практичне значення має удосконалення методики ідентифікації впливу 

інституційно-регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної 

мережі як для сегментації країн світу (стосовно готовності до інституційної 

інтеграції з глобальною інноваційною мережею, рівня доходу країни, 

збалансованості чинників глобальності, інноваційності, мережевості), так і в 

економетричній моделі. Така методика дає змогу приймати управлінські 

рішення щодо вибору оптимальних інституційно-регулятивних заходів щодо 

інтеграції національних суб’єктів до глобальної інноваційної мережі в процесі 

середньо- та довгострокового планування (с. 127-141).

6. Здобутком автора є розроблення алгоритму комплексної оцінки рівня 

інституційної інтегрованості національних суб’єктів як елементів
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національної інноваційної системи до глобальної інноваційної мережі. 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 глобальної 

інноваційної мережі. 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. 

На п’ятому етапі за визначеною системою показників нижнього рівня ієрархії 

створюється база даних їх числових значень. Отриманий набір індикаторів із 

застосуванням еталонних значень забезпечує гнучкість оцінки, зіставність 

показників у часі, бенчмаркінг інституційно-регулятивних чинників на 

глобальному, міжнародному, макрорегіональному та макроекономічному 

рівні із цільовими значеннями результативності (с. 161-174).

7. На основі авторської аналітичної моделі кількісного вимірювання та 

комплексного аналізу інституційної інтегрованості суб’єктів України до 

глобальної інноваційної мережі виокремлено головні проблеми та загрози, 

визначено потенціал та обґрунтовано пріоритетні завдання для України, які 

стосуються посилення інноваційної складової (оскільки рівень глобальності та 

мережевості є прийнятним) і передбачають розвиток національної 

інноваційної системи завдяки комплексному застосуванню інституційно- 

регулятивних засад, побудові інноваційної моделі економіки, яка основана на 

перманентно оновлюваних знаннях, тотальному впровадженні передових 

технологій, кооперації у галузі НДДКР, трансфері технологій, 

отриманні/передачі компетенцій та системній модернізації, що потребує 

збільшення фінансових потоків, диверсифікації джерел їх надходжень та 

перегляду політики їх використання, застосування фінансових регулятивних 

механізмів; нарощування та покращення якісних компонентів освітньо-
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кваліфікаційного потенціалу; посилення інноваційної складової економічного 

розвитку шляхом застосування стимулюючих, регулятивних, мотиваційних 

механізмів з урахуванням досвіду постіндустріальних країн; розширення всіх 

форм міжнародного наукового співробітництва (с. 175-185).

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів 

дисертаційної роботи 

Сформульовані та обґрунтовані в дисертації концептуальні положення, 

висновки та рекомендації мають безумовну теоретичну цінність та 

визначають науково-практичне значення з точки зору дослідження сучасних 

трендів глобалізації, становлення інноваційно-мережевої парадигми, 

розроблення та впровадження організаційних моделей транснаціонального 

бізнесу й інституційно-регулятивних інструментів, адекватних сучасним 

умовам глобальної конкурентоспроможності.

Зокрема аналіз 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» (довідка № 410 від 28.11.2017) та ТОВ «Міжгалузевий науково- 

дослідний центр менеджменту та інновацій» (акт впровадження від 

10.05.2017) щодо можливості максимізувати прибутки від інноваційної маржі, 

коли глобальна інноваційна мережа слугує способом прискорити інновації; 

використання як компенсаційного механізму для мінімізації витрат внаслідок 

недосконалості ринкових механізмів в країнах, що розвиваються, для фірм, 

що не є ТНК; отримання економічного ефекту від участі в неформальних 

глобальних інноваційних мережах тощо.

Основні наукові положення дисертації було впроваджено у навчальному 

процесі Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час викладання навчальних
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дисциплін на бакалаврському та магістерському ступенях вищої освіти 

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

Повнота викладу основних результатів дисертації, висновків і 

пропозицій в опублікованих працях здобувана

Ознайомлення з науковим доробком Гіренко А. Т. свідчить, що автор 

опублікувала результати дослідження у відповідності вимог МОН України 

щодо опублікування та повноти висвітлення результатів. Зокрема, загальна 

кількість наукових праць за темою дослідження становить 20 одиниць 

обсягом особистого внеску Гіренко А. Т. 7,3 друк, арк., у тому числі (16 

одноосібних та 4 -  у співавторстві), з них: 7 статей у наукових фахових 

виданнях України, 3 статті в наукових періодичних виданнях інших держав, 1 

стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз 

та 9 матеріалів та тез доповідей на конференціях.

Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 9 

науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня.

Автореферат дисертації розкриває основні положення, висновки і 

рекомендації дисертаційної роботи.

