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Актуальність теми дослідження 

Процес інвестування в інновації є одним з вирішальних чинників 

відтворення світової економічної системи. Рівень інноваційного розвитку 

країн відбувається в XXI столітті одночасно із посиленням глобалізації 

світового господарства, коли інноваційний процес набув рис нелінійної 

моделі і стає інтерактивним. Всі ці процеси відбуваються одночасно, що 

призводить до зміщення центру тяжіння з національного на глобальний 

рівень. Інвестиційно-інноваційний процес долає світові економічні кризи і 

дає поштовх як до оздоровлення окремих національних економік, так і 

прогресу корпорацій, що фінансують та впроваджують інновації. 

ТНК виступають головними інвесторами в інноваційній сфері, а обсяги 

їхніх фінансових витрат на інноваційну діяльність постійно зростають. 

Загальна сума витрат ТНК на дослідження і розробки за останні десять років 

зросла із 106,4 млрд дол. у 2004 р. до більш ніж 160 млрд дол. США у 2014 

р., тобто в 1,6 рази. Проте масштаби фінансування не гарантують успіху 

компанії в інноваційній сфері. Проведені дослідження дозволяють зробити 

висновок щодо відсутності кореляції між обсягами корпоративного 

інноваційного фінансування та ефективністю науково-технологічного 

розвитку ТНК. Це зумовлює необхідність пошуку більш досконалих 

механізмів та інструментів фінансового менеджменту в інноваційній сфері. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми відділу 

міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки та 



міжнародних відносин НАН України «Посткризова трансформація світової 

фінансової системи (2011-2013 рр., номер державної реєстрації 

0110U001983), результати досліджень автора використані у розділі 2 

«Становлення систем фінансового менеджменту глобальних корпорацій» при 

підготовці матеріалів щодо парадигми фінансування інновацій (п.2.2 

«Регуляторний інструментарій фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності глобальних корпорацій») та при розробці рекомендацій щодо 

методики оцінки ефективності фінансування інноваційної діяльності 

глобальних корпорацій (п. 2.3 «Інноваційні чинники міжнародної 

конкурентоспроможності національних економік»). 

 

Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Основні наукові положення, висновки, рекомендації дисертаційної 

роботи мають належне теоретичне, методологічне та емпіричне 

обґрунтування. Це зумовлено, зокрема дослідженням здобувачем значної 

кількості вітчизняних та зарубіжних джерел, які відповідають темі 

дисертації. 

Кандидатська дисертація Вакуленко Є.В. має цілісну концептуальну 

будову, яка включає комплексне дослідження транснаціональної компоненти 

науково-технологічного прогресу, механізмів фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій, а також розроблення 

науково обґрунтованих напрямів розвитку інноваційно-інвестиційної 

діяльності ТНК в Україні. 

Достовірність одержаних результатів полягає і в тому, що наукові 

положення висновки і рекомендації автора всебічно обґрунтовані, 

аргументовані та базуються не лише на наукових доробках вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а й на матеріалах й аналітичних звітах міжнародних та 

вітчизняних організацій ЮНКТАД, ООН, Global Innovation 1000; Global 

Innovation Barometer, Міністерства економічного розвитку та торгівлі 



України, агреговані дані Державної служби статистики України (наукова та 

інноваційна діяльність в Україні), Національного інституту стратегічних 

досліджень в Україні, дослідження та звіти консалтингових компаній та 

національного центру стратегічних досліджень «Центру Разумкова», Price 

Waterhouse Coopers, Deloite, KPMG, матеріали інформаційних агентств 

(Reuters, Bloombrs), ресурси Інтернет. 

У процесі підготовки дисертації здобувач використав значну кількість 

різноманітних методів дослідження, серед яких: загальнонаукові, економіко-

математичні та методи статистичного спостереження. 

Структура дисертаційного дослідження логічна, послідовна і у повному 

обсязі розкриває тему. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі обґрунтовано 

ряд наукових положень, висновків та рекомендацій, які становлять наукову 

новизну. 

