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АНОТАЦІЯ 

Адамі К. «Економічний інтелледженс в системі міжнародних 

економічних відносин». − Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 − Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2021. 

У дисертації на основі проведених досліджень наведено нове 

вирішення наукової проблеми, яке виявляється в розробці теоретико-

методологічних засад аналізу концепції економічного інтелледженсу у 

процесі прийняття рішень щодо стратегії діяльності країн в системі 

міжнародних економічних відносин та науково-прикладних рекомендацій 

щодо удосконалення стратегії економічного інтелледженсу в сучасному 

міжнародному бізнес-середовищі. 

Здійснено аналіз факторів ускладнення системи МЕВ, що 

характеризують сучасний етап розвитку світового господарства та викликів, 

які вони створюють для суб'єктів МЕВ: розширення глобалізації; 

цифровізація економіки; поява нових сильних акторів (регіональних 

об’єднань; транснаціональних корпорацій; недержавних організацій) у 

світовій економіці; посилення конкуренції серед суб’єктів у 

наднаціональному економічному просторі. Для кожного фактора, 

класифікованого за типом, подано короткий опис впливу на функціонування 

системи міжнародних економічних відносин та окреслено роль економічного 

інтелледженсу у протиставленні відповідним викликам.  

Через відсутність спільного підходу та єдиного визначення 

економічного інтелледженсу в дисертації пропонується триступенева 

методологія, спрямована на вивчення та індивідуалізацію сутності, змісту та 

основних характеристик економічного інтелледженсу. Зокрема, подається 
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етимологічний опис ЕІ з конкретною метою окреслити область дослідження 

та зосередитись на більш конкретному напрямі дослідження, зокрема 

специфіки використання ЕІ в міжнародних економічних відносинах. 

Наступний етап – висвітлення за допомогою використання 

міждисциплінарного підходу причин відсутності єдиної загальноприйнятої 

теорії економічного інтелледженсу та аналіз теоретичних підходів з точки 

зору еволюції у часі. Запропонована семантична карта ЕІ – це матриця, 

розроблена на основі двох найважливіших серед різних можливих критеріїв 

класифікації ЕІ: об'єкт дослідження (внутрішній або зовнішній аналіз) та 

часова орієнтація (короткострокова чи довгострокова). На основі 

семантичної карти ЕІ розроблено новий інструмент аналізу економічного 

інтелледженсу країн світу – індекс ЕІ. 

В роботі пропонується розглянути поняття ЕІ у двох аспектах 

одночасно: у широкому та вузькому. У широкому розумінні підкреслюється 

«широта» використання економічного інтелледженсу в різних галузях 

економічної діяльності та на різних рівнях прийняття рішень. Тобто 

концепція поєднує всі існуючі підходи, засновані на загальних та 

специфічних ознаках ЕІ. У вузькому розумінні ЕІ розглядається як 

теоретична основа для формування інформаційного підґрунтя прийняття 

управлінських рішень щодо стратегії і тактики взаємовідносин країн саме в 

системі міжнародних економічних відносин 

В широкому розумінні ЕІ можна розглядати як систематизовану 

діяльність, що проводиться різними суб'єктами прийняття рішень та включає 

всі етапи  визначення  цілей, ідентифікації обсягу, вибір методів збору і 

обробки даних про конкретний об'єкт, розробка рекомендацій з метою 

реалізації їх економічних інтересів.  

У вузькому розумінні ЕІ – це теорія і практика інституційно 

упорядкованої діяльності національних урядів та наднаціональних 

організацій, орієнтованої на прийняття управлінських рішень відносно 

стратегії і тактики розвитку міжнародних економічних відносин країн в 
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коротко та довгостроковому періодах, інформаційною основою яких є якісно 

нові приховані знання щодо предмету дослідження, добуті легітимними 

методами в процесі збору, обробки внутрішніх і зовнішніх даних, їх 

інтерпретації з використанням спеціальних інструментів та їх 

розповсюдження для забезпечення конкурентних переваг в балансі 

міжнародної інформаційної асиметрії 

На основі запропонованого визначення розроблена наукова 

методологія, спрямована на впровадження національної системи ЕІ, що 

забезпечує реалізацію національних інтересів країни в системі МЕВ. Така 

методологія, яка враховує взаємодію між основними компонентами систем 

міжнародних відносин, складається із чотирьохступеневої процедури. 

Перший етап передбачає визначення сфери застосування національної 

стратегії ЕІ. Другий етап включає внутрішню оцінку схильності країн до 

прийняття конкретного підходу до ЕІ за допомогою матриці економічного 

інтелледженсу – інструменту ідентифікації та класифікації різних систем 

національного ЕІ, на основі їх специфічних характеристик, цінностей, 

культурних вимірів та рівня усвідомлення важливості системи ЕІ.  

Матриця ЕІ, побудована у прямокутній системі координат, визначених 

об’єктом дослідження (внутрішній і зовнішній аналіз) та часовою 

орієнтацією (коротко- та довгострокова), що містить чотири квадранти 

(контрінтелледженс, технологічний інтелледженс, конкурентний 

інтелледженс, мережевий інтелледженс), які відображають характерні риси 

системи ЕІ та є дієвим інструментом порівняльного аналізу національних 

систем економічного інтелледженсу. На третьому етапі здійснюється 

розрахунок індексу ЕІ для найважливішої мережі відносин між суб’єктами 

системи МЕВ, що виявляється фундаментальним для підведення підсумків 

здатності країни впливати на зовнішнє бізнес-середовище у конкретній 

мережі. Таким чином, визначення та оцінка позиції країни в системі МЕВ за 

допомогою індексу ЕІ дозволяє зробити висновок про ефективність системи 

ЕІ країни, потенційний рівень здатності країн використовувати ситуації 
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інформаційних асиметрій по відношенню до решти світу в конкретній мережі 

системи МЕВ, можливості національної системи ЕІ отримувати та аналізувати 

дані та інформацію і забезпечити новими необхідними знаннями суб'єктів 

прийняття ефективних управлінських рішень стосовно стратегії і тактики 

розвитку міжнародних економічних відносин та протистояння новим 

викликам в системі МЕВ, що стають більш складними. Останній етап 

чотириступеневої методології полягає у визначенні організаційної структури, 

яка відповідає масштабам та цілям країни, та прийнятті обґрунтованої та 

належної стратегії, спрямованої на посилення національної позиції у різних 

мережах системи МЕВ, що вважаються стратегічними. 

З метою практичного застосування нової наукової методології 

впровадження системи ЕІ, наводиться приклад чотириетапної процедури для 

Італії. Зокрема, здійснюється: 1) визначення можливої сфери застосування ЕІ 

в Італії з точки зору географічного району та тематичної сфери інтересів; 

2) з'ясування природного національного підходу до ЕІ, що випливає з 

матриці економічного інтелледженсу (мережевий інтелледженс); 

3) індивідуалізація мережі системи міжнародних економічних відносин, що 

вважається стратегічною на національному рівні, та обчислення індексу ЕІ 

(для мережі міжнародної торгівлі); 4) опис організації ЕІ, яка відповідає 

національним особливостям, та визначення національної стратегії ЕІ, яка для 

Італії орієнтована на вдосконалення внутрішнього розповсюдження знань 

(уряд, МСП, державне управління, банківська система, великі корпорації, 

державні установи, університети), спрямовані на збільшення 

внутрішньодержавної співпраці та синергії. 

Ключові слова: економічний інтелледженс; міжнародні економічні 

відносини; глобалізація; інформаційна асиметрія; аналіз соціальних мереж; 

індекси центральності. 
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SUMMARY 

Adami Carlo. Economic Intelligence in the System of International 

Economic Relations. – Qualification research work as a manuscript. 

Dissertation on the receipt of the scientific degree of Candidate of Economic 

Sciences, specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic 

Relations – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021 

The thesis introduces a deep theoretical investigation of the concept of the 

Economic Intelligence, a new multidisciplinary subject proposed by scholars to 

help the countries and the institutional organizations to confront with their 

environment in a more intricate system of international economic relations, and 

develops a new scientific methodology aimed to implement a sound and proper 

national economic intelligence apparatus system. 

A description and analysis of the main factors of complexity that 

characterize the new stage of the world economy and the relative problematic 

effects on the system of the international economic relations are illustrated: the 

expansion of the globalization; the digitalization of the economy; the emergence of 

new strong agents (regionalisms; multinational corporations; ONGs) in the world 

economy; the increase in rivalry among the subjects in the supranational economic 

space. For each factor, classified in three distinctive groups, a short description of 

the impact on the functioning of the international economic relation system and on 

the role of the Economic Intelligence to confront with the relative problems are 

presented. In the specific, the Economic Intelligence constitutes a successful 

approach of information management aimed to support the policy-maker in taking 

the best decisions, thanks to its ability to explore and investigate each component 

of the system of the international economic relations: national entities; 

regionalisms; transnational corporations; international organizations; people; levels 

of integration among the subjects of the international economic relations system; 

substrates of the system; structures of enforcement of the world economy. 

Due to the lack of a common view and a unique definition of the Economic 

Intelligence, in the dissertation, a specific three-stage methodology aimed to study 
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and individuate the core essence, the contest and the main characteristics of the 

Economic Intelligence is used. In detail, at first, an etymological description of the 

Economic Intelligence is provided, with the specific purpose to delimitate the area 

of investigation, and to focus on a more specific and well-identified topic of study. 

Afterward, the main reasons for the absence of a unique accepted theory of 

Economic Intelligence are explored, and in the process dissimilar approaches 

offered by different studies are presented. Finally, the dissimilar theoretical 

approaches to the Economic Intelligence and their evolution in the time, offered by 

the different academic disciplines, are introduced and explained. In order to do 

that, the Economic Intelligence Semantic Map, a new methodological instrument 

able to classify according two dimensions (scope of the analysis and time 

orientation) the various significances of the Economic Intelligence used by 

scholars and practitioners, is described. 

As a result of the investigation, the core essence of the Economic 

Intelligence is depicted as the activity of searching, creating and using situations of 

information asymmetry and its contest is individuated in a distinctive field of 

research, which adopts the scientific method as means to construct a separate 

theory. Furthermore, by using the relevant criterions, among the multiple 

characteristics of the several approaches to the Economic Intelligence, a 

comparative analyses of the different definitions offered by the academic literature 

to the Economic Intelligence is conducted, and a new complete scientific definition 

is presented: a complex of legal, economic and political activities of special 

supranational or national organizations, with time orientation in the short and long-

term period, which involves the collection of covert and overt information about a 

particular object, to support strategic and tactical decisions on meso and macro 

levels, and with the aim to implement the interests of the specific actors. 

On the basis of the definition proposed and the novelty of the investigation 

conducted, a new scientific methodology aimed to implement a sound and 

successful national Economic system is present. Such methodology, which takes 

into account the interactions among the main components of the international 
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relation systems, consists in a four-stage procedure. The first stage involves the 

definition of the scope of application of the national Economic Intelligence 

strategy. The second phase encompasses the internal assessment of the natural 

inclination to adopt a specific Economic Intelligence approach by means of the 

Economic Intelligence Matrix: a powerful and innovative instrument introduced by 

the author for the identification and classification of the different national 

economic intelligence systems, on the basis of their specific characteristics, values, 

cultural heritage and level of Economic Intelligence awareness. The Economic 

Intelligence Matrix is a diagram composed of four different areas, which denote 

respectively four distinctive systems of implementation of the Economic 

Intelligence: Counterintelligence, Technology Watch, Competitive Intelligence, 

Network Intelligence. It is constructed, similarly to the Economic Intelligence 

Semantic Map, according to the two most important dimensions considered for the 

classification of the several Economic Intelligence approaches implemented by 

distinctive countries in different periods of time: the object of research (internal or 

external analysis) and the time orientation (short or long term). The third stage 

includes the evaluation of the capacity of a national entity to influence the different 

substrates of the system of the international economic relations by means of the 

use of the Social Network Analysis, and the computation of Economic Intelligence 

Index: an indicator of the country’s ability to influence its environment in the 

specific network of each substrate examined. Finally, the last phase of the four-

stage methodology consists in the definition of an organizational structure coherent 

with the country’s scope and goals, and the adoption of a sound and proper 

strategy aimed to enhance the national stance in the different substrates of the 

international economic relation’s system considered strategic. 

In order to provide a practical example of application of the new scientific 

methodology for implementing a sound and proper Economic Intelligence system, 

in the dissertation the case of the Italian country is taken as object of analysis. In 

the specific, after a short economic overview of national economy of Italy, an 

exemplification of the realistic implementation of the innovative four-stage 



9 

 

procedure described is conducted: (i) definition of a possible scope of application 

of the Economic Intelligence for the Italian country, in terms of geographical area 

and thematic sphere of interest; (ii) identification of the natural national Economic 

Intelligence approach resulting from the Economic Intelligence Matrix (Network 

Intelligence); (iii) individuation of the substrates of the international economic 

relation’s systems considered strategic at national level and computation of the 

Economic Intelligence Index (for the Global Trade substrate); (iv) description of 

the Economic Intelligence organization coherent with the national features, and 

definition of a national Economic Intelligence strategy, which, for Italy, is mainly 

focused on the improvement of the internal dissemination of knowledge 

(government, SMEs, public administration, banking system, big corporations, 

public agencies, universities etc.) aimed to increase the intra-national cooperation 

and synergies. 

