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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

НА ЗРОСТАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ КРАЇН 

 
Анотація. Досліджено вплив факторів, які є статистичним вираженням 

процесу інтелектуалізації міжнародної торгівлі, а саме: витрати на НДДКР, рівень 

освіти, заявки на реєстрацію патентів на винаходи на зовнішньоторговельний оборот 

(ЗТО) країн. Проаналізовано наявність кореляційного зв’язку між досліджуваними 

чинниками та ЗТО України, Кореї, Китаю та США. Встановлено, що між ними існує 

пряма тісна лінійна залежність. Виявлено, що в Республіці Корея при 

збільшенні/зменшенні витрат на НДДКР, індексі освіти та кількості заявок на 

реєстрацію патентів на 1 ум. од., при інших незмінних умовах це призводить до 

збільшення/зменшення ЗТО на 308,9 ум. од., 11,1 ум. од та 2,2 ум. од. відповідно. У 

США збільшення індексу освіти на 1 ум. од. спричиняє збільшення 

зовнішньоторговельного обороту на 468,6 ум. од., витрат на дослідження та 

розробки -18,9 ум. од., кількості заявок на реєстрацію патентів - 4 ум. од. У Китаї 

аналогічне збільшення факторів приведе до зростання ЗТО на 139,5 ум. Од., 848 ум. 

од. та 0,9 ум. од. відповідно. 

Ключові слова: інтелектуалізація міжнародної торгівлі, кореляційно-

регресійний аналіз, витрати на НДДКР, індекс освіти, заявки на реєстрацію 

патентів, Україна, Китай, США, Корея. 

Summary. The influence of factors that are a statistical expression of the process of 

intellectualization of international trade, namely: R & D expenses, education level, 

applications for registration of patents for inventions for foreign trade turnover (NTA) of 

countries is investigated. 

The analysis of the correlation between the factors under investigation and the foreign 

trade turnover of Ukraine, Korea, China and the USA has been analyzed. 

It is established that there is a direct linear linear relationship between them. It was 

found that in the Republic of Korea, with the increase / decrease of R & D expenditures, 

educational index and the number of applications for registration of patents per 1 m. units, 

under other unchanged conditions, leads to an increase / decrease of foreign trade turnover 

by 308.9. c. unit, 11.1 c. unit and 2.2 c. unit in accordance. 

In the United States, an increase in the education index for 1 c. unit, leads to an 

increase in foreign trade turnover by 468.6. c. unit, research and development costs -18,9. c. 

unit, the number of applications for registration of patents - 4 c. unit. In China, a similar 

increase in factors will lead to an increase in foreign trade turnover of 139.5 c. unit, 848 c. 

unit and 0.9 c. unit in accordance. 

Key words: intellectualization of international trade, correlation-regression analysis, R 

& D, education index, applications for registration of patents, Ukraine, China, USA, Korea. 

 

Постановка проблеми. Наукові дослідження та розробки, рівень 

освіти й заявки на отримання патенту мають вагомий вплив на 

інтелектуалізацію міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельного 
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обороту країн. Тому наразі економетричне дослідження впливу цих 

факторів на ЗТО країн набуває неабиякого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діалектичні суперечності 

інтелектуалізації глобального економічного розвитку досліджували у 

своїх працях ряд учених: Е. Брукинг, У. Букович, Л. Едвінссон, 

М. Кастельс, М. Мелоун, Л. Едвінссон, Й. Шумпетер, Є. Ясіна тощо. 

Серед вітчизняних дослідників можна виділити: В. Базилевича, В. Ільїна, 

Д. Ільницького Ю. Козака, А. Колота, В. Куриляк, Д. Лук’яненка, 

Ю. Макогона, Т. Орєхову, А. Поручника, Я. Столярчук, Т. Циганкову, 

В. Чужикова, О. Швиданенка та багатьох інших. На сьогодні проблемі 

інтелектуалізації присвячено багато уваги, проте серед науковців досі 

тривають дебати з приводу впливу факторів інтелектуалізації міжнародної 

торгівлі на зростання зовнішньоторговельного обороту країн. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 

Питання регресійного аналізу впливу НДДКР, рівня освіти та заявок на 

реєстрацію патентів на збільшення обсягів зовнішньоторговельного 

обороту та його економічна інтерпретація на сьогодні є слабо 

дослідженими та потребують більш детального вивчення. 