Серед найбільш суттєвих наукових результатів дисертації на особливу 

увагу заслуговують такі:  

- вперше обґрунтовано систему комплексного фінансування 

інноваційної діяльності ТНК, яка включає: базові ланки корпоративного 

фінансування, до складу яких входять: бюджети виконання НДДКР та 

трансфертне ціноутворення у контексті забезпечення маржинального доходу 

на кожній стадії інноваційного процесу; допоміжні ланки, а саме: інноваційні 

фонди стратегічних альянсів, що дозволяють суттєво знизити ризики 

інноваційної діяльності та забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів 

між учасниками цих альянсів на користь компаній – галузевих лідерів у 

відповідних сферах науково-технологічного розвитку; корпоративних та 

незалежних венчурних фондів, які дозволяють знизити рівень оподаткування 

в інноваційній сфері, прискорити рух грошових потоків на всіх стадіях 

інноваційного процесу та забезпечити досягнення цілей пріоритетних 



інноваційних проектів; національні інноваційні фонди, що використовуються 

ТНК для фінансування таких інноваційних розробок які мають пріоритетне 

значення для розвитку відповідних національних економік; фінансово-

кредитний механізм,  який використовується, як правило, на завершальних 

етапах інноваційного процесу, головним чином в рамках інтегрованих 

структур міжнародного бізнесу (кейрецу в Японії, чеболі в Південній Кореї; 

промислово-фінансові групи США та Німеччини і т. ін.) [c. 62-67]; 

-     запропоновано економіко-математичний та графічний варіанти 

когнітивної моделі привабливості інноваційно-інвестиційного середовища 

приймаючих країн, яка дозволяє виявити мотиваційні фактори інноваційної 

діяльності ТНК в цих країнах; побудовані на основі зазначеної моделі 

сценарії розвитку економіки України на перспективу до 2020 року 

(інерційний, екстенсивний та інтенсивний) дозволили виявити, з одного боку, 

позитивний вплив людського фактору та патентного потенціалу на розвиток 

науково-технологічної діяльності ТНК в Україні, а з іншого – вкрай 

негативну роль високого рівня корупції у рівні привабливості вітчизняного 

інвестиційного клімату [c. 143-151]; 

- удосконалено кластерний підхід до фінансування інновацій ТНК 

за показником концентрації глобального потоку інвестицій, на основі якого 

виділено три групи країн: інноваційні лідери (США, Японія, Франція, 

Німеччина, Велика Британія), частка яких в загальному обсязі фінансування 

інновацій перевищила 82%;  інноваційні «тигри» з Південно-Східної Азії, 

частка яких становить 16%;  інноваційні аутсайдери – решта країн [c. 32-48]; 

- грунтовно продискутовано та наведено власне трактування 

категорії «фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних 

корпорацій», яка являє собою взаємопов’язану сукупність інструментів 

регулювання грошових потоків компанії у сфері креативного пошуку і 

реалізації можливостей щодо створення власних та використання залучених, 

на основі концепції відкритих інновацій, продуктів інтелектуальної 

власності, що якісно змінюють технологію і організацію бізнесу з метою 



кращого задоволення попиту на цільових ринках за умов  дотримання 

критеріїв ефективності і вимог сталого розвитку [c. 61-63]; 

- отримали подальшого розвитку шляхи підвищення ефективності 

функціонування фінансово-податкової системи України у контексті 

інноваційного розвитку національної економіки за рахунок: по-перше, 

пільгового оподаткування високотехнологічних компаній і секторів в цілому; 

по-друге, зниження відрахувань до бюджетів різних рівнів на оплату праці 

фахівців, що зайняті в науково-дослідній та дослідно-конструкторській 

діяльності; по-третє, спрощення процедур розмитнення імпорту сучасного 

обладнання та новітніх технологій, пов’язаних із енерго та 

ресурсозбереженням як на підприємствах, так і в домогосподарствах; по-

четверте, запровадження додаткового спеціального податку на суб’єктів 

господарської діяльності, що використовують застаріле обладнання та низько 

технологічні уклади у своїй діяльності; по-п’яте, передбачення суттєвих 

преференції для розвитку інформаційних технологій й бізнесу в цілому; по-

шосте, створення спеціалізованої фінансової установи на основі механізму 

державно-приватного партнерства, яка має обирати, фінансово забезпечувати 

та реалізовувати пріоритетні для національної економіки інноваційні проекти 

у контексті посилення частки високотехнологічних укладів п’ятого та 

шостого рівня [c. 154-168]. 

 

Повнота відображення результатів дослідження в опублікованих працях 

Всі викладені в дисертації наукові результати отримані автором 

особисто. При цьому основні положення роботи опубліковані у 19 наукових 

працях загальним обсягом 15,9 д. а. з них 8 у провідних наукових фахових 

вітчизняних і зарубіжних виданнях, та у 7 матеріалах міжнародних науково-

практичних конференцій, 2 монографії та 4 в інших виданнях. 