Key words: economic intelligence; international economic relations; 

globalization; information asymmetry; social network analysis; centrality indexes. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап функціонування 

світової економіки та міжнародних економічних відносин відбувається під 

впливом складних та суперечливих процесів глобалізації, посилення 

тенденцій до дезінтеграції, розгортання четвертої індустріальної революції,  

швидкоплинних та непередбачуваних змін факторів міжнародного бізнес-

середовища, що надзвичайно ускладнює розвиток системи міжнародних 

економічних відносин і вимагає розробки нових інноваційних стратегій 

міжнародного співробітництва, розподіляючи країни за здатністю 

адаптуватися до змін. Пов’язані з цим виклики потребують формування 

якісно нової системи знань, що будуть слугувати базою для розробки  

стратегій міжнародного економічного співробітництва країн. Саме дана 

проблема є предметом теоретичних і практичних досліджень нової сучасної 

концепції, що в світовій англомовній літературі отримало назву «economic 

intelligence». У зв’язку з відсутністю адаптованого перекладу цього терміну в 

більшості європейських мовних груп, пропонується в українському варіанті 

перекладу використовувати термін «економічний інтелледженс» (ЕІ).      

Світова практика свідчить про те, що в небагатьох країнах 

сформувалися національні системи ЕІ, а в більшості країн вони знаходяться 

лише на перших етапах розвитку. Це призводить до  інформаційної асиметрії, 

диктату урядів ряду країн у відстоюванні своїх соціально - економічних 

інтересів на міжнародній арені, відсутності рівноправності країн в системі 

міжнародних економічних відносин і можливості забезпечення національної 

безпеки. Зазначене актуалізує необхідність розробки теоретико-

методологічних підходів аналізу та шляхів практичного вирішення проблеми 

формування ефективних національних систем ЕІ як основи моделювання та 

прогнозування сценаріїв розвитку міжнародних економічних відносин країн 

світу для забезпечення реалізації їх національних інтересів та  економічної 

безпеки. 
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У світовій науковій літературі дослідження ЕІ здійснюється  в роботах 

Віленського Г.Л., Ендрю К., Мея Е.Р., Найта Р.К., Скеллі Б.Д., Хастедта Г. У 

розвиток методологічних підходів до формування теорії ЕІ зробили внесок 

представники різних галузей знань, зокрема: Агостіні Т. та Гальмонте А. 

(психологія), Девіс П. (економіка), Джонстон Р. (етнографія), Йоване Г. 

(дослідження інформаційно-комунікаційних технологій), Моска С. 

(юриспруденція), Прайс Д.Х. (антропологія), Сідоті Ф. (криміналістика), 

Спадафора Дж. (педагогіка), Шептикі Дж. (соціологія та криміналістика). 

Окрім того, праці ряду науковців присвячено розвитку окремих аспектів ЕІ: 

Бураковського І.В, Горі У., Джонсона Л. К., Морбіделліта М., Поттера Е. 

Пузанова І.І., Сазонець О.М., Сімс Дж., Старостіної А.О., Тонких О.Г., 

Філіпенка А.С., Шниркова О.І.  

В роботах цих та інших авторів розкриваються такі аспекти ЕІ, як 

методологія і процедура збору міжнародної ринкової інформації, техніки 

аналізу змінного ринкового середовища, методологічні та макроекономічні 

аспекти аналізу розвитку системи міжнародних економічних відноси, 

розробки стратегій міжнародного економічного співробітництва, методики 

порівняльного аналізу національних систем ЕІ. Все це слугує 

методологічною основою розробки концепції ЕІ в широкому аспекті, який 

об’єднує загальне в різних предметних галузях. Разом з тим, кожна з них має 

свою специфіку і потребує розробки концепції ЕІ в вузькому контексті, який 

конкретно відображає її складність і специфіку.  

Система міжнародних економічних відносин в рамках економічної 

науки, являє собою найбільш складне, багатоаспектне явище, яке охоплює 

національні інтереси всіх країн світу і є найбільш складним для аналізу, а 

наслідки невиважених рішень можуть бути критичними для всього 

цивілізаційного розвитку. Саме це надзвичайно актуалізує необхідність 

розробки концепції ЕІ у теоретичному та практичному контексті, зокрема в 

розвитку системи міжнародних економічних відносин, що і обумовило вибір 

теми дисертаційної роботи.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у межах наукової теми досліджень кафедри 

міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Стратегії міжнародного 

співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної співпраці» № 

16 КФ 040-07), де автором, в межах розробки проблематики факторів 

ефективного економічного співробітництва за умов зростання важливості 

інформаційної безпеки, розроблено концепцію економічного інтелледженсу, 

що запропонована як теоретична основа для формування інформаційного 

підґрунтя розробки стратегій у системі міжнародних економічних відносин.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

поглибленні теоретичних основ концепції економічного інтелледженсу та 

розробці практичних рекомендацій щодо передумов впровадження 

ефективних стратегій ЕІ для забезпечення конкурентних позицій країн у 

складній системі міжнародних економічних відносин. 

Відповідно до мети поставлені наступні завдання: 

-поглибити теоретико-методологічні підходи до міждисциплінарного 

аналізу еволюції сутності ЕІ; 

-розкрити сутність ЕІ через визначення його в широкому 

(універсальному) і вузькому (стосовно предметної області розвитку системи 

міжнародних економічних відносин) аспектах; 

-побудувати матрицю ЕІ як інструменту порівняльного аналізу 

національних систем ЕІ в розвитку системи міжнародних економічних відносин;  

-запропонувати класифікацію часткових складових ЕІ; 

-розробити методику використання показників культурних вимірів 

країн для обґрунтування стратегій ЕІ; 

-визначити критерії оцінювання національної системи економічного 

інтелледженсу та сфери застосування; 

-з'ясувати місце країни в системі МЕВ на основі методики аналізу 

мереж соціальних зв’язків; 
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-запропонувати методологію розрахунку інтегрального індексу 

економічного інтелледженсу на прикладі Італії. 

Об’єктом дослідження є взаємовідносини суб'єктів міжнародних 

економічних відносин в умовах інформаційної асиметрії та ускладнення системи 

МЕВ. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і практичні 

аспекти реалізації ефективної національної стратегії економічного 

інтелледженсу в системі МЕВ. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів у 

міжнародному економічного середовищі. У першому розділі дисертації 

використано метод систематизації, історичний та логічний методи при 

застосуванні міждисциплінарного підходу до визначення сутності 

економічного інтелледженсу, інтерпретації елементів ЕІ (підрозділ 1.1); 

метод моделювання, аналізу та синтезу застосовані при побудові семантичної 

карти економічного інтелледженсу (підрозділ 1.1); метод наукового 

абстрагування та узагальнення – при здійсненні триступеневого аналізу 

економічного інтелледженсу та визначенні складових кожного рівня 

(підрозділ 1.2); методи класифікації та систематизації, узагальнення, 

діалектичний метод – при з’ясуванні чинників ускладнення системи 

міжнародних економічних відносин (підрозділ 1.3). В другому розділі 

застосовано методи порівняння, класифікації, систематизації, системний 

підхід  – при встановлення єдності та відмінності систем національного 

інтелледженсу країн світу (підрозділ 2.1); аналіз, синтез, узагальнення, 

порівняння – при виокремленні чотирьох підходів до систем ЕІ (підрозділ 

2.2); метод порівняння, табличний та матричний метод застосовувався при 

побудові матриці економічного інтелледженсу, що базується на системі двох 

координат: часової орієнтації  та об’єкту дослідження (підрозділи 2.2, 2.3). У 

третьому розділі при застосуванні методики аналізу соціальних зв’язків 

використовувались графічний, табличний, логічний методи (підрозділ 3.1); 
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методи моделювання та абстрагування, використання програмного 

забезпечення «Social Network Visualizer» використовувались при розрахунку 

індексів економічного інтелледженсу найбільших країн-експортерів світу та 

побудові карт мережі взаємозв’язків між ними (підрозділ 3.2). 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці учених у різних 

галузях знань, інформаційні та аналітичні матеріали науково-дослідних центрів, 

звітні дані міжнародних компаній, Європейської комісії, офіційні матеріали 

Європейського Союзу, Світового банку, звіти міжнародних організацій. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують науково-

прикладне завдання поглиблення теоретичних підходів до аналізу 

економічного інтелледженсу та розроблення  практичних рекомендацій щодо 

впровадження ефективних стратегій ЕІ для забезпечення конкурентної 

позиції і реалізації  національних інтересів країн у складній системі 

міжнародних економічних відносин. Основними теоретичними та практичними 

результатами, що характеризують новизну дисертаційного дослідження, є: 

вперше: 

 - запропоновано теоретичний підхід до визначення сутності концепції 

економічного інтелледженсу в широкому (універсальному для різних галузей 

застосування ЕІ) і вузькому (в розвитку у системі МЕВ) аспектах, а саме: в 

широкому аспекті – це систематизована діяльність, що проводиться різними 

суб'єктами прийняття рішень та включає всі етапи визначення цілей, 

ідентифікації обсягу, вибір методів збору і обробки даних про конкретний 

об'єкт, розробка рекомендацій з метою реалізації їх економічних інтересів; у 

вузькому аспекті – це теорія і практика інституційно упорядкованої 

діяльності національних урядів та наднаціональних організацій, орієнтованої 

на прийняття управлінських рішень відносно стратегії і тактики розвитку 

міжнародних економічних відносин країн в коротко- та довгостроковому 

періодах, інформаційною основою яких є якісно нові приховані знання щодо 

предмету дослідження, добуті легітимними методами в процесі збору, 
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обробки внутрішніх і зовнішніх даних, їх інтерпретації з використанням 

спеціальних інструментів та їх розповсюдження для забезпечення 

конкурентних переваг в балансі міжнародної інформаційної асиметрії. В 

даному підході головним є концентрація уваги на кінцевих результатах 

використання ЕІ, що дає можливість чітко окреслити предметну область 

даної концепції, зрозуміти ЕІ як складну якісно нову форму діяльності, яка 

формує знання, що надають конкурентні переваги в системі міжнародних 

економічних відносин і є базою розробки методики формування 

національних ЕІ систем; 

-побудована матриця економічного інтелледженсу (МЕІ), в якій за 

критеріями об’єкт дослідження (внутрішній чи зовнішній аналіз) та часова 

орієнтація (короткострокова і довгострокова) визначені чотири області, які 

відображають характерні риси систем реалізації ЕІ (контрінтелледженс, 

мережевий, конкурентний, технологічний інтелледженс). МЕІ є дієвим 

інструментом порівняльного аналізу національних систем економічного 

інтелледженсу і, відповідно, базою для визначення і коригування своїх позицій; 

удосконалено:  

-методичні підходи до розрахунку індексу економічного інтелледженсу, 

який  включає чотири часткові індекси центральності: ступінь центральності 

(показує кількість взаємопов’язаних центрів та є виміром кількості 

торговельних потоків країни з іншими країнами світу); щільність 

центральності (базується на відстані між країнами та близькості зі всіма 

іншими, присутніми у відповідній мережі);  посередницька центральність 

(дозволяє ідентифікувати ті країни, які виконують роль моста між двома або 

більше регіональними торговельними мережами, підтримуючи зв’язок з 

периферійними географічними районами); власний вектор центральності 

(вимірює здатність країни впливати на світову торгівлю і зовнішнє бізнес-

середовище). Розрахунок індексу ЕІ із використанням методики аналізу 

мережі соціальних зв'язків в релевантних для країни мережах дає можливість 

визначити місце країни в системі МЕВ; 
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- класифікацію часткових складових концепції ЕІ (стратегічний 

інтелледженс, ринковий інтелледженс, конкурентний інтелледженс, бізнес 

інтелледженс, технологічний інтелледженс, бенчмаркінг) за критеріями: 

об’єкт дослідження (зовнішній і внутрішній); часова орієнтація 

(довгострокова і короткострокова); кінцеві споживачі інформації 

(наднаціональні організації, національні організації, уряди, суб’єкти  

міжнародного бізнесу); методи збору інформації (легальні і нелегальні); 

прозорість інформації (прихована і відкрита), що дозволило комплексно 

проаналізувати  їх спільні риси і відмінності та ступінь розповсюдження в різних 

країнах, а також стало  теоретичною основою розробки цілісної концепції ЕІ; 

набули подальшого розвитку: 

-методичні підходи використання показників культурних вимірів країн за 

моделлю Г. Хофстеда (дистанція влади, колективізм/індивідуалізм,  

довгострокова/ короткострокова орієнтація, уникнення невизначеності) для 

обґрунтування стратегії ЕІ  країн в системі міжнародних економічних відносин 

та виявлення на цій основі національних особливостей у формуванні систем ЕІ. 

Це дало можливість позиціонувати конкретні країни в матриці ЕІ за культурними 

особливостями; 

- теоретичні підходи до класифікації критеріїв оцінки національної 

системи ЕІ, що включають наступні: ступінь поляризації системи 

економічного інтелледженсу (централізована, децентралізована); рівень 

визнання державою важливості ЕІ як інструменту створення та використання 

інформаційної асиметрії (високий, низький); рівень кооперації приватних та 

державних суб’єктів в галузі ЕІ; джерело контролю за приватною інформацією 

(внутрішнє, зовнішнє); коротко- чи довгострокова орієнтація (тактичний, 

стратегічний підхід); ступінь поширення інформації серед учасників 

національної системи ЕІ; 

- методологічні підходи до виявлення глибинних коренів походження 

поняття «економічного інтелледженсу» на базі його етимологічного аналізу, 

побудови семантичної карти ЕІ для виявлення її предметної області; 
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порівняльного аналізу міждисциплінарних досліджень даного поняття 

(біологія, історія, міжнародні відносини, соціологія, політологія, 

економіка,психологія, математика), їх еволюції в часі та з’ясування причин 

відсутності єдиного теоретико-методологічного підходу в цих дослідженнях, 

що дало можливість запропонувати сучасну концепцію ЕІ, як чітко окреслену 

предметну область економічної науки в цілому і міжнародних економічних 

відносин, зокрема.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені і 

запропоновані у дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і практичні 

рекомендації поглиблюють розуміння сутності економічного інтелледженсу 

та мають науково-практичне значення для впровадження ефективних 

національних систем економічного інтелледженсу країни. Запропоновані 

наукові положення, рекомендації і висновки можуть бути використані як при 

дослідженні та аналізі різних національних систем економічного 

інтелледженсу на міжнародному рівні, так і при застосуванні передових 

практик та розробці ефективних систем економічного інтелледженсу на 

національному рівні.  

