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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано теоретичні засади інтелектуаліза-

ції міжнародної торгівлі, визначено, що відповідний процес ба-
зується на двох взаємозумовлених підходах: структурно-дифе-
ренціальному та рівнево-диференціальному. Проаналізовано 
окремі тенденції світової торгівлі, що підтверджують гіпотезу 
про інтелектуалізацію міжнародної торгівлі та зростання част-
ки інтелектуального та інноваційного складників. Обґрунтова-
но провідну роль розвинутих країн. Запропоновано авторську 
інтерпретацію поняття «інтелектуалізація міжнародної тор-
гівлі», ідентифіковано іманентні їй ознаки та структуровано її 
складники на емпіричному та методологічному рівнях.

Ключові слова: інтелектуалізація, міжнародна торгівля, 
торговельно-економічні відносини країн, глобальний ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы теоретические основы ин-

теллектуализации международной торговли, определено, что 
соответствующий процесс базируется на двух взаимообус-
ловленных подходах: структурно-дифференциальном и уров-
нево-дифференциальном. Проанализированы отдельные 
тенденции мировой торговли, подтверждающие гипотезу об 
интеллектуализации международной торговли и росте доли 
интеллектуальной и инновационной составляющих. Обосно-
вана ведущая роль развитых стран. Предложена авторская 
интерпретация понятия «интеллектуализация международ-
ной торговли», идентифицированы имманентные ей признаки 
и структурированы ее составляющие на эмпирическом и мето-
дологическом уровнях.

Ключевые слова: интеллектуализация, международная 
торговля, торгово-экономические отношения стран, глобаль-
ный рынок.

ANNOTATION
The article analyzes the theoretical principles of intellectualiza-

tion of international trade, it is determined that the corresponding 
process is based on two mutually agreed approaches: structur-
al-differential and level-differential. Some tendencies of world trade 
are analyzed, confirming the hypothesis about intellectualization 
of international trade and growth of the share of intellectual and in-
novative components. The leading role of the developed countries 
is substantiated. The author’s interpretation of the concept of «in-
tellectualization of international trade» is proposed, the inherent 
features of it are identified and its components structured at empir-
ical and methodological levels.

Keywords: intellectualization, international trade, trade 
and economic relations of countries, global market.

Постановка проблеми. Глобалізація еконо-
мічного розвитку, становлення інформаційного 
суспільства та економіки знань, інтелектуаліза-
ція являють собою одні із ключових тенденцій 
глобального економічного розвитку та надають 
країнам значних можливостей для підвищення 
їх рівня конкурентного лідерства. У цьому кон-
тексті швидка активізація науково-технічного 
обміну стала однією з помітних рис сучасного 

етапу розвитку міжнародних економічних відно-
син. Внаслідок цього підвищується важливість 
інформаційного забезпечення як умови ефектив-
ності господарської діяльності та міжнародних 
взаємодій. За оцінками Г.В. Кузнєцової 80% 
світової торгівлі становлять товари, що містять 
інтелектуальну власність. На міжнародну пере-
дачу технологій припадає близько 7% прибутку, 
одержаного у світовому товарообігу. Сумарна 
вартість створюваних в світі технологій досягає 
60% величини всього суспільного валового про-
дукту [11, с. 35-47]. Розроблення та володіння 
новітніми знаннями і технологіями є базовими 
умовами зовнішньоторговельної конкуренто-
спроможності країн, а володіння правами на 
об’єкти інтелектуальної власності є детермінан-
тою сучасної економічної глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Діалектичні суперечності інтелектуалізації 
глобального економічного розвитку досліджу-
вали у своїх працях низка вчених, таких як 
Е. Брукинг, У. Букович, Л. Едвінссон, М. Кас-
тельс, М. Мелоун, Л. Едвінссон, Й. Шумпетер, 
Є. Ясіна тощо. Серед вітчизняних дослідни-
ків можна виділити В. Базилевича, В. Ільїна, 
Д. Ільницького Ю. Козака, А. Колота, В. Кури-
ляк, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Т. Орє-
хову, А. Поручника Я. Столярчук, Т. Циган-
кову, В. Чужикова, О. Швиданенка та багатьох 
інших. Нині проблемі інтелектуалізації присвя-
чено багато уваги, проте серед науковців досі 
тривають дебати із приводу дефініції цього про-
цесу, а також стосовно історичних особливостей 
і періоду його виникнення.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
та визначальних детермінант інтелектуалі-
зації міжнародної торгівлі країн. Об’єктом 
дослідження є процес інтелектуалізації торго-
вельно-економічних відносин між країнами. 
Визначена мета зумовила постановку і вирі-
шення комплексу взаємопов’язаних завдань: 
ідентифікувати сутність інтелектуалізації між-
народної торгівлі; визначити її ознаки та струк-
турні складники; проаналізувати тенденції сві-
тової торгівлі, щоб підтвердити або спростувати 
гіпотезу про інтелектуалізацію міжнародної 
торгівлі. Предметом дослідження є сукупність 
теоретичних, методичних і практичних аспек-
тів інтелектуалізації міжнародної торгівлі. С
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Виклад основного матеріалу. Сучасна епоха 
світогосподарського розвитку означується ета-
пом «інтелектуальної економіки» та динаміза-
цією конкуренції між країнами, що зумовлені 
знеціненням і витісненням із ринку застарі-
лих технологій і домінуванням новітніх, що 
зумовлено зміною технологічного укладу. На 
думку експертів, найбільш імовірними його 
ключовими факторами стануть біотехнології, 
системи штучного інтелекту, глобальні інфор-
маційні мережі та інтегровані високошвидкісні 
транспортні системи, а прогрес у технологіях 
приведе до подальшої глобалізації економіки, 
формування єдиного світового ринку товарів, 
капіталу і праці [23].