Мета статті. Метою статті є дослідження впливу факторів на 

зростання зовнішньоторговельного обороту країн на прикладі України, 

Китаю, США та Кореї. Мета дослідження зумовила постановку таких 

завдань: побудова регресійної моделі наявності взаємозв’язків між 

досліджуваними чинниками впливу й обраним показником та економічна 

інтерпретація отриманих результатів, розрахунок прогнозних даних для 

зовнішньоторговельного обороту України, Китаю, США та Кореї. 

Виклад основного матеріалу. Питання інтелектуалізації 

міжнародної торгівлі та її факторів впливу на зовнішньоторговельний 

оборот країн є достатньо актуальним. Для визначення рівня впливу 

інтелектуалізації в країні на її зовнішньоторговельний оборот та 

міжнародну торгівлю в цілому пропонуємо використати кореляційно-

регресійний аналіз. Припустимо, що таку залежність можна подати у 

вигляді (1): 

Y = f (X1 , X2 , X3 , u ),                                       (1) 

де Y – залежна змінна (зовнішньоторговельний оборот); 

Х1 – незалежна змінна (заявки на патент); 

Х2 – незалежна змінна (витрати на дослідження та розробки); 

Х3 – незалежна змінна (індекс освіти); 

u – стохастична складова. 

Лінійна функція, яка описує цей взаємозв’язок, має вигляд (2): 

y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3                          (2) 

де b0 ,b1 ,b2 ,b3 – параметри моделі. 

Для проведення розрахунків використаємо статистичні дані країн 

різного рівня економічного розвитку, таких як США, Китай, Республіка 

Корея та Україна (табл. 1). Економічний рівень розвитку кожної з 
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представлених країн відрізняється, а отже, можна буде простежити 

взаємозв’язок між впливом певних факторів на зовнішньоторговельний 

оборот груп країн різного економічного рівня розвитку. 

 У результаті розрахунків отримано економетричні моделі 

взаємозв’язку рівня інтелектуалізації в країні та її зовнішньоторговельним 

оборотом: 

Y1 = - 40353,4 + 4 X1 +18,9 X2 + 468,6 X3              (3) 

Y2 = - 1451,6 + 2,2 X1 + 308,9 X2 + 11,1 X3             (4) 

Y3 = - 1231,9 + 7,9 X1 + 46,4 X2 + 17,4 X3             (5) 

Y4 = - 8538,3 + 0,9 X1 + 848 X2 + 139,5 X3             (6) 

де, Y1 , Y2 , Y3 , Y4 – зовнішньоторговельний оборот США, Республіки 

Корея, України та Китаю відповідно. 

Для перевірки рівня значущості зв’язку між залежною і 

пояснювальними змінними використано критерій Фішера (табл. 1). У 

кожній з регресійних моделей F фактичне > F табличне з надійністю 95%, 

тому можна стверджувати, що модель є статистично значущою і 

підтверджується гіпотеза про істотну залежність між залежною і 

пояснювальними змінними в моделях. Зважені коефіцієнти детермінації 

коливаються в межах від 0,733 до 0,958 та показують, що варіація 

зовнішньоторговельного обороту країн визначається варіацією 

пояснювальних змінних на 73,3% в Україні, 92,5% у Республіці Корея, 

94,1% у Китаю та 95,8% у США. Коефіцієнт кореляції наближається до 1, 

тобто існує міцний зв’язок всіх пояснювальних змінних із залежними. 

Таблиця 1 

Основні вихідні дані моделей 

Показник США 
Республіка 

Корея 
Україна Китай 

Коефіцієнт детермінації R
2
  0,958 0,925 0,733 0,941 

Коефіцієнт кореляції R  0,979 0,962 0,856 0,970 

F фактичне 121,407 65,690 14,626 84,967 

F табличне (0,05) 3,24 3,24 3,24 3,24 
Джерело: дослідження автора на основі статистичних даних [1,2] 
Згідно з економетричними моделями 3, 4, 5 та 6 можна зробити 

висновок, що всі вибрані незалежні змінні пропорційно впливають на 

залежну змінну, тобто зростання кількості заявок на патент, збільшення 

витрат на науково-технічні розробки та підвищення рівня освіти в країні 

приводитимуть до збільшення зовнішньоторговельного обороту і, 

навпаки, зниження вищеперерахованих показників негативно впливатиме 

на зовнішньоторговельний оборот.  

