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Про регіональну та глобальну організаційну модель для досліджень у сфері глобальної
економіки знань провідними бізнес‐школами. Результати довгострокового дослідження у
Китаї, Європі та США з 2010 по 2016 рр.
Автор пропонує оптимальну регіональну та глобальну організаційну модель для бізнес-шкіл, мета яких –
грати провідну роль у дослідженнях у сфері глобальної економіки знань. У процесі збору даних за період з
2010 по 2016 рр. було проведене опитування професорів та були використані вторинні джерела. Теорія
хаосу використовується для відображення важливості регіональної та глобальної моделі для аналізу шести
бізнес-шкіл у Китаї, Європі та США. Автор стверджує, що відібрані бізнес-школи стали більш
орієнтованими на дослідження у вищезгаданий період через більш складне та неспокійне бізнессередовище. Це особливо стосується таких елітних бізнес-шкіл як Гарвардська школа бізнесу, бізнес-школа
IESE та Китайсько-європейська школа міжнародного бізнесу. На думку автора, налагоджені дослідження
можуть допомогти бізнес-школам у їх боротьбі за успіх з використанням здобутків наукової спільноти в
якості орієнтиру.
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Про региональную и глобальную организационную модель для исследований в сфере
глобальной экономики знаний ведущими бизнес‐школами. Результаты долгосрочного
исследования в Китае, Европе и США с 2010 по 2016 гг.
Автор предлагает оптимальную региональную организационную модель для бизнес-щкол, цель которых –
играть ведущую роль в исследованиях в сфере глобальной экономики знаний. В процессе сбора данных за
период с 2010 по 2016 гг. был проведён опрос профессоров и были использованы вторичные источники.
Теория хаоса используется для отображения важности региональной и глобальной модели для анализа
шести бизнес-школ в Китае, Европе и США. Автор утверждает, что отобранные бизнес-школы стали более
ориентированными на исследования в вышеупомянутый период из-за более сложной и неспокойной бизнессреды. Это особенно касается таких элитных бизнес-школ как Гарвардская школа бизнеса, бизнес-школа
IESE и Китайско-европейская школа международного бизнеса. По мнению автора, налаженные
исследования могут помочь бизнес-школам в их борьбе за успех с использованием достижений научного
сообщества в качестве ориентира.
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