Теоретичне осмислення, логіка пізнання 
процесу інтелектуалізації міжнародної торгівлі 
базується на двох взаємозумовлених підходах: 
структурно-диференціальному та рівнево-дифе-
ренціальному. Суть першого полягає у визна-
ченні та узагальненні поняття досліджуваного 
явища, його еволюції, різнобічного прояву 
у всіх сферах суспільного життя; а другого – 
у діалектичному методі пізнання та декомпо-
зиції системи на частини і вивчення окремих 
елементів. Методологічний базис є дворівневим 
(теоретичний та емпіричний). Визначальним 
є перший, адже спочатку необхідно з’ясувати 
сутнісні характеристики об’єкта в його кон-
цептуальному та цілісному вигляді. Емпірич-
ний же базис реалізує другорядну, уточнюючу 
та деталізуючу функцію першого рівня.

Для визначення категорії «інтелектуалізація 
міжнародної торгівлі» необхідно ідентифіку-
вати зміст двох ключових дефініцій – «інтелек-
туалізації» та «міжнародної торгівлі». Навколо 
терміну «інтелектуалізація» та економічної 
природи його походження відбувається низка 
дискусій, і не існує єдиного визначення. Нау-
кове осмислення кожного процесу починається 
з ідентифікації об’єкта. Походження слова 
запозичено із психології, а етимологія поняття 
бере початок від латинського «intelekts» – розу-
міння, осягнення – та визначається як загальна 
здатність до пізнання і вирішення проблем, 
що впливає на успішність будь-якої діяль-
ності і лежить в основі інших здібностей. При 
цьому інтелект не зводиться до мислення, хоча 
саме розумові здібності становлять його основу 
[1; 28]. Також у психології існує думка, що 
інтелектуалізація є спробою вийти з емоційно 
загрозливої ситуації за допомогою обговорення 
її змісту в абстрактних, інтелектуалізованих 
термінах [25].

Тлумачний словник української мови трак-
тує інтелектуалізацію як «проникання інте-
лектуалізму в життя людей, насичення його 
розумовою діяльністю. Збільшення, посилення 
в чому-небудь духовних, розумових, інтелекту-
альних засад. Інтелектуалізація праці – збіль-
шення питомої ваги розумових функцій праців-
ника на основі науково-технічного прогресу» 
[3]. Подібне визначення дає В. Бабенко: «інте-

лектуалізація – проникнення інтелектуалізму 
в життя людей, насичення його розумовою 
діяльністю, збільшення та посилення в чому-
небудь духовних, розумових, інтелектуальних 
засад» [2, с. 206-211]. Л. Ракова і К. Карпенко 
інтелектуалізацію розглядають як «насичення» 
знаннями всіх сфер життя людини, при цьому 
відзначають ефект масштабу та підвищення 
творчих можливостей у межах соціальних сис-
тем [14, с. 206-11].

У спеціалізованих економічних літератур-
них джерелах інтелектуалізація визначається 
як цілеспрямований, складний, всебічний 
і багатофакторний процес радикального роз-
ширення масштабів і покращання, створення, 
накопичення та використання знань і вмінь 
в суспільстві; набуття економікою нових якос-
тей; набуття керуючою і керованою системами 
менеджменту підприємства нових якостей, 
виражених у нормах управління та категоріях 
менеджменту [7; 9.; 16]. Можна відзначити, 
що в економіці термін «інтелектуалізація» 
застосовувався такими класиками, як М. Вебер 
та К. Маркс. Перший акцентував увагу на раці-
оналізації дій у визначених обставинах, а дру-
гий підкреслював здатність до нагромадження 
майстерності та акумулювання знань.