Викладені в дисертаційній роботі результати дослідження, висновки і 

рекомендації були використані у діяльності підприємств Італійської 

республіки: Galligantus Italia (довідка від 12.01.2021 р.) при здійсненні збору 

та аналізу ринкової інформації щодо функціонування суб’єктів ринку;  та La 

Campofilone (довідка 23/12/2020/1 від 23 грудня 2020 р.) при впровадженні 

систем бізнес-аналітики на підприємстві. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, рекомендації, 

що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані автором особисто. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використано лише ті положення, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

практичні результати дослідження оприлюднені на міжнародних та 
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всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових форумах, 

круглих столах, таких як: IV Міжнародний форум з економічних та 

гуманітарних питань  3-4.11.2020 р. (ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет», м. Дніпро); Міжнародна науково-практична 

конференція «Ризики в системі сучасних міжнародних економічних 

відносин: виклики та можливості» 26-27.11.2020. (КНУ ім. Т. Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин); Міжнародна наукова конференція з 

модернізації соціально-економічних систем «Нові економічні умови» 

28.09.2016 (Університет Яна Кохановського, м.Кельце); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» 

29.09.2016, Міжнародний науковий центр, м.Астана-Київ-Відень; 

Міжнародна науково-практична конференція з питань інноваційного 

потенціалу соціально-економічних систем «Виклики глобального світу» 

30.06.16 (Нова школа бізнесу та економіки, м.Лісабон); Міжнародна наукова 

конференція «Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології» 

25.11.2016 (Державний університет Молдови, м.Кишинів); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової 

економіки»: 19-20.11.2015 р. (КНУ імені Тараса Шевченка). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 12 

наукових праць загальним обсягом 6,7 а.а. (з них автору належать 6, 44 а.а.), 

в тому числі, 2 розділи у колективних монографіях 1,8 а.а. (з них автору 

належать 1,6 а.а.); 3 одноосібні наукові статті – іноземною мовою – у 

фахових виданнях (3,42 а.а.); 7 матеріалів і тез виступів на наукових 

конференціях (1,48 а.а., з них автору належать 1, 42 а.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки. Обсяг основного тексту 181 

сторінка, що містять 17 аналітичних таблиць і 50 рисунків. Список використаних 

джерел налічує 149 найменувань та викладений на 14 сторінках. Робота містить 2 

додатки, розміщені на 8 сторінках, включаючи 6 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕЛЛЕДЖЕНСУ 

1.1. Еволюція підходів до визначення суті та змісту економічного 

інтелледженсу в міждисциплінарних дослідженнях 

 

Формування теорії «економічної людини» А.Смітом змістило фокус 

наукової уваги з дослідження знеособлених виробничих та економічних 

відносин на людину, як основу всього суспільства і фактичного суб'єкта цих 

відносин. Теорія «економічної людини» показала, що економічна діяльність 

суб'єктів будь-якого рівня (від мікрорівня фізичної особи-підприємця або 

найманого працівника до регіонального та наднаціонального рівня) 

нерозривно пов’язана із прийняттям рішень, що здійснюється на основі 

зібраної інформації з метою реалізації власних економічних інтересів, а отже, 

і з економічним інтелледженсом. 

Широта застосування економічного інтелледженсу в різних 

дисциплінах є водночас і причиною відсутності єдиного підходу до його 

визначення, і наслідком, зважаючи на значну відмінність контексту та 

трактування поняття. 

Вивчення чіткої предметної області ЕІ перш за все вимагає аналізу 

еволюції трактовки його сутності з позицій міждисциплінарного підходу, що 

включає етимологічний аналіз, побудову семантичної карти ЕІ та 

порівняльний аналіз міждисциплінарних досліджень поняття ЕІ (рис. 1.1).  

 

 

Рис.1.1. Логіка дослідження сутності з позицій міждисциплінарного 

підходу ЕІ 

Джерело: розроблено автором 

 

Етимологія ЕІ
Причини 
відсутності 

загальної теорії ЕІ

Класифікаційні 
групи підходів до 
визначення ЕІ
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Перший етап запропонованої методології передбачає здійснення 

етимологічного аналізу ЕІ, що дозволяє з’ясувати корені поняття 

«інтелледженс» та виділити його сутність, яка буде елементом нового 

визначення ЕІ, сформульованого в процесі конструювання наукової категорії. 

Вивчення понятійних меж інтелледженсу у підходах різних дисциплін та їх 

еволюції у часі дозволяє виокремити сутність інтелледженсу, а 

запропоновані визначення ЕІ у широкому та вузькому розумінні – глибше 

зрозуміти його особливості. 

 

 

Рис.1.2 Методологічний підхід та основні елементи визначення ЕІ 

Джерело: розроблено автором  

 

Складність вивчення етимології ЕІ пов’язана з відмінністю 

термінології залежно від предметної області досліджень. Різні автори 

приписують ЕІ відмінні, а подекуди і суперечливі значення, а з однією 

концептуальною моделлю ЕІ асоціюються різні лексеми. Внаслідок цього, 

для опису декількох різних концепцій ЕІ необхідно враховувати всі інші 

вирази (лексеми), що використовуються як аналоги ЕІ в літературі та на 

практиці.  

Інша складність пов'язана з тим, що неможливо зібрати різні лексеми, 

що використовуються для пояснення значення ЕІ, якщо немає чіткого і 

загального уявлення про концепцію ЕІ. Для пошуку терміну, що описує 

явище, необхідно мати принаймні базові знання щодо визначення, яке 

ідентифікує це явище. Визначення фактично представляє зв’язок між 

лексемою та явищем, яке воно відображає (рис 1.3.а). За допомогою 

етимології можна виявити елементи сутності ЕІ, проаналізувавши коріння 

Етимологія ЕІ

Сутність ЕІ

Причини відсутності 
загальної теорії ЕІ

Зміст ЕІ

Класифікаційні групи 
підходів до визначення ЕІ

Характеристика ЕІ
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цього терміну. Сутність ЕІ може бути використана як замінник визначення ЕІ 

для виокремлення всіх лексем, що використовуються в літературі і які 

позначають зазначене явище (рис.1.3). 

 

 

 

 

(а)        (б) 

 

Рис.1.3 Схема взаємозв’язку лексеми та явища, яке вона позначає 

Джерело: розроблено автором  

 

Словосполучення «економічний інтелледженс» складається з іменника 

«інтелледженс» та прикметника «економічний». Згідно з Оксфордським 

словником, іменник походить від латинського intellegere, який можна 

розкласти на inter (між) та legere (вибрати, зібрати, прочитати). Відповідно, 

основна етимологічна сутність інтелледженсу пов’язана з ідеєю погляду 

всередину або пошуку глибокого або прихованого змісту. Тобто 

інтелледженс описує дію або результат дії, спрямованої на виявлення та 

розуміння конотативного змісту явища чи процесу. Щодо прикметника 

економічний, згідно з Оксфордським словником, воно походить від 

грецького oikonomikos, що базується на oikos (будинок) та nemein (керувати), 

і стосується господарської діяльності суб'єкта в умовах обмежених ресурсів. 

Оскільки у словосполученні «ЕІ» слово «економічний» займає позицію 

прикметника, воно може виконувати дві різні функції: описову або 

обмежувальну. У першому варіанті словосполучення «EI» означає пошук та 

розумінням прихованого значення явища чи процесу з метою кращого 

управління обмеженими ресурсами на користь певного суб’єкта.  

У випадку обмежувальної функції прикметника «економічний», 

центральне значення ЕІ повинно обмежуватися діяльністю або результатом 

Лексема Визначення Явище 

Визначення 

 

Лексема Сутність Явище 
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діяльності, спрямованої на збір даних про частину реальності, яка належить 

виключно до економічної сфери. Тобто лише інформація, що має економічну 

природу, є об'єктом ЕІ. У такому випадку ЕІ слід розглядати як алгебраїчну 

підгрупу більш загальної концепції інтелледженсу: ЕІ буде представляти 

лише певний тип інтелледженсу, на одному рівні з політичним 

інтелледженсом, діловим та військовим. Однак, як алгебраїчна підгрупа, 

кожне теоретичне міркування та належність (propriety), що застосовуються 

до більш загальної концепції інтелледженсу, також залишається актуальним 

для ЕІ. З цієї причини надалі буде використано міждисциплінарний підхід до 

вивчення інтелледженсу та з’ясування його понятійних меж з точки зору 

обраних дисциплін. 

Таким чином, навіть використовуючи ідею ЕІ як підкатегорії більш 

загальної концепції інтелледженсу, у сучасному світі, де економічний аспект 

відносин між країнами представляє головний вимір їх взаємодії, ЕІ можна 

розглядати як найбільш актуальну та значущу складову інтелледженсу. 

Наступна складова теоретичного підходу до вивчення ЕІ полягає у 

з’ясуванні причин відсутності єдиної теоретико-методологічної основи в 

дослідженнях ЕІ. Історик та експерт з інтелледженсу В.Лакер зазначає, що 

можливою причиною відсутності загальної теорії інтелледженсу є 

використання концепцій та технік, запозичених з широкого кола інших 

дисциплін [1].  

В.К.Варк стверджує, що кількість досліджень інтелледженсу 

збільшується, починаючи з 2000-х років у зв’язку з посиленням наукового 

інтересу істориків, криміналістів, політологів, економістів [2].  

Наявність дисциплін з різними методологічними підходами та 

кінцевими цілями використання інтелледженсу формує широке коло його 

концепцій та описів.  

М.Калігурі підкреслює, що поява досліджень з інтелледженсу має два 

наслідки для соціальних наук: формування нових підгалузей досліджень в 

межах традиційних дисциплін та визнання інтелледженсу як окремої 
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дисципліни, яка, при цьому, використовує підходи, запозичені з різних наук 

[3]. 

Різні дисципліни почали виявляти інтерес до інтелледженсу і спроб 

розробити власну теорію інтелледженсу, використовуючи специфічні методи 

та моделі. Так, наприклад, в 90-х роках, тематика інтелледженсу ігнорувалась 

або вважалась не суттєвою, однак в історичних дослідженнях вона почала 

відігравати все важливішу роль [4]. Так, Р.Найт вивчає значення 

інтелледженсу у Другій світовій війні [5], Є.Мей розкриває важливість 

інтелледженсу у вивченні стратегій ворожих об’єднань [6], К.Єндрю вивчає 

політичну та інституційну історію британських спецслужб. 

З позиції міжнародних відносин, О.Кадоган зазначає, що інтелледженс 

є важливим елементом у новій інтерпретації ходу «холодної війни» та 

«динаміки авторитарних держав»[7]. 

Д.К.Джонсон підкреслює тісний взаємозв’язок інтелледженсу та 

структурного реалізму як теорії міжнародних відносин, який полягає у 

використанні схожих принципів та підходів [8]. У.Горі також аргументує 

важливість інтелледженсу для міжнародних відносин та пропонує, в умовах 

«нової хаотичної системи міжнародних відносин», для досліджень 

інтелледженсу використовувати математику хаосу та теорію фракталів [9]. 

Дж.Сімс на основі подібних міркувань щодо складності міжнародних 

відносин розробляє власну теорію інтелледженсу, прив’язану до динаміки 

міжнародної політики - адаптивний реалізм [10]. 

К.Кнорр стверджує, що соціальні науки забезпечили інтелледженс 

методами збору даних, дедукції (виведення) одних даних з інших та 

встановлення їх достовірності [11].  

Політологія, що може вважатись одним із першоджерел наукових 

досліджень інтелледженсу, пояснює та аналізує суперечність між 

прихованим характером інтелледженсу та прозорістю демократії [12]. 
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В роботах Г.Л. Віленського [13], Г.Хаштедта та Б.Д. Скеллі [14], 

розкрито недоліки та слабкі сторони інтелледженсу, спричинені компромісом 

між координацією та гнучкістю (coordination and flexibility).  

Дж. Шептикі [15] використовує методологію соціології, щоб 

представити «парадигму інтелледженсу людської безпеки», нову теоретичну 

концепцію, альтернативну реалізму міжнародних відносин.  

Д.Кан відрізняється від інших вчених, стверджуючи, що, крім 

історичного методу, інтелледженс можна досліджувати, використовуючи як 

математичний, так і психологічний підхід. Перевага першого полягає у 

можливості кількісно оцінити інтелледженс, розділивши інформацію на біти, 

і таким чином зробити її більш точною та зручною для прогнозування. 

Перевага використання психології, натомість, дозволяє досліджувати 

відхилення інтелледженсу, когнітивні слабкості та роль випадковості в 

дослідженні інтелледженсу. 

Дослідження інтелледженсу, що супроводжувались використанням 

специфічних методологічних підходів та спробами сформулювати єдине 

визначення інтелледженсу, представлені і в роботах з інших дисциплін, таких 

як криміналістика [16], педагогіка [17], юридична наука [18] та ІКТ-

дослідження [19] (табл.1.1). 

Таблиця 1.1. 

Міждисциплінарний підхід до тлумачення суті та змісту концепції ЕІ 

Дисципліна Об'єкт дослідження Внесок у дослідження 

ЕІ 

Основні автори 

Біологія Взаємодія живої істоти 

із зовнішнім 

середовищем 

Визначення 

механізмів 

сприйняття 

інформації 

Кан. 

Історія Різнорідні підходи до 

ЕІ в різні періоди часу 

Розуміння впливу 

різнорідних стратегій 

ЕІ на формування 

світу 

Найт; Іларі; Єндрю; 

Мей. 