У друкованих роботах здобувача достатньо повно відображено сутність 

основних отриманих результатів виконаного дослідження та їх наукова 

новизна. Публікації відповідають вимогам до наукових статей, встановлених 



МОН України. Основні результати проведеного дослідження доповідалися на 

семи міжнародних, всеукраїнських науково-теоретичних та науково-

практичних конференціях.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

результати дисертаційного дослідження, висновки та конкретні пропозиції 

можуть бути використані як методологічна база для розробки стратегій 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських компаній на 

основі використання сучасних систем фінансування інноваційної діяльності 

провідних транснаціональних корпорацій.  

Матеріали дисертаційного дослідження були використані на 

загальнодержавному рівні: Комітетом Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції у законопроектній роботі (довідка № 291 – 

1075 від 29.01.2015 р.); Комітетом Верховної Ради України з питань 

фінансової політики і банківської діяльності і законопроектній роботі 

(довідка № 03-25/15 від 27.01.2015 р.); у практичній діяльності Підкомітетом 

з питань міжнародної економічної політики Комітету з питань економічної 

політики Верховної Ради України (довідка № 5-15/69 від 02.12.2012 р.); 

Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції в 

законопроектній роботі (довідка від 26.09.2014 р.). Низка наукових положень 

кандидатської дисертаційної роботи, які були отримані особисто автором, 

використовуються у процесі викладання нормативних дисциплін для 

студентів «Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана» (довідка від 24.09.2014 р.). Науково-методичні матеріали, 

висновки та пропозиції, розроблені та сформульовані в роботі, були 

використані у ході реалізації науково-дослідних тем «Науково-дослідним 

економічним інститутом» (довідка № 1/172-а від 17.04.2012 р.); використані в 

ході реструктуризації компанії «Експерт Холдинг» (довідка № 06-233 від 

20.06.2014 р.); 

 

 



Відповідність вимогам, що пред’являються до дисертаційних робіт 

Дисертаційну роботу Вакуленко Є.В. відрізняють логічність і 

послідовність викладення матеріалу, всебічне дослідження поставлених 

завдань, аргументованість основних тверджень автора. За своїм 

оформленням дисертація зауважень не викликає. 

Автореферат дисертаційної роботи відповідає дисертації за змістом і 

структурою і оформлений згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України. У ньому достатньо повно викладено основні наукові здобутки, 

пропозиції і висновки автора. 

Подана на відгук дисертаційна робота Вакуленко Є.В. відповідає 

встановленим вимогам. Робота виконана самостійно, являє собою закінчене 

наукове дослідження. Отримані нові науково обґрунтовані результати мають 

важливе наукове та практичне значення. 

 

Зауваження до змісту дисертації 

У цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити, що окремі 

її підходи та положення є дискусійними, містять недоліки, або ж викладені 

дещо поверхнево і потребують більш глибокого дослідження та 

обґрунтування. До зауважень, можна віднести наступне: 

1. В методологічному плані в процесі обґрунтування фінансового 

механізму забезпечення інноваційної діяльності транснаціональних 

корпорацій автору вдалось виокремити основні ланки цього механізму (с. 63, 

рис. 1.15). Однак, незважаючи на новизну запропонованої схеми, їй 

притаманні певні недоліки. По-перше, схема не дає чітких уявлень про 

інструменти міжнародного фінансового менеджменту, що використовуються 

для інноваційної діяльності ТНК, зокрема пов’язаними із функціонуванням 

фондового ринку. По-друге, оскільки окремі стадії інноваційного циклу 

виконуються в різних країнах і потребують відповідного міжкраїнового руху 

капіталу, виникає необхідність використання інструментів управління 



валютними та інвестиційними ризиками. По-третє, на рис. 1.15, національне 

виглядає дещо ізольованою ланкою. 