Гіпотези щодо інтелектуальних витоків соці-
ально-економічного розвитку почали вислов-
люватися стародавніми науковцями, тоді як 
попередня систематизація здобутих результа-
тів досліджень на основі квінтесенції основних 
положень низки класичних, неокласичних, 
неоінституціональних та інших економічних 
теорій (людського капіталу, інтелектуального 
капіталу, інтелектуальних прав, раціовіталізму, 
ноосферогенезу, індустріального та постінду-
стріального суспільств, постмодернізму, інфор-
маційної, мережевої та когнітивної економік, 
економічних циклів, еволюції соціально-тех-
нологічних укладів, сталого розвитку, кваліта-
тивної революції, «блакитного океану», NBIC-
конвергенції та ін.) відбулася лише близько 
30 років тому [12, с. 203-205]. Нині переважно 
інтелектуалізацію розглядають як процес, 
котрий являє собою комплекс дій та має показ-
никові вираження.

Перші теоретичні дослідження у сфері інте-
лектуалізації суспільства були здійснені акаде-
міками В. Глушковим та Ю. Канигіним у 70-80-х 
роках минулого століття. Вже тоді йшлося про 
постановку проблеми та її розв’язання в соці-
ально-гносеологічному, а не в технічному плані 
[5]. Варто погодитись із думкою В. Касаткіної, 
котра під інтелектуалізацією економіки розуміє 
процес набуття нею нових якостей, коли вона 
починає базуватися на знаннях, а інформація 
і послуги набувають порівняно вищої ринкової 
вартості, ніж та, яку мають товари, що володі-
ють натурально-речовою формою [10]. О. Дру-
гов відзначає, що «під інтелектуалізацією еко-
номіки доцільно розуміти процес створення 
та накопичення у суспільстві знань і вмінь їх 
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застосовувати, що, як правило, сприяє еконо-
мічному зростанню, спричиняє в ній струк-
турні зміни, підвищуючи частку сфер немате-
ріального виробництва, інтелектуальної праці, 
інформаційних і високих технологій, продук-
тивність праці» [7, с. 206-211]. Заслуговує на 
увагу думка В. Гейця, який визначає катего-
рію інтелектуалізації «як знаннєву економіку, 
в якій найбільш важливим фактором є процеси 
накопичення та використання знань – найваж-
ливішого активу, що разом із працею, капіта-
лом і природними ресурсами забезпечує еко-
номічне зростання та конкурентоспроможність 
національної економіки, а результативною 
ознакою ефективності економіки знань – рівень 
інтелектуального потенціалу суспільства» [6].

Деякі експерти вважають інтелектуаліза-
цію складником системи інформатизації, яка 
охоплює три взаємопов’язаних процеси: меді-
атизацію (лат. Mediatus – посередник) – удо-
сконалення засобів збирання, збереження 
і поширення інформації; комп’ютеризацію – 
удосконалення засобів пошуку та оброблення 
інформації; інтелектуалізацію – розвиток зді-
бностей, сприйняття і продукування інформа-
ції, тобто підвищення інтелектуального потен-
ціалу суспільства, включаючи використання 
засобів штучного інтелекту [18; 19].

Глобальний характер досліджуваного про-
цесу та сталість інтелектуального зростання 
і прогресу підкреслює Б. Санто, зазначаючи що 
«за явищем глобалізації стоїть інтелектуалізм, 
інтелектуалізація засобів і методів діяльності, 
професійних, етичних і моральних вимог сус-
пільства. Інтелект, власне, завжди діяв гло-
бально і навіть універсально, а сьогодні, швидко 
нарощуючи силу, він на наших очах докорінно 
змінює світ» [17, с. 19-27]. Угорський професор 
Б. Санто підкреслює, що в інтелектуальному 
суспільстві могутність інтелекту може бути 
підвищена за рахунок поглиблення пізнання 
й інноваційного саморозвитку, а рутинна праця 
та адаптація поступово втрачають цінність 
та відходять на задній план, все більше домі-
нуюча інтелектуальна інновація переводить 
людство всупереч загальному регресу на рейки 
сталого інтелектуального зростання і прогресу.

Повністю погоджуємося з М. Поляковим, 
який, розглядаючи інтелектуалізацію світогос-
подарського розвитку, акцентує увагу на тому, 
що передусім необхідно фокусувати увагу на 
ролі знань та інформації, пізнанні, навчанні, 
нових підходах до прийняття рішень, умовах 
і засобах інтелектуальної діяльності (праці), 
адже з кінця ХХ ст. виникло особливе інфор-
маційне середовище світового господарства, 
утворене великою кількістю інформаційних 
систем, мереж, веб-сервісів та інструментів. 
Наявність такого середовища глибинно змінює 
форми міжнародних відносин, робить їх більш 
інтенсивними, інверсійними, а також вели-
кою мірою безперервними [14, с. 84-85]. При 
цьому слушним є зауваження О. Грішнова, що 

поняття інтелектуалізації протистоїть «техні-
цизму» – обмеженому розумінню інформати-
зації як процесу насичення національної еко-
номіки електронно-обчислювальною технікою, 
тобто просто комп’ютеризації [16].