Економічна інтерпретація регресійної моделі рівня впливу 

інтелектуалізації в США на її зовнішньоторговельний оборот (3) дозволяє 

констатувати, що зовнішньоторговельний оборот США є найбільш 

чутливим до зростання рівня освіти (коли за всіх однакових умов 
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незалежна змінна індексу освіти збільшується або зменшується на 1 ум. 

од., то залежна змінна зовнішньоторговельного обороту збільшується або 

зменшується на 468,6 ум. од.), друге місце належить витратам на 

дослідження та розробки (за інших незмінних умов та зростання або 

зменшення на 1 ум.од. витрат на дослідження та розробки 

зовнішньоторговельних оборот зросте або зменшиться на 18,9 ум.од) і 

найменш чутливим зовнішньоторговельний оборот США є до кількості 

заявок на патент (за інших незмінних умов та збільшення або зменшення 

на 1 ум.од. кількості заявок на патент зовнішньоторговельний оборот 

збільшиться або зменшиться на 4 ум.од.). Отже, можна припустити, що 

інтелектуалізація міжнародної торгівлі у США відбувається за рахунок 

підвищення рівня освіти у країні та збільшення витрат на дослідження та 

розробки, що і пояснює провідні місця країни у рейтингах 

найінноваційніших країн та країн з найвищим показником 

зовнішньоторговельного обороту.  

Згідно з моделлю 4 в Республіці Корея при збільшенні / зменшенні 

витрат на дослідження та розробки на 1 ум.од. та незмінності інших умов 

зовнішньоторговельний оборот зростає / знижується на 308,9 ум.од., а при 

підвищенні / зниженні індексу освіти на 1 ум.од. та незмінності інших 

умов зовнішньоторговельний оборот зростає / знижується на 11,1 ум.од. 

Третє місце належить кількості заявок на патенти, а саме: зростання / 

зменшення їх кількості на 1 ум.од. веде до збільшення / зниження 

зовнішньоторговельного обороту країни на 2,2 ум. од. Отже, зростання 

витрат на науково-технічні розробки та підвищення рівня освіти є 

головними рушійними силами для зростання зовнішньоторговельного 

обороту країни. 

Аналізуючи регресійну модель рівня впливу інтелектуалізації в 

Україні на її зовнішньоторговельний оборот (5), можна стверджувати, що 

залежна змінна зовнішньоторговельного обороту є найбільш чуттєвою до 

зміни рівня витрат на наукові-технічні розробки, і при їх збільшенні / 

зниженні на 1 ум.од. та за інших сталих умов зовнішньоторговельний 

оборот зростає / зменшується на 46,4 ум.од.; друге місце належить зміні 

рівня освіти і полягає у зростанні / зниженні зовнішньоторговельного 

обороту на 17,4 ум. од. при підвищенні / зменшенні індексу освіти на 1 

ум.од. Найменший вплив здійснює зміна кількості заявок на патент, адже 

при збільшенні / зменшенні заявок на патент на 1 ум.од. та за інших 

незмінних умов зовнішньоторговельний оборот зростатиме на 7,9 ум. од.. 

Проте в порівнянні з іншими країнами показник чутливості зміни 

кількості заявок на патенти є високим (для порівняння: у США – 4, у 

Республіці Корея – 2,2), і це можна інтерпретувати як те, що запатентовані 

винаходи в Україні мають достатньо значний вплив на інтелектуалізацію 

міжнародної торгівлі України. 

Економічна інтерпретація моделі зовнішньоторговельного обороту 

Китаю (6) дозволяє констатувати, що показник зовнішньоторговельного 
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обороту Китаю є найбільш чутливим до зміни суми коштів, які 

витрачаються на науково-технічні розробки та дослідження і при 

збільшенні / зменшенні цієї суми на 1 ум.од. та незмінності інших умов 

зовнішньоторговельний оборот зростає / знижується на 848 ум.од., а при 

підвищенні / зниженні індексу освіти на 1 ум.од. та незмінності інших 

умов зовнішньоторговельний оборот зростає / знижується на 139,5 ум.од. 