Міжнародні 

відносини 

Прихований або 

упущений вимір 

дипломатичної історії 

Як міжнародні 

організації збирають, 

діляться та 

поширюють 

знання/інформацію 

Джонсон; Горі; Сімс. 

  



29 

 

Продовження Таблиці 1.1 

Соціологія Теоретичні концепції 

інтелледженсу 

Методології 

виведення різної 

інформації з масивів 

даних та оцінки 

джерел 

Арлаккі; Кнорр; 

Шептицький. 

Політологія Різні національні 

системи 

інтелледженсу в 

різних політичних 

умовах 

Пояснення розриву в 

логіці між таємницею 

інтелледженсу та 

прозорістю демократії 

Галлі; Джонсон. 

Організаційна теорія Методи збору та 

поширення інформації 

різними організаціями 

 

Пояснення невдач 

інтелледженсу в 

результаті 

компромісу між 

координацією та 

гнучкістю 

Віленський; Хаштедт; 

Скелет; Беттс. 

Економіка Теорія і практика 

прийняття 

управлінських рішень 

(від мікро- до 

глобального рівня) на 

основі збору та 

інтерпретації даних 

Методології 

прийняття 

ефективних рішень за 

допомогою 

інтелледженсу з 

метою прискорення 

розвитку країни  

Гарбуло; Девіс; 

Гальяно. 

Психологія Патології, відхилення 

інтелледженсу, 

когнітивних слабких 

сторін та ролі 

несподіванки 

Удосконалення 

процесу аналізу 

інтелледженсу 

Хейер; Віртц. 

Математика Шляхи застосування 

статистичних та 

математичних формул 

до теорії інформації 

Розробка методів 

прогнозування 

Шеннон; Тревертон. 

Джерело: розроблено автором  

 

Збільшення кількості наукових праць в галузі інтелледженсу сприяли 

формуванню широкого кола підходів до його сутності та методології.  

Наприклад, В.Уорк виокремлює вісім різних напрямків проектної 

діяльності в межах вивчення інтелледженсу: дослідницький проект; 

історичний проект; дефініційний проект; методичний проект; мемуари; 

проект громадянських свобод; журналістське розслідування; проект масової 

культури [20]. 

П.Гілл та М. Пітіан, натомість, виділяють чотири основні тематичні 

напрямки в межах наукових пошуків з інтелледженсу: дослідження 
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(історичний напрям); дефініційний (методологічний напрям); організаційний 

(функціональний напрям) та управління (політичний напрям) [21].  

М.Калігіурі та Дж.Пілі окреслюють інші чотири галузі інтелледженсу: 

кібербезпека, кримінологія, економічний інтелледженс, аналітика великих 

даних [22]. 

Використання різних підходів до вивчення економічного 

інтелледженсу в межах гуманітарних наук, розвиток нових підгалузей 

традиційних дисциплін, що пов'язані з різними аспектами інтелледженсу, 

формування незалежних течій у дослідженнях та різні методи аналізу 

спричинюють відсутність спільного бачення сутності та цілей ЕІ (рис 1.4). 

 

Рис.1.4. Причини відсутності єдиної теорії ЕІ  

Джерело: розроблено автором  

 

Специфіка і відмінності в науковій та практичній складовій ЕІ 

ускладнює шлях до формування його єдиної теорії. Для практиків 

інтелледженсу об'єктом є збір та аналіз інформації і генерування знань, 

необхідних для суб'єктів, що приймають рішення. Л.К.Джонсон зазначає, що 

аналітики інтелледженсу використовують наукові методи, похідні від 

соціальних наук з метою виокремлення необхідної інформації із 

необроблених масивів даних. Натомість для наукових досліджень ЕІ об'єктом 

вивчення є закономірності та принципи роботи інтелледженсу. Ф.Дж.Девіс 

пропонує виокремити теорію про інтелледженс та теорію інтелледженсу, де 

Причини

Широке коло 
дисциплін, що 
дотичні до ЕІ

Мета-теорія
Відносно новий 

напрям 
досліджень

Різні соціальні 
рівні 

Засекреченість 
даних та 
державна 
таємниця
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перше означатиме метатеорію інтелледженсу, тобто теорію, що аналізує 

методи і підходи інтелледженсу [23] 

Наступною причиною відсутності єдиної теорії ЕІ є його специфіка на 

різних соціальних рівнях. П. Гілл виділяє п'ять таких рівнів: індивідуальний, 

груповий, організаційний, суспільний, міжнародний [24]. На 

індивідуальному рівні основою інтелледженсу є інструменти когнітивної 

психології, на груповому – аналіз соціальних мереж. Рівнями інтелледженсу, 

згідно М. Калігурі, можуть також бути національний, корпоративний, рівень 

міжнародних організацій [25]. 

Відносно невеликий проміжок часу з моменту появи наукових праць з 

інтелледженсу у 1955 р. також є однією з вагомих причин відсутності 

єдиного підходу до інтелледженсу, на думку М.Кента. ЕІ сформувався в 

окрему дисципліну під час «холодної війни» і згодом став ключовим 

інструментом досягнення цілей суб’єктів міжнародних економічних 

відносин. 

Іншою причиною відсутності загальної теорії ЕІ є його секретність, 

оскільки існування державних, промислових, дипломатичних, корпоративних 

таємниць унеможливлюють збір матеріалів науковцями. Відсутність 

глибоких досліджень інтелледженсу пов’язана і з необхідністю роботи зі 

службами безпеки та інтелледженсу, дипломатичними колами, в середовищі 

яких трапляються як внутрішньодержавні скандали і витоки інформації 

(внутрішні прослуховування посадовців у США, порушення прав людини), 

так і міжнародні (затримання журналістів в Єгипті, ОАЕ, справа Едварда 

Сноудена щодо розкриття державних таємниць США). 

Виокремлені причини відсутності загальної теорії ЕІ дозволяють 

сформулювати ряд висновків. Перш за все, очевидно, що завдяки 

міждисциплінарному підходу, ЕІ є особливою предметною областю 

досліджень, яка не може розглядатись як один з напрямків дисципліни 

«міжнародні відносини», хоча і існують деякі їх спільні основи, як, 

наприклад, структурний реалізм. По-друге, для розробки основ нової теорії 
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ЕІ, увагу слід зосередити на метатеорії, важливість якої полягає в тому, що 

вона дає основу для побудови відповідної теорії (теорії обґрунтування) 

такого явища як економічний інтелледженс. По-третє, нове визначення ЕІ 

має бути релевантним до всіх соціальних рівнів, тому у розділі 1.3. поняття 

ЕІ висвітлюється у двох аспектах разом: у широкому та вузькому. По-

четверте, прийнявши ідею про те, що прикметник «економічний» в 

словосполученні «економічний інтелледженс» виконує описову функцію, а 

економічний аспекту у відносинах між країнами грає домінуючу роль, можна 

стверджувати, що ЕІ може бути найважливішою складовою більш загального 

явища інтелледженсу.  

Третій етап запропонованого методологічного підходу до вивчення ЕІ 

передбачає виокремлення двох класифікаційних груп: за референтним 

об’єктом за масштабом дослідження. Класифікація за референтним об’єктом 

найбільш актуальна для національного рівня та включає чотири групи 

підходів до пояснення інтелледженсу. 

 

 

Рис.1.5. Класифікація економічного інтелледженсу за референтним 

об’єктом 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [26] 

 

Згідно першого підходу економічний інтелледженс можна розуміти як 

циклічний процес (так званий цикл інтелледженсу) пошуку, збору, оцінки, 

зіставлення, класифікації, аналізу, зберігання та розповсюдження інформації 

(економічної інформації), корисної для її одержувача. Такий підхід розкрито 
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в роботах науковців та практиків, зокрема, П.Гілл та М.Пітіан зазначають, що 

інтелледженс є загальним терміном, що охоплює цикл пов’язаних видів 

діяльності з таргетування і збору даних, їх аналізу і розповсюдження шляхом 

явних чи прихованих дій.  

Г.Л.Віленський пропонує власну концепцію організаційного 

інтелледженсу, який передбачає збір, обробку, інтерпретацію та передачу 

технічної та політичної інформації, необхідної в процесі прийняття рішень [27].  

Ідею інтелледженсу як процесу підтримує М.Ловенталь та пропонує дві 

інші інтерпретації інтелледженсу: «інформування» та «організація» [28].  

Зосереджуючись на економічному аспекті інтелледженсу, А.Мартр 

пропонує визначити ЕІ як сукупність скоординованих дій пошуку, обробки 

та розподілу інформації для ефективного використання суб'єктами 

економічної діяльності [29].  

Н.Мойне також дотримується пояснення інтелледженсу як 

скоординованих заходів з пошуку, управління та розподілу знань, корисних 

для економічних суб'єктів [30]. 

В.Лакер дає більш широке і «прагматичне» пояснення інтелледженсу 

як системи індивідів, інструментів та структур, відповідальних за проведення 

всіх видів діяльності, що беруть участь у циклі інтелледженсу, таким чином 

інтелледженс виступає організацією, яка збирає інформацію [31]. 

Інша група визначень інтелледженсу, відносно менш поширена в 

академічній літературі, описує його як сукупність місій, що виконуються 

національними службами інтелледженсу, яка, крім циклу інтелледженсу, 

також включає діяльність контрінтелледженсу та проведення негласних 

прихованих операцій (які в економічного вимірі здебільшого представлені 

економічним та промисловим шпигунством). 

М. Уорнер стверджує, що інтелледженс є таємною державною 

діяльністю щодо вивчення та впливу на іноземні структури [32]. Дж.Деріан 

зазначає, що інтелледженс є продовженням війни під прихованим 

втручанням однієї держави у діяльність іншої [33].  
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Таким чином, інтерпретація ЕІ, обмежена національним рівнем, 

визначає її як економічну діяльність, що здійснюється спецслужбами країни 

(італійський та іспанський підходи до економічного інтелледженсу). 

Наприклад, італійські генерали К. Жан та П. Савона вважають ЕІ частиною 

національного інтелледженсу, пов’язаною зі службами безпеки країни [34].  

Класифікація ЕІ за масштабом дослідження актуальна для 

корпоративного рівня і тому є ближчою до розкриття економічної сутності 

інтелледженсу. Дана класифікація об’єднує різні лексеми, які 

використовуються для позначення подібних концепцій ЕІ, на основі обсягу 

дослідження. Як було згадано раніше, для ідентифікації ЕІ використовується 

велика кількість виразів з різними смисловими відтінками, зокрема, в 

науковій літературі існують такі альтернативні терміни як: бізнес 

інтелледженс, стратегічний інтелледженс, конкурентний інтелледженс, 

ринковий інтелледженс, порівняльний аналіз, технологічний інтелледженс та 

управління знаннями. Окрім того, специфіка тлумачення сутності ЕІ значно 

різниться залежно від галузі досліджень, а, відповідно і цілей ЕІ (для захисту 

національної безпеки, або національних інтересів), методів збору інформації 

(ексклюзивне використання відкритих джерел, незаконна або прихована 

діяльність), реального характеру діяльності (оборонна, із використанням 

технологій для запобігання негативному впливу і втручання конкурентів або 

наступальна, із застосуванням економічного та промислового 

інтелледженсу). 

З огляду на полісемічний аспект ЕІ та з урахуванням широти лексем, 

що використовуються як синоніми ЕІ, на рис.1.6 запропоновано новий 

методологічний інструмент для класифікації ЕІ відповідно до масштабу 

досліджень: семантичну карту економічного інтелледженсу. 
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Рис. 1.6. Семантична карта економічного інтелледженсу 

Джерело: розроблено автором 

Семантична карта ЕІ – це матриця, розроблена на основі двох 

найважливіших серед різних можливих критеріїв, що використовуються для 

цілей класифікації: об'єкт дослідження (внутрішній або зовнішній аналіз) та 

часова орієнтація (короткострокова чи довгострокова). На основі 

семантичної карти ЕІ в розділі 1.3. буде запропоновано новий інструмент 

аналізу економічного інтелледженсу країн світу. 

За допомогою часового та просторового вимірів можна глибше 

зрозуміти та відокремити кожне альтернативне визначення економічного 

інтелледженсу. Наприклад, технологічний інтелледженс, який орієнтований 

здебільшого на аналіз зовнішнього бізнес-середовища середовища та 

використовує інформацію переважно для короткострокової діяльності 

(тактичної та оперативної), розташований в правому нижньому квадранті 

діаграми. Навпаки, конкурентний інтелледженс розміщений посередині 

діаграми, оскільки він фокусується як на внутрішній, так і на зовнішній 

інформації, орієнтуючись на короткий і довгостроковий період. Крім того, 

площа кола визначається десятковим логарифмом числа результатів видачі 

Google кожної лексеми. Таким чином, бізнес інтелледженс виявляється 
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найбільш часто використовуваною лексемою із розглянутих, тоді як 

технологічний інтелледженс, що характеризується меншою за площею 

кулею, представляє менш поширений вираз, пов'язаний з ЕІ. 

Важливість семантичної карти як інструменту аналізу випливає з того, 

що вона забезпечує порівняльну систему різних визначень, що позначають ЕІ 

(ономасіологічний підхід, вивчає процес творення лексичної одиниці); 

оцінює підходи до ЕІ, що застосовуються окремими країнами в різні періоди; 

сприяння створенню нового визначення ЕІ, необхідного для формулювання 

теорії, яка сприятиме захисту національних інтересів та досягненню цілей в 

системі міжнародних економічних відносин (семасіологічний підхід, вивчає 

значення слів і словосполучень, що позначають предмети та явища). 