Теоретичний аналіз дає змогу дійти висно-
вку, що кожне з вище досліджених визначень 
трактує інтелектуалізацію як формування, 
накопичення та використання знань, завдяки 
чому економіка набуває нових якостей та від-
бувається зростання ролі та вартості інформації 
та послуг. Вона має прояв у всіх сферах сус-
пільного та індивідуального життя (інтелекту-
алізація виробництва, праці, освіти, медицини, 
промисловості, сільського господарства, бізнесу 
і торгівлі, економіки загалом).

Трансформація сучасної моделі економіки 
зумовлена зміною структури попиту і спожив-
чих вподобань, наслідки виявляються у пере-
твореннях у системі виробництва і торгівлі, 
що зумовлює інтелектуалізацію міжнародної 
торгівлі. Інтелектуалізацію споживчих товарів 
і послуг не варто ототожнювати з інтелекту-
альними продуктами, адже перші виявляються 
у наданні та використанні інтелектуальних 
операцій, формуванні та реалізації розумових 
і творчих здібностей і компетенцій людей, а 
другі є результатами інтелектуальної, розумо-
вої, духовної та творчої діяльності, втілені у від-
криттях, винаходах, патентах, наукових зві-
тах і доповідях, проектах, раціоналізаторських 
пропозиціях, творах літератури, мистецтва, 
музики та ін. [8]. Все це дає змогу стверджу-
вати про поступовий перехід від індустріального 
до постіндустріального суспільства, де доміную-
чими ознаками є зростання ролі і цінності знань 
на противагу фізичній праці; інтелектуалізація 
виробничих і збутових процесів; стійкий, гармо-
нійний і зрівноважений розвиток економічних, 
соціальних й екологічних систем.

Виходячи з цього, під інтелектуалізацією 
розуміємо заходи економічного, політичного, 
юридичного, соціального та культурного харак-
теру, спрямовані на підвищення рівня інте-
лектуального і творчого розвитку особистості 
та суспільства загалом, що базується на форму-
ванні, накопиченні та використанні знань, при-
водить до вдосконалення вмінь, навичок і ком-
петенцій, дає змогу отримувати новий досвід, 
завдяки чому економіка набуває нових якос-
тей і, як наслідок, відбувається зростання ролі 
та вартості інформації та послуг. Необхідно 
також відзначити, що інтенсивний інформацій-
ний обмін, зростання вартості знань і частки 
інтелектуальної економіки трансформує еко-
номічну систему загалом, вона набуває нових 
характеристик та якостей [4; 3; 15; 20; 21; 26].

Розглянемо підхід Т. Циганкової, яка дає 
таке визначення цього поняття: «Міжнародна 
торгівля є історично першою формою міжнарод-
них економічних зв’язків, що являє собою обмін 
товарами і послугами між державно оформле-
ними національними господарствами, тобто між 
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державами. Для національного господарства 
участь у міжнародній торгівлі набуває форми 
зовнішньої торгівлі. У сукупності зовнішня тор-
гівля різних країн утворює міжнародну торгівлю, 
яка до того ж є складною соціально-економічною 
категорією. Її можна розглядати з двох позицій – 
операційної та державно-політичної. З операцій-
ної позиції міжнародна торгівля – це процес без-
посереднього обміну товарами та послугами між 
господарюючими суб’єктами різних держав, дер-
жавами та міжнародними організаціями. З дер-
жавно-політичної позиції міжнародну торгівлю 
можна розглядати як особливий тип суспільних 
відносин, які виникають у світовій системі гос-
подарства у процесі і з приводу обміну товарами 
та послугами між державами, що мають власні 
зовнішні і зовнішньоторговельні політики» [22].