2. Авторське визначення інновації, як втілення новаторських ідей, 

направлених на отримання прибутку підприємницької структури від 

впровадження, виробництва та новоствореного продукту, організації 

прогресивних моделей, створення нових ринкових систем (с. 31-32) не є 

досконалим. По-перше, акцент на прибутковості інновацій суттєво звужує 

креативну діяльність не лише дослідників, а й інших категорій працівників 

ТНК. По-друге, прибутковість не є вичерпним критерієм інноваційної 

діяльності. Не менш важливо пов’язувати інновації із змінами і новими 

можливостями для бізнесу. В цьому зв’язку більш прагматичним і 

конструктивним, на наш погляд, є визначення Дж. Вулперта, керівника 

лабораторії Extreme Blue в м. Остіні корпорації IBM: «Інновація – це пошук 

зовсім нових можливостей для бізнесу, використання нових чи якісно 

відмінних технологій і внесення змін у саму суть того чи іншого бізнесу». 

(Инновации в бизнесе: пер. с англ. Л. Мордвинуева. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. – с. 58). Перевага наведеного визначення полягає у тому, що в 

ньому акцент зроблено на новизні розробок і змінах у бізнесі, які 

забезпечують його конкурентоспроможність. 

3. Хоча в дисертації крос-культурні аспекти фінансування 

інноваційної діяльності ТНК представлені у кластерному підході до 

глобальних інвестиційних потоків, цьому питанні приділено недостатньої 

уваги. Мова йде, зокрема про доцільність більш ґрунтовного аналізу 

японського досвіду фінансово-інноваційного менеджменту, зокрема 

світового лідера автомобілебудування – корпорації «Тойота». Адже це одна з 

небагатьох корпорації, якій вдалось поєднати фінансування інновацій із 

переходом до ощадливої розробки нової продукції, що являє собою стрибук в 

океан удосконалення (Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологи (Пер. С англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 

с. 414). Саме ощадлива система розробки продукції дозволяє об’єднати 



зусилля функціональних підрозділів, в тому числі фінансових та 

постачальників. 

4. Одним з ключових пунктів наукової новизни дисертаційного 

дослідження є обґрунтування авторської системи фінансування інноваційної 

діяльності транснаціональних корпорацій. Проте, впровадженню зазначеної 

системи в діяльність вітчизняних компаній та наданню відповідних 

пропозицій приділено недостатньої уваги. 

5. Запропонована в роботі когнітивна модель привабливості 

інвестиційно-інноваційного середовища України у СКМ «ІГЛА» (рис. 3.6, с. 

145, формули 3.1, 3.2, с. 145 - 146), хоча і містить елементи новизни, виглядає 

дещо складною для практичного використання. Що ж стосується висновку 

автора про залежність суттєвого зростання потоку інвестицій в Україну від 

подолання корупції (с. 150), то він є відомим і без використання складних 

моделей. 

6. Певна частина матеріалу носить дещо загальних характер і не 

пов’язана безпосередньо із предметом дослідження, а тому ускладнює аналіз 

тексту дисертації. Це стосується зокрема теорій маржиналізму та легального 

марксизму (с. 21 - 24), корпоративного авторитаризму (с. 25 - 27), 

соціального ституціоналізму Дж. К. Гелбрейта (с. 51 - 52), ефекту агломерації 

(с. 113 - 114) і ін.. 

7. В дисертації подекуди використовуються застарілі статистичні 

дані. Мова йде зокрема про корпоративні витрати та НДДКР в 2012 р. (с. 36, 

рис. 1.3), світові потоки інвестицій в НДДКР в 2010 – 2012р. (с. 39, табл.. 

1.3), динаміку прямих іноземних інвестицій та НДДКР в 208 – 2012 рр (с. 45, 

рис. 1.9), результати інноваційної діяльності 300 глобальних фірм в 24 

основних секторах матеріального виробництва в 2011 році (с. 208, додаток 1) 

і ін. 

Проте, висловлені зауваження суттєво не впливають на позитивну 

оцінку рецензованої роботи, а свідчать про невикористані можливості для 

подальшої наукової роботи автора. 



8. Загальний висновок 

В цілому дисертаційна робота Вакуленко Є.В. є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на актуальну тему, в якому отримані нові науково 

обґрунтовані результати. Вони в сукупності вирішують важливе наукове 

завдання, пов’язане з розвитком систем фінансового управління 

інноваційною діяльністю транснаціональних корпорацій в умовах 

глобального бізнесу, розроблення на цій основі шляхів підвищення 

ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності ТНК в Україні.  

За своїм змістом, завершеністю, достовірністю отриманих результатів, 

науковою новизною, теоретичним і практичним значенням дисертаційна 

робота «Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних 

корпорацій» відповідає пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567, а її автор, Вакуленко Євгенія Володимирівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.  
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