Управління знаннями (Knowledge Management) як дисципліна, почала 

формуватися на початку 90-х завдяки науковому внеску І.Нонака та 

Х.Такеючі [35] і охоплює методи та стратегії, призначені для збору, розвитку, 

підтримання та поширення знань в організації. Дж.Жирар та Й.Жирар [36] 

систематизували більше 100 визначень управління знаннями та розрахували 

кількість найпоширеніших пояснень, зокрема, управління знаннями як 

знання (112 визначень), організація (69); процес (50); інформація (44); 

використання (40); частка (36). Виключаючи «знання» як частину самої 

категорії, наступні три категорії співвідносні із першою класифікаційною 

групою інтелледженсу (за референтним об’єктом), запропонованою в цій 

дисертації.  

Концепція управління знаннями як синоніму ЕІ обмежує масштаб 

досліджень внутрішнім характером інформації, яка збирається та підлягає 

управлінню всередині організації.  

Бізнес інтелледженс, що є найбільш вживаним терміном для пояснення 

економічного інтелледженсу, змістовно тісно пов’язаний із корпоративним 

середовищем і визначається як сукупність бізнес-процесів, спрямованих на 

збір та розробку даних та інформації в цифровому середовищі.  
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Р.Стацковяк, Дж. Рейман та Р. Грінвальд визначають бізнес 

інтелледженс як «необхідний доступ до необхідних даних або інформації, 

важливих для прийняття правильних ділових рішень у потрібний час» [37]. 

Р. Ахмад Хан та С.М. К. Квадрі додали до концепції ідею, що бізнес 

інтелледженс відноситься до використання технологій для збору та 

ефективного використання інформації для підвищення ефективності бізнесу 

[38]. Як і управління знаннями, бізнес інтелледженс оперує переважно 

внутрішніми даними, хоча, порівняно з управління знаннями, ефект бізнес-

аналітики виявляється більш оперативним та короткостроковим. 

Конкурентний аналіз, як окрема дисципліна, розвивався в 70-80-х 

роках у зв’язку з діяльністю транснаціональних корпорацій США (приватний 

сектор) як інструмент управління, корисний для підтримки компаній у 

боротьбі із інтенсифікацією конкуренції. Завдяки внеску численних 

науковців (М.Портер серед найвидатніших) та завдяки важливій ролі великих 

стратегічних консалтингових фірм (таких як McKinsey та Boston Consulting 

Group), конкурентний аналіз почав впроваджуватись у компаніях всієї 

Європи.  

В сучасній науковій літературі загальноприйнятими є два основних 

тлумачення конкурентного аналізу. Перший, близький до історичного 

визначення, розглядає конкурентний аналіз як дисципліну, яка фокусується 

виключно на зовнішньому конкурентному середовищі [39]. Л.Каханер описує 

конкурентний аналіз як систематичну програму збору та аналізу інформації 

про діяльність конкурентів та загальні тенденції бізнесу для досягнення цілей 

компанії [40].  

Згідно другої інтерпретації, конкурентний аналіз вважається не лише 

іншою версією управління знаннями, яка управляє іншим типом інформації - 

знаннями про конкурентів, а і особливою дисципліною, яка має власну 

теорію та методологію збору та обробки даних, що виходить за рамки 

стандартних концепції управління знаннями [41]. Крім того конкурентний 
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аналіз використовує не лише внутрішню інформацію, але і інші, доступні 

компанії джерела. 

Новою дисципліною, яка є найпопулярнішим розгалуженням 

конкурентного аналізу і акцентується на вивченні логіки коллаборації та 

нетворкінгу – є територіальний інтелледженс, що сформувався внаслідок 

застосування конкурентного аналізу в обмеженій географічній області.  

Термін «територіальний інтелледженс» був запропонований в 1998 р. 

Ж-Ж. Жирардо, щоб визначити інструмент розвитку територій, заснований 

на науковому, систематичному та міждисциплінарному підході, який 

використовує технології інформації та комунікації, включає 

багатокритеріальні методи та просторовий аналіз, залучає практиків до 

процесу спостереження та інтерпретації результатів [42]. Після створення 

Європейської мережі територіального інтелледженсу було розпочато кілька 

дослідницьких проектів та введено нові більш точні визначення. Зокрема, у 

1999 р. Ж-Ж. Жирардо уточнює, що територіальний інтелледженс є засобом 

отримання якісних даних про територію з метою кращого управління її 

розвитком [43]. Територіальний інтелледженс необхідний локальним 

суб’єктам управління для планування, розробки та оцінки стратегічних 

рішень щодо сталого розвитку території.  

Важливість територіального інтелледженсу для забезпечення сталого 

розвитку регіонів підкреслена і в спільних роботах Ж-Ж. Жирардо та 

Ж.С.Думаса [44]. Автори зазначають, що концепція територіального 

інтелледженсу репрезентує сукупність мультидисциплінарних знань, які, з 

одного боку, сприяють розумінню структури та територіальної динаміки, а з 

іншого боку, є основою прийняття рішень суб'єктами місцевої влади 

стосовно програм сталого розвитку території. 

Ще однією лексемою, частково використовуваною як синонім ЕІ, є 

стратегічний інтелледженс. Д.Макдоуелл підкреслює, що стратегічний 

інтелледженс зосереджується на довгострокових цілях агентств, груп, 

організацій та урядів і полягає в отриманні, аналізі та оцінці відповідних 
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даних [45]. Розглядаючи визначення Д.Макдоуелла, який описує його як 

специфічну форму аналізу, необхідну для формулювання політики та планів 

на агентських , корпоративних, національних чи міжнародних рівнях, стає 

зрозумілим, що стратегічний інтелледженс є інструментом, який може 

застосовуватись до всіх трьох різних рівнів: країни, компанії, організації.  

У семантичній карті також можна виділити два інші поняття: ринковий 

інтелледженс (Market Intelligence) та бенчмаркінг. Перше можна 

охарактеризувати як постійне цілісне вивчення всіх аспектів ринку [46], тоді 

як друге полягає у вивченні найкращих практик компаній на ринку для 

поліпшення діяльності власної компанії [47]. Обидва визначення належать до 

маркетингових досліджень і можуть розглядатися як специфічні аспекти 

конкурентного аналізу, що застосовуються до бізнес-середовища діяльності 

компаній. Значення ринкового інтелледженссу та бенчмаркінгу 

актуалізувалось із посиленням конкуренції між компаніями в умовах 

глобалізації та розвитку ІКТ. За твердженням А.О. Старостіної та 

В.А. Кравченка «в таких умовах єдиної об’єктивною основою прийняття 

управлінських рішень є об’єктивна ринкова інформація, отримана завдяки 

використанню маркетингових досліджень» [48].  

В науковій літературі існують інші два визначення як альтернативи 

ринковому інтелледженсу: маркетингові дослідження (marketing research) та 

дослідження ринку (market research). Маркетингові дослідження, за 

Ф.Котлером, визначаються як систематичне проектування, збір, аналіз та 

узагальнення даних та висновків, що стосуються конкретної маркетингової 

ситуації, з якою стикається компанія [49]. Американська асоціація 

маркетингу описує маркетингові дослідження як систематичний збір, запис 

та аналіз даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг. 

Дослідження ринку слід розглядати як дисципліну, специфічно пов’язану з 

ринком, а отже, підгрупу маркетингових досліджень, хоча єдиної точки зору 

з цього питання у науковій літературі немає.  
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Технологічний інтелледженс характеризується дуже обмеженою 

інтерпретацією явища інтелледженсу, орієнтованою виключно на зовнішній 

аналіз і націленою на розгляд лише тієї інформації, яка необхідна для 

реалізації короткострокової політики (тактичної та оперативної). 

Технологічний інтелледженс в ширшому тлумаченні охоплює не тільки 

моніторинг нових технологій та процесів, але й кожного пов’язаного з ними 

економічного аспекту, і тому може розглядатися як первинна форма 

економічного інтелледженсу (використовується як на корпоративному, так і 

державному рівні). В одному квадранті з технологічним інтелледженсом 

знаходиться промислове шпигунство, яке може розглядатися як його 

складова.  

Всі розглянуті визначення та синоніми ЕІ, подані вище за допомогою 

двох класифікаційних груп, дають можливість зрозуміти основні риси, які 

вчені та практики надають ЕІ. Мета наступного розділу полягає у 

виокремленні найбільш ілюстративних та загальноприйнятих характеристик 

серед них, щоб представити нове визначення економічного інтелледженсу. 

 

1.2. Визначення сутності концепції економічного інтелледженсу в 

міжнародних економічних відносинах 

 

Сучасний суперечливий стан глобалізаційних процесів та стрімкий 

розвиток цифрової економіки, пов’язаний з революційними змінами 

інформаційно-комунікаційних технологій, вимагає формування загальної 

концепції економічного інтелледженсу, яка може бути використана країнами 

та інституційними організаціями як засіб для протистояння з іншими 

суб'єктами в складній мережі міжнародних економічних відносин. 

У розділі 1.1 за допомогою етимологічного підходу розкрито сутність 

економічного інтелледженсу, яка полягає в діяльності з пошуку та виявлення 

прихованого значення явища чи процесу з метою виокремлення знань, 
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необхідних для кращого управління обмеженими ресурсами на користь 

конкретного суб’єкта. Враховуючи той факт, що знання мають не абсолютну 

цінність, а лише відносну, яка залежить від рівня знань інших суб'єктів, 

можна стверджувати, що суть ЕІ полягає у пошуку , створенні та використанні 

ситуацій інформаційної асиметрії. 

Беручи до уваги межі різних підходів до теорії інтелледженсу, 

висунутих вченими та практиками, було окреслено зміст економічного 

інтелледженсу. Зокрема, в розділі 1.1. було продемонстровано, що ЕІ слід 

розглядати як особливу область досліджень, яка застосовує науковий метод 

як засіб побудови окремої теорії (метатеорії). Крім того, незважаючи на той 

факт, що ЕІ може застосовуватися суб'єктами різних рівнів та галузей 

економічної діяльності (визначення ЕІ в широкому розумінні), у даному 

розділі основна увага буде зосереджена на застосуванні економічного 

інтелледженсу державами у системі міжнародних економічних відносин 

(визначення ЕІ у вузькому розумінні). Враховуючи той факт, що відкриті 

джерела інформації забезпечують достатню кількість даних для наукового 

дослідження, шпигунська діяльність та приховані дії служб інтелледженсу не 

розглядаються як предмет даної дисертаційної роботи. 

З метою вичерпного подання сутності ЕІ, що має єдине і однозначне 

тлумачення, було розроблено критерії порівняльного аналізу різних підходів 

та визначень ЕІ, наявних в науковій літературі:  

-об'єкт дослідження (внутрішній, зовнішній аналіз); 

-часова орієнтація (коротко- , довгострокова); 

-кінцеві користувачі інформації (наднаціональні та національні 

організації, національні уряди, недержавні організації, суб'єкти міжнародного 

бізнесу); 

-методи отримання інформації (легальні, незаконні); 

-джерело інформації (первинне , вторинне); 

- прозорість інформації (відкрита, «сіра», прихована). 
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У таблиці 1.2 наведено узагальнюючі результати порівняльного аналізу 

кількох визначень поняття ЕІ, які історично з'явилися на різних етапах 

розвитку системи міжнародних економічних відносин. Кожне з них 

відображає різні цілі та сферу дії та належить до різних рівнів прийняття 

рішень. Однак усі ці підходи мають спільні риси, які згодом можуть стати 

теоретичною основою нової уніфікованої концепції економічного 

інтелледженсу. 

Таблиця 1.2. 

Порівняльний аналіз складових економічного інтелледженсу 

№ Критерій Управлін

ня 

знаннями 

Стратегічн

ий 

інтелледже

нс 

Ринковий 

інтелледже

нс 

Бенчмаркі

нг 

Конкурентн

ий 

інтелледже

нс 

Бізнес 

інтелледже

нс 

Технологічн

ий 

інтелледжен

с 

1 Об’єкт дослідження: 

 внутрішній + +   + + + 

 зовнішній   + + + +   

2 Часова орієнтація: 

 короткострок

ова 

 +  + + + + 

 довгостроков

а 

+ + + + + +  

3 Кінцеві споживачі інформації: 

 наднаціональ

ні організації 

 +   +   

 національні 

організації, 

уряди 

 +   +   

 суб’єкти 

міжнародного 

бізнесу 

+ + + + + + + 

4 Методи збору інформації: 

 Легальні + + + + + + + 

 нелегальні  +   +  + 

5 Джерело інформації: 

 Зовнішнє + + + + + + + 

 внутрішнє +  + + + + + 

6 Прозорість інформації: 

 прихована  + + + +   

 Відкрита +  + + + + + 

Джерело: розроблено автором 

 

За об'єктом дослідження в розділі 1.1 вже запропоновано розподіл 

альтернативних визначень економічного інтелледженсу, який ілюструє 

семантична карта ЕІ. Зокрема, внутрішній аналіз даних, належать суб’єкту 

господарювання здійснюється за допомогою управління знаннями. 
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Технологічний інтелледженс оперує даними та інформацією зовнішнього 

середовища. 

Часова орієнтація є ще одним важливим критерієм класифікації 

найпоширеніших визначень ЕІ. Чим більша схильність до використання 

стратегічного інструменту, тим більше часовий вимір наближається до 

довгострокової перспективи (наприклад, стратегічне управління). Натомість 

у випадках, коли використовуються тактичні та оперативні інструменти 

збору та аналізу даних– домінує орієнтація на короткострокову перспективу 

(наприклад, технологічний інтелледженс). 

Третім запропонованим критерієм є кінцевий користувач інформації 

через те, що підходи та методи ЕІ можуть однаково ефективно 

застосовуватися на різних рівнях до всіх суб'єктів системи міжнародних 

економічних відносин. Бізнес інтелледженс та конкурентний інтелледженс, 

що мають коріння та традиції, пов’язані з корпоративним середовищем, як 

правило, реалізуються транснаціональними корпораціями. Натомість 

технологічний інтелледженс є типовим підходом, який застосовується 

урядами або галузевими відомствами як тактика взаємодії з іншими 

державними структурами. 