На основі вищезазначеного пропонуємо ввести 
у науковий обіг дефініцію «інтелектуалізація 
міжнародної торгівлі» і доповнити сучасний 
категоріальний апарат. Зазначена необхідність 
зумовлена закономірністю методу операціоналі-
зації понять і відображенням особливостей про-
яву процесу та його відповідних характеристик 
в економіці. Важливо зазначити, що сьогодні 
відсутні наукові праці, в яких було би висвітлено 
таку дефініцію. Узагальнюючи й інтерпретуючи 
два поняття – «інтелектуалізація» та «міжна-
родна торгівля», можна виділити певні детермі-
нанти, які визначають досліджувану дефініцію. 
Авторське розуміння поняття «інтелектуаліза-
ція міжнародної торгівлі» дає змогу виокремити 
такі іманентні їй ознаки:

– структура інтелектуалізації міжнародної 
торгівлі складається з об’єкта (звідки випли-
ває та/або на що спрямована інтелектуалізація) 
і суб’єкта (хто реалізує інтелектуальний внесок);

– інтелектуалізація міжнародної торгівлі 
є проявом та каталізатором торговельно-еконо-
мічних відносин країн, що реалізується за раху-
нок зростання частки розумової праці (інди-
відуальної та групової) у загальній структурі 
суспільно-корисної праці з одночасною транс-
формацією форм, умов, методів її організації 
та реалізації праці, з одного боку, та необхідного 
явного і латентного потенціалу (науково-дослід-
ного, людського та інтелектуального, іннова-
ційно-інвестиційного й інформаційно-техноло-
гічного, матеріально-технічного) – з іншого;

– інтелектуалізація міжнародної торгівлі 
виникає внаслідок функціонування суб’єктів 
міжнародної економіки і є виразом зростання 
частки і цінності знань та інформації під час 
організації, ведення і реалізації торговельно-
економічної діяльності за умови використання 
спеціальних технологій, механізмів та інстру-
ментів інтелектуалізації.

Інтелектуалізація міжнародної торгівлі 
проявляється в чотирьох векторах розвитку – 
1) економічному; 2) інституційному; 3) соці-
альному; 4) екологічному. Економічний вектор 
розвитку проявляється у посиленні конкурен-
тоспроможності та капіталізації економіки 

країни за рахунок інноваційних розробок; зни-
женні трансакційних витрат і втрат у процесі 
пошуку контрагентів і укдадання міжнародних 
контрактів; підвищенні ефективності торго-
вельно-економічної діяльності; діджиталізації 
і роботизації виробничо-збутових процесів; тор-
говельній інтеграції та покращенні міжгалузе-
вих і міжсекторальних коопераційних зв’язків; 
застосовуванні новітнього ефективного марке-
тинг-менеджменту; зростанні нематеріальних 
і матеріальних активів суб’єктів торговельно-
економічних відносин; модернізації та диверси-
фікації торговельно-економічної діяльності; вдо-
сконаленні техніко-технологічної бази суб’єктів 
реального сектору економіки; підвищенні про-
дуктивності праці в країні. Інституційний век-
тор розвитку відповідає за створення інституці-
ональної платформи для розвитку добросовісної 
конкуренції; ведення ефективної економічної 
дипломатії; просування і захист національних 
інтересів; збільшення надходжень до бюджету; 
детінізацію економіки. Соціальний вектор роз-
витку забезпечує зростання наукового й освіт-
нього потенціалу суспільства; розвиток інте-
лектуального капіталу, креативізацію трудової 
діяльності; вирівнювання соціальних асиметрій 
за рахунок раціоналізації розподілу суспільних 
благ та доходів населення; підвищення якості 
життя; розширення соціальних можливостей 
держави; посилення національної самоіденти-
фікації. Екологічний вектор розвитку визна-
чається зростанням ролі екологічних аспектів 
у міжнародній торгівлі, зокрема, підвищенням 
вимог до фітосанітарних норм і технічних стан-
дартів, популяризації і динамічного зростання 
торгівлі органічною агропродовольчою продук-
цією, що зумовлює застосування нових марке-
тингових механізмів та інструментів у форму-
ванні попиту і просуванні цього виду продукції; 
зменшення антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище; збереження природно-
біологічного потенціалу країни.

Авторське розуміння інтелектуалізації між-
народної торгівлі та правомірність розгляду 
зумовлені тим, що інтернаціоналізація, яка 
поглиблюються, приводить до глобальної тор-
говельної інтеграції з відповідною системою 
мотивації та механізмів її реалізації за раху-
нок зростання інтелектуальних можливостей 
об’єкта, що дає змогу вийти на якісно новий 
рівень торговельно-економічних відносин країн 
(рис. 1). Таким чином, інтелектуалізацію як 
всеохоплюючий процес не можна розглядати 
в якійсь окремій площині. Визначаючи природу 
інтелектуалізації міжнародної торгівлі країн, 
доцільно виділити її емпіричний та методоло-
гічний базис. Перший зумовлений наявністю 
ринків (товарів, послуг, прав на об’єкти інте-
лектуальної власності); виокремленням рівнів 
прояву інтелектуалізації міжнародної торгівлі 
(корпоративний, національний, міжнародний) 
та ефектів (результатів), що має відповідний 
процес (інтернаціоналізація торговельно-еконо-
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мічних відносин, з одного боку, та просування 
і захист національних інтересів – з іншого).