Найменш чутливим зовнішньоторговельний оборот Китаю є до кількості 

заявок на патенти, і їх зростання / зменшення на 1 ум.од. призводить до 

збільшення / зменшення зовнішньоторговельного обороту на 0,9 ум. од.  

Використовуючи вищенаведені моделі та змодельовані значення 

незалежних змінних, спрогнозуємо зовнішньоторговельний оборот країн 

на 2017-2021 рр. (рис.1-4). У кожній з країн очікується планове зростання 

зовнішньоторговельного обороту. Так, у 2021 р. зовнішньоторговельний 

оборот США буде становити 6 394,5 млрд дол. США, Республіки Корея – 

1 715,6 млрд дол. США, України – 198,6 млрд дол. США та Китаю – 

6 042,3 млрд дол. США. 

 
Рис. 1. Фактичні та змодельовані значення зовнішньо-

торговельного обороту США у 1997-2021 рр., млрд дол. США 

 
Рис. 2. Фактичні та змодельовані значення зовнішньо-

торговельного обороту Республіки Корея у 1997-2021 рр., млрд дол. 

США 
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Рис. 3. Фактичні та змодельовані значення зовнішньо-

торговельного обороту України у 1997-2021 рр., млрд дол. США 

 
Рис. 4. Фактичні та змодельовані значення зовнішньо-

торговельного обороту Китаю у 1997-2021 рр., млрд дол. США 

 

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що 

інтелектуалізація міжнародної торгівлі сприяє зростанню 

зовнішньоторговельного обороту країн. У розвинутих країнах, які 

протягом останніх років очолюють списки країн з найбільшим 

товарооборотом, значна увага приділяється освіті, професійній підготовці 

й організації необхідної суми на НДДКР, саме тому і зростання цих 

показників здійснює значний вплив на зростання зовнішньоторговельного 

обороту. Що стосується країн, які розвиваються, країн з перехідною та 

плановою економікою, то в цих країнах відіграє значну роль сума витрат 

на дослідження та розробки, адже саме вона здійснює найбільший вплив 

на зовнішньоторговельний оборот країн. Друге місце впливу належить 

рівню освіти в країні і з його зростанням зовнішньоторговельний оборот 

також буде зростати. Як і зазначалося вище, інтелектуалізацію 

міжнародної торгівлі можна показати різними статистичними даними 

щодо наукової та науково-технічної діяльності, технологічної готовності, 

здатності до інновацій, професійної підготовки, витрат на НДДКР, 

кількості зареєстрованих патентів чи якості науково-дослідних інститутів, 

проте зростання рівня кожного з показників буде приводити до зростання 
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міжнародної торгівлі, а планова комплексна інтелектуалізація матиме 

найкращий результат. 

Висновки. Визначено, що ключовими факторами інтелектуалізації 

міжнародної торгівлі є НДДКР, рівень освіти та заявки на реєстрацію 

патентів. За допомогою проведеного регресійного аналізу доведено 

наявність щільного лінійного зв’язку та прямого впливу зазначених 

факторів на зростання зовнішньоторговельного обороту Китаю, України, 

США та Кореї. Найбільший вплив серед усіх факторів справляють витрати 

на НДДКР і лише для США – рівень освіти. Також варто відмітити, що 

отримані результати є достатньо еластичними, оскільки збільшення будь-

якого фактору на 1 ум. од. призводить до збільшення показника більше 

ніж на 1 ум. од. Згідно з отриманими прогнозними значеннями ЗТО всіх 

досліджуваних країн до 2021 р. має тенденцію до зростання, за умови 

паралельного зростання витрат на НДДКР, рівня освіти та заявок на 

отримання патентів. Усі ці чинники мають вагоме значення й для 

подальшого розвитку інтелектуалізації міжнародної торгівлі. 
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BREXIT ЯК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИКЛИК ДЛЯ ЄС 
 

Анотація. Стаття присвячена процесу виходу Британії з Європейського Союзу, 

який має назву “Брексіт”. Розкриваються можливі політичні, торговельно-

економічні, соціальні та інші наслідки такого рішення. Брексіт створює не лише певні 

вигоди для Британії, але й загрози для економічної безпеки ЄС. Наслідки можливого 

виходу були проаналізовані британськими й українськими вченими та представлені в 

цій статті. На основі ґрунтовного аналізу показані сценарії розвитку торговельно-