За критерієм методів отримання інформації можна виділити три групи 

підходів:  

1) збір даних лише в межах, дозволених законодавством;  

2) збір даних за допомогою незаконних домовленостей;  

3) змішаний збір даних через всі доступні канали.  

Таким чином, управління знаннями, ринковий інтелледженс, 

бенчмаркінг та бізнес інтелледженс, як правило, застосовують лише ті 

методи збору даних, які відповідають закону та загальноприйнятим 

правилам; стратегічний інтелледженс та конкурентний інтелледженс - 

відкриті як для законних, так і для незаконних дій; натомість в межах 

технологічного інтелледженсу в деяких країнах часто використовуються 
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приховані незаконні дії для крадіжки знань та технологій у більш розвинених 

країн. 

Іншим критерієм порівняння та оцінки різних альтернативних 

визначень ЕІ є джерело інформації, яке може бути первинним або вторинним. 

Первинне дослідження характеризується тим, що воно включає пряме 

звернення до носія інформації, наприклад, за допомогою: 

− опитування (поштові опитування; Інтернет опитування; особисті 

інтерв’ю, телефонні інтерв’ю); 

− моделювання;  

− спостереження (приховані або відкриті); 

− аналіз аналогічних ситуацій; 

− організація експериментів.  

Натомість вторинне дослідження передбачає збір даних та інформації, 

які вже були створені, зібрані, організовані та опубліковані іншими 

суб’єктами. Він включає, наприклад, офіційні дані, пропоновані 

національними та міжнародними агенціями; дослідження, проведені 

університетами та науковими центрами; звіти, опубліковані торговими 

асоціаціями. Усі різні підходи до ЕІ, пропоновані академічною літературою, 

базуються як на первинних, так і на вторинних дослідженнях, враховуючи 

той факт, що кожен із двох способів збору інформації має певні переваги. 

Таким чином, первинне дослідження, як правило, збирає більш цінні дані для 

чітко визначеної мети. Натомість вторинні дослідження, як правило, є менш 

дорогими та простішими в організації. Стратегічний інтелледженс, ринковий 

інтелледженс та конкурентний аналіз, як правило, надають найбільшого 

значення первинному дослідженню, яке може забезпечити актуальність, 

релевантність, достовірність, вичерпність зібраних даних. 

Останньою характеристикою, яку можна використовувати для 

порівняльного аналізу різнорідних визначень поняття ЕІ, є прозорість 

інформації. Конкретний вид даних і конкретна техніка збору інформації 

дозволяє виділити три типи інтелледженсу: 
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− інтелледженс з відкритим кодом (open source intelligence - 

OSINT); 

− “сірий” інтелледженс; 

− прихований інтелледженс. 

OSINT посилається на інформацію, отриману із загальнодоступних 

джерел або інформації з відкритим кодом, наприклад, статті, опубліковані в 

ЗМІ, звіти урядових установ та будь-які інші дані, надані публічними 

дослідженнями, веб-сайти, наукові публікації та дисертаційні роботи, книги, 

карти, супутникові знімки. Той факт, що доступ до цього конкретного рівня 

інформації не є ні закритим, ні забороненим, не означає, що він є 

безкоштовним. Враховуючи той факт, що відкриті джерела можуть 

забезпечити понад 80% потреб інтелледженсу, їх важливість та актуальність 

сьогодні зростають. 

Словосполучення «сірий» інтелледженс позначає розмиті межі між 

публічною та приватною інформацією, зокрема, він охоплює ті неформальні 

дані, які не є спеціально прихованими за протоколами секретності, але мають 

деякі характеристики конфіденційності. Збір і використання «сірих» даних, 

як правило, не вважається незаконним, але може викликати певні етичні чи 

моральні суперечності. 

Прихований інтелледженс, натомість, представляє секретну 

інформацію, доступ до якої обмежений наявністю чітких дозволів, без яких 

використання вважається забороненим та підлягає покаранню. 

Несанкціоноване використання негласного інтелледженсу вважається 

злочином (наприклад, шпигунство). 

Всі описані вище підходи до ЕІ враховують усі три рівні інтелледженсу 

(національний, корпоративний та міжнародний).  

Спільними рисами всіх представлених альтернативних визначень ЕІ є 

такі: 

− всі вони притаманні сфері економічної діяльності. Отже, економічна 

наука виявляється найкращим методом аналізу нової дисципліни; 
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− усі підходи охоплюють конкретні загальні етапи збору інформації: 

індивідуалізація потреби в інформації; формулювання цілей; визначення 

обсягу необхідної інформації; збір та аналіз даних; формулювання 

рекомендацій та їх поширення; 

− усі підходи передбачають використання первинних та/або вторинних 

джерел інформації. 

Як уже зазначалося раніше, сучасний стан глобалізації вимагає 

формування загальної сучасної концепції ЕІ, тому в роботі пропонується 

розглянути поняття ЕІ у двох аспектах одночасно: у широкому та вузькому. 

У широкому розумінні підкреслюється «широта» використання економічного 

інтелледженсу в різних галузях економічної діяльності та на різних рівнях 

прийняття рішень. Тобто концепція поєднує всі існуючі підходи, засновані на 

загальних та специфічних ознаках ЕІ. У вузькому розумінні ЕІ розглядається 

як теоретична основа для формування інформаційного підґрунтя розробки 

стратегій між країнами саме в системі міжнародних економічних відносин 

В широкому розумінні ЕІ можна розглядати як систематизовану 

діяльність, що проводиться різними суб'єктами прийняття рішень та включає 

всі етапи визначення цілей, ідентифікації обсягу, вибір методів збору і 

обробки даних про конкретний об'єкт, розробка рекомендацій з метою 

реалізації їх економічних інтересів.  

Систематизованість діяльності підкреслює той факт, що вона 

здійснюється відповідно до певних заздалегідь розроблених процедур. Етапи 

збору інформації включають постановку цілей; визначення обсягу 

необхідних даних; вибір методів дослідження; збір та аналіз даних; 

формулювання та поширення рекомендацій. Суб'єктами процесу збору 

інформації можуть бути наднаціональні, національні організації та суб'єкти 

на рівні бізнес-активності. Об’єктами дослідження є: ринок в цілому; окремі 

його елементи; конкуренти; будь-яка діяльність суб'єктів міжнародного 

бізнесу; фактори ринкового ділового середовища (політичні, правові, 

економічні, демографічні, технологічні, природні та культурні). Таким 
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чином, маючи широке коло сфер застосування і залежно від специфіки 

дослідження, ЕІ може мати форму часткових досліджень, таких як бізнес 

інтелледженс, стратегічний інтелледженс, конкурентний інтелледженс 

(рис.1.7). 

 

 
 

Рис.1.7. Рівні суб'єктів, об'єкти та етапи збору інформації в межах 

економічного інтелледженсу  

Джерело: розроблено автором 

З позиції використання ЕІ в системі міжнародних економічних 

відносин, що є предметом даного дослідження, запропоновано 

формулювання поняття ЕІ у вузькому розумінні.  

У вузькому розумінні економічний інтелледженс – це теорія і практика 

інституційно упорядкованої діяльності національних урядів та 

наднаціональних організацій, орієнтованої на прийняття управлінських 

рішень відносно стратегії і тактики розвитку міжнародних економічних 

відносин країн в коротко та довгостроковому періодах, інформаційною 

основою яких є якісно нові приховані знання щодо предмету дослідження, 

добуті легітимними методами в процесі збору, обробки внутрішніх і 
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зовнішніх даних, їх інтерпретації з використанням спеціальних інструментів 

та їх розповсюдження для забезпечення конкурентних переваг в балансі 

міжнародної інформаційної асиметрії.  

Виявленими характеристиками ЕІ, згідно із запропонованими 

критеріями, є наступні. Перш за все, це легальна (відповідно до правової 

системи національного утворення, що здійснює ЕІ), і легітимна діяльність. У 

випадку, коли вона набуває характеру порушення закону, то стає 

економічною шпигунською діяльністю з порушенням національних правил і 

перестає бути предметом економічного вивчення.  

По-друге, у переважній більшості випадків основними суб'єктами 

діяльності з ЕІ є наднаціональні та національні структури, які приймають 

рішення на макро- та мезорівнях (на мікрорівні ЕІ приймає форму часткових 

досліджень, представлених на семантичній карті ЕІ). Крім того, головною 

особливістю ЕІ, на відміну від інших традиційних форм економічних 

досліджень, є те, що зібрана інформація (або результат аналізу цієї 

інформації) частково прихована і не існує у формі зовнішньої інформації, 

отже, існує необхідність збирати первинні дані або використовувати 

внутрішні джерела вторинної інформації.  

По-третє, організації, які займаються збором інформації, майже ніколи 

не оприлюднюють кінцеву мету свого дослідження. Інформація, зібрана за 

допомогою процесу ЕІ, як правило, стає для країн базою знань у розробці 

стратегій в системі міжнародних економічних відносин. 

В роботі надалі аналіз національних систем ЕІ буде здійснюватись 

виходячи із тлумачення ЕІ у вузькому розумінні, тобто з позиції 

використання ЕІ в системі міжнародних економічних відносин. 

Розкривши основні відмінності різнорідних підходів до ЕІ, необхідно 

надати формальні визначення понять, що є найбільш використовуваними в 

науковій літературі для опису економічного інтелледженсу: 
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− Дані: найбільш елементарна та неорганізована форма знань, що 

складається з не пов’язаних між собою слів, зображень, фігур, елементів, 

явищ без будь-яких концептуальних рамок та контексту; 

− Інформація: сукупність даних або їх фрагментів, пов’язаних чітко 

визначеними відносинами; 

− Знання: конкретна конфігурація інформації та даних, що 

характеризується належністю до певної концептуальної основи; 

− Інтелледженс: інформація найвищого рівня складності, 

інтерпретація якої з урахуванням поставленої мети, формує знання, які 

можуть забезпечити конкурентну перевагу з точки зору позиції в балансі 

інформаційної асиметрії. 

Проілюстрована вище ієрархія: дані-інформація-знання-інтелледженс 

(DIKI) не знайшла однозначної інтерпретації в позиціях різних авторів. Існує 

інша інтерпретація континуму знань, при якій інтелледженс не розміщується 

на вершині ієрархії: результуюча логіка є, по суті, дані-інформація-

інтелледженс-знання (DIIK). Відповідно до версії DIKI (яка розглядається в 

даній дисертаційній роботі), інтелледженс є на один епістемічний крок вище 

за знання, оскільки останнє включає потенційну можливість генерувати 

конкурентну перевагу. Натомість, згідно з інтерпретацією DIIK, 

інтелледженс слід розглядати просто як перевірену інформацію, але не у 

високій мірі актуальності, як знання, через те, що вона стосується «майбутніх 

дій» і, отже, може бути дискваліфікована, на відміну від знання [50].  

Беручи до уваги визначення ЕІ у вузькому розумінні (з позиції 

застосування в системі МЕВ), необхідно визначити зміст поняття 

національна система  ЕІ.  На рис.1.8. представлена схема аналізу системи ЕІ з 

метою виокремлення найбільш суттєвих ознак даного явища від загального 

до конкретного.  
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Рис.1.8 Модель аналізу ЕІ на основі трьох рівнів абстрагування  

Джерело: розроблено автором 

Кожен рівень аналізу за допомогою  абстрагування закладає основи 

дослідження місця ЕІ в національній економічній стратегії різних країн. 

Перший рівень абстрагування. На першому рівні аналізу, ЕІ можна 

визначити як сукупність інформації суто економічного характеру. Цей набір 

інформації, інтерпретований з позицій  міждисциплінарного підходу,  

забезпечує суб'єкта, що приймає рішення, когнітивними даними важливої 

цінності, на основі яких можна приймати стратегічні або тактичні рішення. 

Цей підхід  полягає в широкій універсальності та гнучкості застосування 
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концепції як у публічному (державному), так і в приватному (бізнес-  та 

комерційному) секторах, у будь-якому історичному чи соціально-

політичному контексті.  

Висока важливість інтелледженсу проявилась в 1300-х роках, в період, 

який зазвичай пов'язують із народженням економічного шпигунства, 

головним «промоутером» якого була морська Республіка Венеція. Новини з 

економічним та комерційним змістом (іншими словами, ЕІ відповідно до 

першого абстрагування) називалися Le Nove. Новини були визнані 

надзвичайно важливими, оскільки разом з інформацією військового та 

політичного характеру могли б надати корисну інформацію, необхідну для 

досягнення політико-економічних цілей. 

В новітній історії приклади економічної інтелледженсу можна знайти в 

численних операціях промислового та економічного шпигунства, здійснених, 

зокрема, у 80-х роках (крадіжки  промислової таємниці, пов'язані з розвитком 

парових машин), між двома Світовими війнами та під час «холодної війни». 

На цьому етапі виокремлюють ряд відмінностей у визначеннях, що 

приписуються двом типам незаконного набуття економічної інформації: 

промисловому шпигунству та економічному шпигунству. Термін 

«промислове шпигунство» фокусується лише на діяльності, здебільшого 

незаконній, вчиненій окремою особою або організацією на шкоду іншому 

суб'єкту, що полягає у крадіжці або присвоєнні секрету промислового або 

технічно-виробничого характеру, з метою подальшого використання і 

отримання прибутку. Термінологія економічного шпигунства стосується 

набагато ширшого поняття, яке також включає промислове шпигунство. 