Більше уваги у цій площині необхідно при-
ділити рівням. Так, на корпоративному можна 
виокремити мікро- та мезорівні, суб’єктами 
є підприємства, сектори/галузі економіки 
та ТНК. На мікрорівні інтелектуалізацію можна 

розглядати як процес, націлений на переорієн-
тацію способів та засобів виробництва на більш 
наукоємні та технологічні; зростання нематері-
альних активів суб’єктів господарювання, поси-
лення здатності до самокапіталізації; процес 
підвищення якості людського капіталу (напри-
клад, за допомогою проведення різноманітних 

Рис. 1. Органограма концептуалізації інтелектуалізації міжнародної торгівлі країн
Джерело: власні дослідження

Методологічний базис
 

Емпіричний базис Ринок 

Товарів Послуг Прав на об’єкти 
інтелектуальної власності

Глобальний попит Глобальна пропозиція

Мезо-Мікро-

Макро-

Міжнаціональний Наднаціональний 

І – корпоративний

ІІ – національний

ГлобальнийІІІ – інтернаціональний

Результат

Основні етапи Характеристика 

І – становлення
(ХІХ – поч. ХХ ст.)

Науково-технічний прогрес, розвиток промисловості, динамізація
міжнародних торговельно-економічних відносин.

Залучення країн у глобальний економічний простір, всеохоплююча 
лібералізація світової торгівлі, компліментарність інформаційних 
систем національних економік розвинутих країн.

ІІ – розвиток
(сер. ХХ ст.)

Інформаційна та науково-технічна революція, зростання частки 
сектору економіки знань, динамічний розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), всеохоплююча діджиталізація та 
техніцизм, активізація використання інтернету бізнесом, зростання 
ролі ІТ-аутсорсингу.

ІІІ – піднесення
(кін. ХХ –
поч. ХІХ ст.)

Теоретичний базис міжнародної торгівлі

Групи теорій Вираження інтелектуалізації

І – меркантилізму

Інтернаціоналізація торговельно-
економічних відносин

Рівні

Просування та захист 
національних інтересів

Примітивне – застосування знань стосовно пошуку методів та інформації щодо 
джерел надходжень золота і грошей у країну, адже за тогочасним переконанням 
міжнародна торгівля визначала рівень добробуту держави.

ІІ – класичні 
Елементарне – обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання 
внутрішніх ресурсів для добробуту у країні за допомогою вільної торгівлі (теорії 
абсолютних переваг, порівняльних переваг, факторонаділеності).

ІІІ – альтернати-
вні/неотехнологічні

Просунуте – застосування знань, інформації, значної кількості концепцій і
моделей щодо джерела виникнення міжнародної торгівлі (теорії технологічного 
розриву, життєвого циклу продукту, подібності країн, економії на масштабах, 
внутрішньогалузевої торгівлі, конкурентних переваг).
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курсів та семінарів із підвищення кваліфікації, 
які б відповідали епосі інформаційної еконо-
міки та економіки знань), розроблення нових 
форматів інтелектуальної діяльності та нових 
бізнес-моделей на підприємствах. На мезорівні 
інтелектуалізація визначається покращен-
ням міжсекторальних коопераційних зв’язків 
і посиленням конкурентоспроможності галузі, 
що зумовлено підвищенням якості взаємодії 
та пришвидшенням встановлення контактів 
усіх агентів ринку, покупців і продавців кон-
кретної галузі, динамізацією пошуку партне-
рів, товарів/послуг; отриманням інформації 
і знань про товарні ринки новим способом та/
або форматом; підвищенням інвестиційної при-
вабливості та інноваційного рівня розвитку 
суб’єктів галузі. На національному (макро) 
рівні інтелектуалізація знаходить свій прояв 
у формуванні електронного забезпечення щодо 
уніфікації та спрощення різноманітних про-
цедур та механізмів взаємодії, управління, 
контролю та моніторингу (наприклад, система 
нотифікації, електронного оподаткування, єди-
ний реєстр нотаріусів тощо), підвищенні якості 
інформаційного забезпечення й інвестиційно-
інноваційної привабливості країни. На інтерна-
ціональному (міжнаціональному, наднаціональ-
ному та глобальному) рівні інтелектуалізація 
проявляється у формуванні нормативно-пра-
вового забезпечення з приводу регулювання 
та захисту відносин, пов’язаних з інтелекту-
альною діяльністю (наприклад, угода про тор-
говельні аспекти прав інтелектуальної влас-
ності TRIPS), інформаційному супроводі угод, 
створенні спеціальних інформаційних систем, 
методів здійснення розрахунків та інших опе-
рацій, інноваційних платформ, баз даних, баз 
знань, експертних систем, технологій обробки 
даних, що використовуються для уніфікації 
та обміну даними як між державами так і між 
ТНК та підприємствами, що є учасниками між-
народних відносин (наприклад, система між-
народних стандартних повідомлень EDIFACT). 
Також на глобальному рівні інтелектуалізацію 
можна розглядати як рушійну силу Data-Space 
та індустрії Big Data зі своїми ринками (даних 
і послуг) та інфраструктурою. Ці «простори» 
охоплюють всі галузі економіки та науки 
і включають всі елементи економічної системи 
(як сукупність соціально-економічних та орга-
нізаційно-виробничих відносин).