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Гіренко А.Т. містить окремі недоліки та 

положення, які є підставою для наукової дискусії:

1. В дисертації акцентовано увагу на тому, що на сучасному етапі 

розвитку глобальної інноваційної мережі до її основних суб’єктів відносяться не 

лише ТНК/МНК, але й інші підприємства різних організаційно-правових форм, 

що займаються НДЦКР, інноваціями та комп’ютерними технологіями, вчені та 

винахідники (с. 33-38) тощо, а на с. 100 в структурі глобальної інноваційної 

мережі виокремлено групу домашніх господарств. Стосовно індивідуального та 

мікрорівнів серед умов ефективності участі національних суб’єктів у глобальній 

інноваційній мережі зазначено, рівень інтернаціоналізації та абсорбційної 

(поглинаючої) здатності використовувати знання власної галузі, інших галузей 

та знання, продуковані дослідницькими установами (с. 191-192). З тексту роботи



не зрозуміло, як це положення відображено в аналітичній оцінці застосування 

методики ідентифікації впливу інституційно-регулятивних чинників на розвиток 

глобальної інноваційної мережі.

2. В умовах перманентного поглиблення інтернаціоналізації та 

глобалізації господарських процесів успіх розвитку національних 

інноваційних систем визначає передумови розвитку глобальних інноваційних 

мереж, що підтверджено висновками дисертації Гіренко А.Т. «основною 

умовою ефективності інституційно-регулятивних засад інтеграції національних 

суб’єктів до глобальної інноваційної мережі є належне врахування особливостей 

функціонування національних інноваційних систем» (с. 192), власне від «стану 

національного інноваційного розвитку та інноваційної інфраструктури, науково- 

технічного потенціалу» (також с.192). Однак, незрозумілою залишається 

авторська позиція щодо конкуренції в глобальному інноваційному просторі за 

фінансові й трудові ресурси та споживача в умовах, коли в процесі інституційної 

інтеграції з глобальними інноваційними мережами кордони національних 

інноваційних систем поступово стиратимуться.

3. В роботі приділено увагу ТНК/МНК, які функціонують в галузі 

аерокосмічної, оборонної промисловості, телекомунікаційного обладнання та 

комп’ютерної техніки (див. с. 128-129, Додаток Д таблиці Д.1-Д.З (с. 239- 

240). При цьому, не згадується про ТНК/МНК, які працюють в інших 

інноваційних сферах діяльності, наприклад, фармацевтичній і 

біотехнологічній. Вважаємо дискусійною таку вибірковість розгляду без 

пояснень авторської позиції.

4. В дисертації підкреслено роль транснаціоналізації інноваційного 

бізнесу як передумови і чинника виникнення глобальних інноваційних мереж, 

розвитку інноваційного суспільства тощо (с. 17, 64, 67-70, 82, 84, 111, 190). 

Серед типів глобальної інноваційної мережі виокремлено внутрішню, тобто 

таку, яка обмежена рамками однієї ТНК/МНК. Разом з тим, безпосередньо 

функціонування інноваційних підрозділів ТНК (у тому числі закордонних), їх 

еволюція від найпростіших моніторингових та адаптивних філій до
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міжкорпоративних технологічних альянсів як суб’єктів глобальної 

інноваційної мережі залишились поза увагою автора.

5. Інноваційно-мережева парадигма, що характеризує сучасний етап 

розвитку концепції глобальної економіки, загалом спрямована не лише на 

отримання комерційної вигоди, а соціальних та екологічних ефектів у 

планетарному масштабі (див. наприклад, Програмні документи ООН про 

Глобальні Цілі сталого розвитку та інформаційне суспільство). Однак ці аспекти 

залишились за межами дослідження при розгляді автором ґенези інноваційно- 

мережевої парадигми (с. 50-70).

6. У роботі є низка положень, що мають опосередкований вплив на 

якість виконання поставлених дослідницьких завдань. Зокрема, автору варто 

звернути увагу на структурні диспропорції, що мають місце в основній 

частині роботи (за обсягом підрозділ 1.3 (11 сторінок) суттєво поступається 

іншим). Робота містить певні стилістичні та редакційні упущення, наприклад, 

автор вперше згадує поняття національної інноваційної системи на с. 18, 

розглядає зв'язок між ефективністю інноваційної діяльності всередині країни 

розвитком національної інноваційної системи на с. 32, а аналізує визначення 

терміну «національна інноваційна система» тільки на с. 62-63. Також, попри 

загальновживані акроніми та скорочення, автор застосовує в роботі такі, що не 

набули у вітчизняній науковій літературі вжитку, наприклад, дискусійним 

вбачається позначення множини терміну «глобальна інноваційна мережа» 

акронімом ГІМм.

Зазначені зауваження та дискусійні положення не впливають на високу 

загальну оцінку дослідження, його наукову новизну, висновки та пропозиції.

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим вимогам

Дисертаційна робота Гіренко А. Т. виконана на актуальну тему «Інституційно- 

регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі» на високому 

науковому рівні. Мету дисертації досягнуто, поставлені завдання повною 

мірою вирішені, отримані теоретико-методологічні та науково-практичні 

результати містять елементи конкретно визначеної наукової новизни і у
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цілому вирішують важливу наукову проблему комплексної оцінки впливу 

інституційно-регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної 

мережі.

Дисертаційна робота «Інституційно-регулятивні чинники розвитку 

глобальної інноваційної мережі» відповідає встановленим вимогам пп. 9, 11, 

12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами, внесеними 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, а її автор 

-  Гіренко Анна Тимофіївна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  Світове господарство 

і міжнародні економічні відносини.
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