Об'єкт економічного шпигунства не обмежується виключно технологічною 

інформацією (процеси, проекти та промислові патенти), а охоплює всю 

інформацію з економічним або комерційним змістом (дані балансу, цінова 

політика, бізнес-стратегії), отриману або шляхом OSINT та через негласні 

джерела. Таким чином, економічне шпигунство виявляється ознакою 

набагато ширшого визначення. Прикладом промислового шпигунства є 
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викрадення двигуна «Олімп» та радіолокатора «Конкорд», яке сталося в 1956 

році у англомовного консорціуму, високопосадовцем КДБ Сергеєм Павловим 

[51].  

На основі вищезазначених інтерпретацій промислового та 

економічного шпигунства можна стверджувати, що визначення економічного 

інтеллелженсу, яке є результатом першого рівня абстракції, більш відповідає 

інформативному змісту економічного шпигунства. 

П.Хоуертон, колишній американський чиновник, який працював у ЦРУ 

під час «холодної війни», використовує вираз «економічний інтелледженс» 

щоб визначити результат процесу оцінки та аналізу економічної інформації, 

зібраної за допомогою законних та незаконних засобів, який  стосується 

здатності нації підтримувати війну [52]. П.Хоуертон доводить пряму 

залежність ефективності державних систем ЕІ від ступені прогресу наукових 

та промислових досліджень; економіко-промислової сили; швидкості реакції 

державних структур на зміни політико-економічного середовища. 

Підсумовуючи, на основі логічної моделі, яка випливає з першого рівня 

абстрактного аналізу, ЕІ може бути представлений інформаційним 

продуктом отриманим в результаті процесу технологічного інтелледженсу та 

економічною інтелледженсом прихованого характеру. 

Другий рівень абстрагування. Модель ЕІ, яка випливає з аналізу, 

проведеного відповідно до першого рівня абстрагування, виглядає як 

статична концептуальна схема, представлена не процесом або 

організаційною структурою, а єдиним елементом: інформацією з 

економічним змістом.  Крім того, через високий рівень спрощення, модель не 

дає необхідного підґрунтя для формування теоретичної основи ЕІ, для 

ефективного практичного використання. Єдиний принцип, який можна 

вивести із вищезазначеної схеми, стосується критично важливого характеру 

економічної інформації в якості інформаційної підтримки  прийняття рішень 

щодо коротко- та довгострокової  економічної політики країн. 
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Інформаційна асиметрія, що створюється більшим чи меншим 

ступенем знань, якими володіє країна, має принципове значення на 

стратегічному рівні, оскільки впливає на співвідношення сил між різними 

конкуруючими суб’єктами взаємовідносин. В бізнес-середовищі суб’єкт, 

який має більше економічної інформації щодо характеристик, сильних і 

слабких сторін, стратегій та виробничих процесів своїх конкурентів, буде 

користуватися значною конкурентною перевагою, а отже, більшою 

контрактною, економічною та комерційною силою. 

Для кращого представлення нової концепції ЕІ щодо взаємодії двох або 

більше суб'єктів, спрямованої на створення та використання ситуації 

інформаційної асиметрії. Згідно з першим рівнем абстрагування, аналіз 

будується на основі однієї фіксованої точки, яка вважається важливою для 

визначення ЕІ: інформації з економічним змістом. Натомість другий рівень 

абстрагування дозволяє визначити додаткові сутнісні компоненти нової 

динамічної концептуальної моделі ЕІ. 

Для побудови нової аналітичної схеми пропонується визначити три 

нерухомі точки, які в алгебраїчному підході є E, R, f, де Е – це набір двох 

елементів – різних суб'єктів, що належать до одного і того ж  організаційного 

рівня (наприклад, компанії або країни) і беруть участь у процесі 

інтелледженсу; R – є сукупністю форм діяльності, що дозволяють 

ідентифікувати активного суб'єкта, який генерує дію, та пасивного, який його 

зазнає; f функція R (кожен суб’єкт Е може бути пов’язаний лише з іншим 

суб’єктом Е, що відрізняються від нього самого). F пов'язує два різні 

елементи в E через функцію, що міститься в R, тому важливо проаналізувати 

та детальніше визначити набори E і R. 

Сукупність E складається з усіх суб'єктів, що беруть участь у EI. У 

широкому розумінні, як зазначалось раніше, Е охоплює всіх суб'єктів 

системи міжнародних відносин різних рівнів; натомість у вузькому розумінні 

фокус ЕІ відноситься лише до макро рівня. R складається з комплексу 
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заходів, що проводяться суб'єктами ЕІ, які можуть бути організовані в чітко 

визначену послідовність декількох  етапів (рис.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Логічна схема комплексу заходів, що проводяться суб'єктами ЕІ 

Джерело: розроблено автором 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що модель ЕІ, отримана в 

результаті другого рівня абстрагування, може бути уподібнена до 

артикульованої діяльності з дослідження, збору, оцінки, зіставлення, 
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класифікації, аналізу, захисту (контррозвідки), розповсюдження економічної 

інформації, корисної для підвищення продуктивності або посилення 

конкурентоспроможності держави, підприємства чи інших суб'єктів МЕВ. 

Ця модель застосовується як до приватного контексту (конкурентний 

аналіз насправді є дисципліною, що народилася в американських 

транснаціональних корпораціях), так і до державного (дослідження 

французької школи інтелледженсу щодо конкурентних стратегії різних 

економічних системам та  їх економічних війни). В сучасних умовах 

відбувається відхід від традиційного бачення конфлікту, перевага в якому 

ґрунтується на військовій силі, в бік економічного виміру, де армії 

змінюються великими підприємствами, а «ворожі наступи» набувають форм 

фінансових операцій (наприклад, спекуляції з валютами або державним 

боргом іноземних країн) і втручання у промислову економічну структуру 

конкуруючих країн (наприклад, придбання контрольних акцій іноземних 

стратегічних компаній, економічні та промислові шпигунські операції). 

Третій рівень абстрагування. Модель ЕІ на першому рівні абстракції 

виглядає як статична концептуальна схема, аналітична площина якої 

складається лише з однієї фіксованої точки: інформації з економічним 

змістом, що представляє першу інтерпретацію феномена інтелледженсу. 

Натомість другий рівень абстрагування вимагає визначення трьох фіксованих 

точок (E, R, f), щоб визначити динамічну модель, що розпізнає ЕІ як 

комплекс дій (елементів R) збору, аналізу та розповсюдження інформації, 

необхідної для створення та використання ситуацій інформаційної асиметрії 

між двома різними суб'єктами, що належать до одного організаційного типу 

(елементи Е), наприклад, компаніями або національними структурами. 

Третій рівень абстрагування відрізняється від перших двох, оскільки вимагає 

введення додаткового рівня складності, який полягає у визначенні 

концептуальної моделі реляційного (відносного) типу. 

На третьому рівні абстрагування використовується той самий набір 

фіксованих точок E, R, f, де E – продовжує представляти сукупність 
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щонайменше двох елементів (суб’єктів), що беруть участь у процесі 

інтелледженсу, але цього разу не обов'язково належать до одного і того ж 

рівня; R – є сукупністю форм діяльності різних суб'єктів по підношенню 

один до одного; f виражає функцію R, якій може бути характерна 

антирефлекторна властивість, тобто елемент Е може здійснювати певні дії по 

відношенню до самого себе.  

Модель ЕІ, що з'являється на другому рівні абстрагування, застосовна 

як до приватного контексту, оскільки вона сформувалась і використовувалася 

у конкурентній боротьбі між великими компаніями (мікро-мікро рівень), так і 

до публічної, як еталонна схема економічної війни між країнами (макро-

макро рівень). Однак в моделі другого рівня не описується можливість будь-

якої взаємодії між корпорацією та державою, так промислова шпигунська 

діяльність, що проводиться урядом відносно іноземної компанії, не може 

бути роз'яснена або представлена даною моделлю. З метою врахування також 

макро-мікро та мікро-макро взаємодій, на третьому рівні абстрагування не 

обмежується належність елементів Е до того самого організаційного рівня. 

Ще одна специфіка третього рівня абстрагування полягає в тому, що 

функція f характеризується більшим ступенем складності через здатність 

пов'язувати елемент Е також із собою. В такій системі аналізу суб'єкт, який 

бере участь в економічному інтелледженсі, вивчається не просто як окрема 

однорідна одиниця, а як мікросистема, яка взаємодіє з іншими 

мікросистемами в рамках більш широкої структури (макросистеми). Таким 

чином, еталонна модель ЕІ на третьому рівні абстрагування: 1) описує 

кожного суб'єкта як систему з багатьох компонентів, що взаємодіють між 

собою; 2) пропонує різні геометричні інтерпретації ЕІ, що співіснують та 

ідентифікуються, одна за одною, на основі різних параметрів, змінних у часі. 

Підсумовуючи, згідно з третім рівнем аналізу , ЕІ можна описати як 

систему (з урахуванням геометричних відхилень) суб'єктів, структур, 

наукових методів та інструментів аналізу, взаємопов’язаних за допомогою 

загальної спільної термінології , спрямованих на управління потоками даних 
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та диверсифікованої інформації, з метою відносно найкращого розуміння 

об’єкту аналізу, необхідного для прийняття рішень на різних організаційних 

рівнях. Це особливо складне визначення, яке базується на наступних трьох 

елементах: 1) геометрична універсальна система; 2) загальна спільна 

термінологія; 3) управління інформаційними потоками.  

Поняття системи (посилаючись на класифікацію інтелледженсу на 

основі об'єкта дослідження) являє собою об’єднання всіх трьох значень 

інтелледженсу, найбільш поширених у науковій літературі: інформації, 

процесу та комплексу інструментів. Визначення ЕІ також модифікує його 

зміст, збільшуючи або зменшуючи еталонний периметр  у межах семантичної 

карти, відповідно до семасіологічного підходу. Підсумовуючи, модель ЕІ на 

третьому рівні абстрагування потенційно є семантичною картою, з 

областями, що представляють можливі відхилення тлумачень ЕІ залежно від 

сфери застосування. 

Щодо спільної термінології та управління інформаційним потоком, 

відповідно до третього рівня абстрагування необхідно володіти однозначним 

методом тлумачення ЕІ, щоб уникнути непорозумінь між компонентами, що 

беруть участь у наданні даних інтелледженсу особам, що приймають 

рішення. За таких умов фундаментального значення набуває характер 

поширення інформації всередині організаційної структури. Дослідження 

французької школи інтелледженсу виявили деякі слабкі сторони власної 

національної попередньої моделі ЕІ, що полягали у розподілі інструментів та 

результатів, що стосуються збору та аналізу інформації, які, як правило, 

залишались у виключній власності компетентних державних відомств, 

відповідальних за збір даних. Швецією, Німеччиною та Японією 

використовується інший підхід, де управління інформацією базується на 

колективній та узгодженій діяльності як державних, так і приватних суб'єктів 

заради спільної стратегічної мети.  

Третій рівень аналізу на основі абстрагування надає вагомого значення 

зв’язкам між компонентами організації (мережі) та економічній інформації, 
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що циркулює в ній. Фактично мережа ЕІ трактується як живий організм, 

цілісна структура, значення якої перевищує суму окремих елементів, здатних 

передавати, переробляти та додавати цінності інформації. 

Інформація фактично описується як потік даних та знань, що 

передається між різними суб’єктами, взаємопов’язаними між собою. Ідея 

потоку допомагає описати як динамізм інформації, коли вона переходить від 

одного суб'єкта до іншого, так і її плинність, що означає відсутність 

конкретної мети або заздалегідь визначеного значення, здатного її 

кваліфікувати. Ця невизначеність інформації частково походить від її 

трактування, оскільки інтелледженс може приймати різний зміст у різних 

контекстах, а частково – від значення, яке кінцевий користувач такої 

інформації приписує їй, на основі упередженої психічної моделі, яка може 

змінити його когнітивне сприйняття.  

Отже, інформація, що циркулює в спільній системі, має інформативний 

зміст, а отже, цінність, яка потенційно може перевершувати цінність самої 

інформації, коли вона збирається та аналізується. Іншими словами, під час 

ієрархічного процесу аналізу та синтезу DIKI (дані-інформація-знання-

інтелледженс) відбувається часткова втрата інформативного змісту. 

Наслідки цього явища мають важливе практичне значення, оскільки 

вони демонструють: 1) що обмін інформацією в інформаційній системі 

створює синергію на користь усієї системи (Швеція, Німеччина та Японія це 

демонструють); 2) після введення в систему, зміни інформації неможливо 

визначити, а лише оцінити з імовірнісним підходом (це має особливе 

значення в операціях з обманом, втручанні в іноземні організації та спробах 

негативної пропаганди (двостороння інформаційна війна між Україною та 

РФ, РФ та США, Китаю та США). 

Концепція ЕІ у вузькому розумінні, досліджена з використанням 

третього рівня абстрагування, пропонує загальне бачення застосування 

економічного інтелледженсу в міжнародних економічних відносинах, що 

складається з: 
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−  суб’єктів національного і наднаціонального рівнів в тих чи 

інших інституційних формах;  

− структур, що регулюють потоки даних та інформації між 

вищезазначеними суб’єктами ; 

− діяльності з досліджень, збору, аналізу, розповсюдження даних 

та знань і відповідних інструментів інтерпретації (таблиця 1.3, Додаток Б). 

Таблиця1.3 

Специфіка економічного інтелледженсу на рівні країн як суб'єктів МЕВ 

Характеристика  Форма міжнародних економічних відносин 

Торгівля 

товарами 

Торгівля 

послугами 

Валютно-

фінансові, 

кредитні 

відносини 

Міграція робочої 

сили 

Науково-

технічні зв’язки 

та 

інтелектуальна 

власність 

Інформація, що 

збирається в 

межах 

економічного 

інтелледженсу 

Обсяг національних 

витрат на виробництво, 

стратегічні гулузі та 

підприємства 

національної 

економіки,  країни 

походження товарів, 

національні та 

міжнародні стандарти, 

ланцюг поставок, 

національні та 

міжнародні закони про 

дотримання захисту 

довкілля та дитячої 

праці, особливості 

експортно-імпортних 

операцій, пріоритетні 

та потенційні партнери. 