Методологічний базис зумовлений еволю-
ційним поступом становлення теоретичного 
підґрунтя (групи теорій міжнародної тор-
гівлі – меркантилізму, класичні, альтернативні 
або неотехнологічні) та впливом інтелектуаліза-
ції міжнародної торгівлі на розвиток основних 
форм світових економічних відносин (перший 
етап – «становлення» (ХІХ – поч. ХХ ст.), дру-
гий – «розвиток» (сер. ХХ ст.), третій – «підне-
сення» (кін. ХХ – поч. ХІХ ст.).

Таким чином, новизною дослідження 
є авторське визначення категорії «інтелектуалі-

зація міжнародної торгівлі», що досліджується 
в чотирьох основних площинах – економічній, 
інституційний, соціальній, екологічній, а сут-
нісна характеристика якої включає: 1) на емпі-
ричному рівні – торговельно-економічні відно-
сини індивідуальних і групових суб’єктів МЕВ, 
що вступають у партнерські та/або конкурентні 
відносини; глобальний ринок товарів, послуг, 
прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
рівні реалізації: корпоративний, національний, 
інтернаціональний; результат у вигляді інтерна-
ціоналізації торговельно-економічних відносин 
та просуванні й захисту національних інтере-
сів країн; 2) на методологічному рівні – осно-
вні етапи становлення, розвитку, піднесення 
та домінування сучасних альтернативних/нео-
технологічних теорій міжнародної торгівлі. 
Таке тлумачення дає цілісне уявлення про 
комплекс заходів економічного, політичного, 
соціального та екологічного характеру, спрямо-
ваних на використання інтелектуального розви-
тку суб’єктів міжнародних торговельно-еконо-
мічних відносин, що базуються на формуванні, 
накопиченні, використанні та реалізації знань, 
які виражаються у вдосконаленні навичок, 
вмінь та компетенцій, що дає змогу отримувати 
новий досвід, завдяки чому створюється додана 
вартість та економіка набуває нових якостей 
внаслідок зростання ролі та вартості інформації, 
послуг та інноваційних розробок. Таким чином, 
інтелектуалізація міжнародної торгівлі стає 
рушійною силою світогосподарського розвитку, 
тому що вона 1) створює більш ефективні меха-
нізми та інструменти міжнародних відносин із 
низькими трансакційними та інформаційними 
витратами; 2) сприяє розвитку соціальних 
зв’язків та створенню більш досконалих інсти-
тутів; 3) створює передумови для підвищення 
ефективності виробництва та обігу, починаючи 
з мікрорівня і до глобального рівня.

Інтелектуальний потенціал, втілений у про-
дуктах інтелектуальної власності, багато в чому 
визначає роль країни на світовій арені, вагомо 
впливаючи на рівень виробництва, рівень 
життя та багатства населення, що визначає 
конкурентний потенціал країни та являє собою 
один із ключових чинників економічного росту. 
Яскравим прикладом є Швейцарія, яка посідає 
перше місце у світі за рівнем конкурентоспро-
можності загалом та за показником інновацій 
зокрема за даними Всесвітнього економічного 
форуму, а також Сінгапур (12 місце за індексом 
інновацій), США (2 місце за індексом іннова-
цій) тощо (табл. 1).

Варто також зазначити, що в топ-10 країн 
у рейтингу, що надає всесвітній економіч-
ний форум за Індексом глобальної конкурен-
тоспроможності країн (ІГК), входять одні й ті 
самі держави, починаючи з 2012-2016 рр. Такі 
показники країнам-лідерам вдається утриму-
вати протягом багатьох років завдяки ефек-
тивній макроекономічній політиці, сильним 
інституціям, вагомим інноваціям, ефективному 
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функціюванню ринку праці, розвиненій інфра-
структурі та іншим факторам.

Таблиця 1
Індекс глобальної конкурентоспроможності 

країн у 2016-2017 рр.

Країна / 
Економіка

Загальний 
індекс

Індекс інновацій 
та модернізації

Ранг Оцінка 
(1-7) Ранг Оцінка 

(1-7)
Швейцарія 1 5,81 1 5,8
Сінгапур 2 5,72 12 5,25
Сполучені 

Штати 3 5,7 2 5,63

Нідерланди 4 5,57 6 5,52
Німеччина 5 5,57 3 5,61

Швеція 6 5,53 5 5,54
Велика Бри-

танія 7 5,49 9 5,3

Японія 8 5,48 4 5,57
Гонконг 9 5,48 23 4,8

Фінляндія 10 5,44 7 5,47
Джерело: [27]

Варто зазначити, що нині темпи зростання 
торгівлі товарами, що містять інтелектуальний 
складник, перевищують темпи зростання тор-
гівлі рештою товарів, а також приносять зна-
чну капіталізацію власникам інноваційного 
продукту. У більшості міжнародних інформа-
ційних джерел, що публікують рейтинги най-
більш заможних компаній, почесне місце посі-
дають корпорації, котрі активно впроваджують 
інновації (табл. 2).

Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти 
висновку, що інтелектуалізація як всеохоплю-
ючий процес є невід’ємною частиною сучасного 
глобального економічного розвитку та однією 
з головних його рушійних сил.

Висновки. В умовах формування знаннє-
вої економіки та інформаційного суспільства, 
з одного боку, та глобальних викликів і погли-

блення інтернаціоналізації – з іншого інтелек-
туалізація є визначальною детермінантою та дає 
країнам величезні можливості для ефективного 
розвитку і підвищення рівня конкурентного 
лідерства. Динамічна активізація науково-тех-
нічного обміну стала провідною характерис-
тикою сучасного етапу розвитку міжнародних 
відносин та дає змогу обґрунтувати явище інте-
лектуалізації міжнародної торгівлі.

Інтелектуалізація міжнародної торгівлі 
досліджується в чотирьох основних площи-
нах – економічній, інституційний, соціальній, 
екологічній, а сутнісна характеристика дефіні-
ції зводиться до визначення її на двох рівнях: 
по-перше, емпіричному – торговельно-еконо-
мічні відносини індивідуальних і групових 
суб’єктів МЕВ, що вступають у партнерські та/
або конкурентні відносини; глобальний ринок 
товарів, послуг, прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності; рівні реалізації – корпоративний, 
національний, інтернаціональний; результат 
у вигляді інтернаціоналізації торговельно-еконо-
мічних відносин та просуванні і захисту націо-
нальних інтересів країн; та, по-друге, методоло-
гічному – основні етапи становлення, розвитку, 
піднесення та домінування сучасних альтерна-
тивних/неотехнологічних теорій міжнародної 
торгівлі. Таке тлумачення дає цілісне уявлення 
про комплекс заходів економічного, політич-
ного, соціального та екологічного характеру, 
спрямованих на використання інтелектуального 
розвитку суб’єктів міжнародних торговельно-
економічних відносин, що базуються на форму-
ванні, накопиченні, використанні та реалізації 
знань, які виражаються у вдосконаленні нави-
чок, вмінь та компетенцій, що дає змогу отри-
мувати новий досвід, завдяки чому створюється 
додана вартість та економіка набуває нових 
якостей внаслідок зростання ролі та вартості 
інформації, послуг та інноваційних розробок.

Свідченням інтелектуалізації міжнародної 
торгівлі є швидкі темпи зростання торгівлі това-
рами, що містять інтелектуальний складник 

Таблиця 2
Рейтинг найбільш заможних компаній світу у 2012-2015 рр.

Рік / рейтинг
Компанія Країна Сектор

2015 2014 2013 2012

1 1 1 1 Apple США Технологія апаратного забезпечення 
та обладнання

2 2 2 2 Exxon Mobil США Виробництво нафти і газу
3 5 3 13 Berkshire Hathaway США Страхування

4 4 15 25 Google США Програмне забезпечення та комп’ютерні 
послуги

5 3 7 4 Microsoft США Програмне забезпечення та комп’ютерні 
послуги

6 16 4 3 PetroChina Китай Виробництво нафти і газу
7 7 23 19 Wells Fargo США Банки
8 6 12 18 Johnson & Johnson США Фармацевтика та біотехнології

9 21 11 6 Indtrial & Commercial 
Bank of China Китай Банки

10 14 24 28 Novartis Швейцарія Фармацевтика та біотехнології
Джерело: [24]
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і забезпечують самокапіталізацію бізнесу гос-
подарям інноваційного продукту. Домінуючу 
роль нині відіграють компанії та корпорації, які 
посідають перші сходинки у багатьох світових 
рейтингах та активно впроваджують інновації. 
Лідерство у відповідних сегментах залишається 
за розвинутими країнами, такими як Швейцарія, 
Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, 
Великобританія, Японія, Гонконг та Фінляндія.
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