Платіжний баланс, 

національне та 

міжнародне 

регулювання руху 

капіталів, 

фіскальний вплив 

різних платіжних 

систем, 

законодавство про 

боротьбу з 

відмиванням 

грошей та 

регулювання 

фінансування 

тероризму, 

вартість кредиту, 

номінальна та 

реальна процентна 

ставка. 

Характеристика 

міграційних 

потоків, прогнозні 

тенденції, 

характеристика 

країни походження 

міграційного 

потоку. 

 

Існування 

технологічних 

районів, 

національне та 

міжнародне 

законодавство 

про 

інтелектуальну 

власність, 

процедури 

реєстрації 

патентів, 

авторських прав 

та товарних 

знаків, еволюція 

патентів у 

різних країнах. 

Суб'єкти збору 

інформації 

Внутрішній та зовнішній відділи економічного інтелледженсу (за наявності), 

державні управління, міністерства, урядові установи, університети, дослідницькі 

центри, торгові палати, посольства та консульства. 

Рішення, що 

приймаються на 

основі зібраної 

інформації 

Країна або галузь для 

інвестування 

національних ресурсів; 

обгрунтування 

пріоритетних напрямів 

екпорту; обсяги мита та 

квоти 

 

Фіскальна та 

монетарна 

політика, валютні 

обмеження, 

обмеження руху 

капіталу, 

процентна ставка, 

державний борг. 

Рівень відкритості 

країни для 

міграційних 

потоків з-за 

кордону, 

обмеження руху 

людей, порядок 

отримання 

дозвільних 

документів, 

пріоритетні 

категорії осіб-

іммігрантів. 

Угоди , рішення 

щодо 

міжнародних 

стандартів, нові 

технології для 

розробки, 

напрями 

міжнародної 

співпраці та 

обміну 

досвідом. 
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Продовження Таблиці1.3 

Характер 

процесу 

прийняття 

рішень 

Процес прийняття рішень дуже складний і бюрократичний, підлягає впливу 

політичних факторів, вимагає великої кількості інформації, залучає спеціалізовані 

бюро, органи влади та національні органи. Процедура офіційна і суворо 

дотримується правових норм. 

Результат 

управлінського 

рішення 

Національні закони та нормативні акти, національні стандарти, міжнародні угоди, 

державно-приватні угоди. 

Джерело: розроблено автором 

 

Така динамічна система може приймати різні форми в різних країнах 

на основі ряду факторів (політичних, економічних, культурних, соціальних, 

історичних, правових). Як наслідок, кожна країна  має специфічну та 

своєрідну систему ЕІ, що характеризується деякими сильними і слабкими 

сторонами та чітко визначеним рівнем результативності та ефективності. 

Мета наступного розділу полягає саме в описі різних національних 

систем ЕІ, визначених та проаналізованих відповідно до запропонованого 

теоретичного підходу, та виявлення плюсів і мінусів, спільних рис та 

найефективніших підходів для використання в якості еталону для створення, 

впровадження чи вдосконалення надійної національної системи ЕІ. 

 

1.3. Роль та місце економічного інтелледженсу у розвитку системи 

міжнародних економічних відносин 

 

Перебіг світогосподарських процесів в політичному,  економічному, 

соціальному, науково-технічному вимірах нерозривно пов'язаний із 

розвитком міжнародних економічних відносин між країнами. Конкретні 

періоди існування світового господарства підлягають впливу різних 

факторів, таких як глобалізація, регіоналізація, науково-технічна революція, 

створення Інтернету речей, Четверта промислова революція, формування 

економіки знань, діджиталізація, економічні та гібридні війни, загострення 

глобальних проблем.  Все це суттєво ускладнює систему МЕВ, створюючи 

нові виклики перед країнами у їх боротьбі за реалізацію власних 

національних інтересів та сприятливе місце у МЕВ.  
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Система МЕВ завжди була складною та багатогранною. Т. Баумгартнер 

та Т.Р. Бернс зазначають, що система МЕВ є сукупністю економічних 

відносин між суб'єктами різних рівнів, які знаходять своє вираження в обміні 

товарами, послугами, інформацією, науково-технічними, фінансовими, 

кредитними, інвестиційними та іншими ресурсами [53].  

І.В. Амеліна  та Т.Л. Попова підкреслюють, що система МЕВ є 

динамічною сукупністю взаємозв'язків суб'єктів світового господарства, яка, 

при цьому, є цілісним утворенням [54]. На думку авторів, фізичні та 

юридичні особи на рівні держав, груп держав, міжнародних організацій, 

формуючи мережу взаємозв'язків, націлені на реалізацію власних 

економічних інтересів. 

Дж.Р. Фріман та Р.Д. Дюваль стверджують, що сучасна система МЕВ 

являє собою складну систему взаємодії її учасників або суб'єктів, які є 

економічними одиницями, здатними організувати виробництво товарів і 

послуг на регіональному, національному та міжнародному рівнях [55]. 

А.П. Румянцев та Ю.О. Коваленко розглядають систему МЕВ як форму 

функціонування взаємопов'язаних національних господарств, яка зазнає 

динамічного впливу політико-правового, економічного, соціально-

культурного, технологічного середовища [56]. 

А.С. Філіпенко зазначає, що система МЕВ є «ієрархічною сукупністю 

господарських зв’язків між різними суб'єктами з приводу науково-технічної 

кооперації, виробництва, обміну товарами і матеріальними благами» (рис 

1.10) [57]. Окрім того, А.С. Філіпенко підкреслює, що зміст, тенденції та 

наростаючі суперечності сучасних МЕВ визначаються розгортанням 

глобалізаційних процесів, технологічної та інформаційної революції.  
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Рис.1.10. Елементи системи міжнародних економічних відносин 

Джерело: розроблено автором 

З позиції сучасних реалій та тих зрушень, які відбуваються в розвитку 

світового господарства, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та Р. Томанек 

визначають МЕВ як складну інформаційну систему в інформаційному 

суспільстві [58].  

Інформація та інформаційні технології є факторами зростання 

продуктивності праці та міжнародної конкурентоспроможності підприємств, 

національних господарств, регіональних угруповань, ТНК; а також 

факторами прийняття правильних управлінських рішень, що сприяють 

реалізації національних інтересів. 

Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та Р. Томанек зазначають, що МЕВ 

характерна ринковість, відчутний вплив неринкових та інституційних 

факторів, а з боку міжнародних інституцій та ТНК – прагнення до контролю 

світового ринку та впливу на національні ринки країн. 

С.В. Толстов відзначає ускладнення природи МЕВ, прискорення 

розвитку та диверсифікації нових форм взаємозв'язків, зростання значення 

регулюючих механізмів при одночасному перегляді їх функцій та цілей [59]. 
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А.П. Голіков, О.А. Довгаль, С.В. Беренда пов'язують ускладнення 

системи МЕВ із глобальною трансформацією світової економіки, що 

проявляється у системних зрушеннях у розвитку національних та 

регіональних економік, прискоренні впровадження проривних технологій та 

методів управління [60]. 

Оскільки ускладнення системи МЕВ є перманентним і незворотним 

процесом, що ставить все нові виклики перед державами, в табл.1.4 

запропоновано класифікацію факторів ускладнення системи МЕВ за 

характером їх прояву, при цьому відзначаючи, що деякі фактори можуть 

належати до декількох класифікаційних груп. 

Таблиця 1.4 

Класифікація факторів ускладнення системи МЕВ 

Тип факторів Сутність Наслідки  Нові виклики/потреби 

суб'єктів МЕВ 

Економічні Збільшення  міжнародного 

товарообігу.  

Інтернаціоналізація 

фінансових ринків.  

Посилення економічної 

влади ТНК.  

Започаткована та 

контрольована ТНК 

делокалізація, перебудова 

глобальних ланцюгів 

поставок, кластеризація. 

Створення нового 

глобального 

конкурентного 

середовища, в якому 

традиційні кордони вже 

не існують. 

Складність 

прогнозування змін та 

розвитку основних 

економічних показників. 

Здатність аналізувати та 

інтерпретувати більш 

складну інформацію, що 

походить із різних за 

культурою та національними 

особливостями джерел. 

Потреба в нових підходах та 

інструментах для 

прогнозування майбутніх 

сценаріїв. 

Політико-

правові 

Зростання кількості 

регіональних торговельних 

угод. Зменшення 

значущості регуляторної 

функції СОТ через вплив 

РТУ. 

Інтенсифікація 

дезінтеграційних процесів. 

Збільшення політико-

економічного впливу та 

критика діяльності 

Світового банку, МВФ та 

інших організацій. 

Виникнення нових більш 

складних утворень зі 

специфічними груповими 

інтересами. 

Більш складні та 

структровані інформаційні 

бази. 

Соціо-

демографічні 

Збільшення міграційних 

потоків. 

Поляризація доходів та 

зростання нерівності як в 

межах країн, так і на 

міжнародному рівні. 

Розробка програм, що 

виконують певні дії 

(пошукова система, 

розпізнавання голосу та 

почерку, медична 

діагностика). 

Зміна паттернів поведінки 

людей та організацій 

Впровадження алгоритмів 

штучного інтелекту для 

опрацювання даних та 

розповсюдження інформації. 
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Продовження Таблиці1.4 

Науково-

технічні 

Четверта науково-технічна 

революція. 

Інформаційна економіка 

(економіка знань). 

Створення Інтернету речей 

(IoT), хмарних обчислень, 

аналітика великих даних. 

Поява нових технологій 

(робототехніка, 

нанотехнології, 

блокчейни) та нових 

форм взаємодії. 

Збільшення 

спроможності збирати 

інформацію та 

прогнозувати різні 

сценарії, зокрема і в 

МЕВ. 

Здатність аналізувати вплив 

нових технологій та 

використовувати їх для 

реалізації власних інтересів 

Можливість зберігання та 

аналізу більшої кількості 

даних.. 

Джерело: розроблено автором 

Група економічних факторів охоплює такі важливі складові системи 

міжнародних економічних відносин, як збільшення товарообігу, 

інтернаціоналізацію фінансових ринків та, пов’язане з пошуком економічно 

сприятливіших умов життя та праці, – збільшення міграційних потоків, які 

розглядаються як основні показники для вимірювання масштабу глобалізації. 

На рис. 1.11. зображено динаміку зазначених показників з 1960 до 2019 року. 

 

 

Рис. 1.11  Тенденції світової торгівлі, міграції та інвестицій 

Джерело: розроблено автором за даними [61] 

 

Починаючи з другої половини 20 століття, глобальна торгівля в 

основному характеризується ускладненням глобальних ланцюгів поставок, 

що пов'язані з локалізацією різних стадій виробничого циклу у різних 
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географічних регіонах, а розвиток ІКТ, електронної комерції, ринку 

цифрових послуг впливають на трансформацію світових логістичних 

зв’язків [62].  

Х. Діао, М.Макміллан, Д. Родрік. у своїх наукових працях 

відслідковують, як глобальний обмін послугами відображається на 

економічних перетвореннях у країнах, що розвиваються. Це частково 

пов’язано з тим, що послуги необхідні для формування та розширення 

глобальних ланцюжків створення вартості (GVC) і, таким чином, залучення 

нових іноземних інвестицій.  Н. Балчин, Б. Хоекман, Х. Мартін, М. Мендес-

Парра, П. Пападавід, Д. Примак, Д. Вельде зазначають, що для підтримки 

конкурентоздатності країни мають створювати ефективну мережу 

зовнішньоекономічних зв’язків, що ґрунтується на актуальних даних про 

фактичні та прогнозовані міжнародні потоки товарів та послуг, розумінні 

ролі та місця всіх учасників міжнародних економічних відносин [63]. 

Факторами ускладнення взаємозв’язків та взаємозалежності у світовій 

економіці є загальне поширення дерегуляції фінансово-банківської галузі, 

лібералізація грошово-кредитного ринку та ринків капіталу, зростання 

фінансової волатильності, економічної нестабільності та взаємопов'язаної 

банківської кризи [64]. 

Як наслідок зменшення влади та контролю країн над міжнародною 

фінансовою системою, а також збільшення обсягу фінансової взаємодії між 

національними структурами, міжнародними регуляторними органами, 

транснаціональними корпораціями та транснаціональними інвестиційними 

фірмами, постає необхідність у новому характері інформації, здатному 

підтримати уряд у прийнятті найкращих рішень, та в іншому підході до 

використання системи міжнародних економічних відносин як мережі збору 

даних та впровадження національної економічної політики 

Поява транснаціональних корпорацій серед суб'єктів системи 

міжнародних економічних відносин є ключовим фактором ускладнення 

взаємозв’язків у МЕВ через те, що країни та великі міжнародні компанії 
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стали конкурентами у боротьбі за збільшення своїх прибутків та посилення 

впливу на глобальному рівні. К. Гілберт зазначає, що стратегії 

інтернаціоналізації ТНК виявилися ефективними в підтримці подальшого 

розвитку глобалізації та у формуванні світової економіки шляхом створення 

транснаціональних мереж ланцюга доданої вартості [65]. Таким чином, 

традиційне центральне становище національних утворень у системі 

міжнародних економічних відносин почало руйнуватися, не здатне належним 

чином взаємодіяти в нових умовах. 

Впровадження іншої форми міжнародної промислової організації, яка 

контролюється транснаціональними корпораціями та має на меті зменшити 

собівартість продукції, також відповідає за ще один фактор складності у 

світовій економіці -  делокалізація (Delocalization).  

Делокалізація та розвиток глобальних ланцюгів створення вартості 

формують нові зв'язки та напрямки потоків інвестицій і трудової міграції, 

забезпечують зростання та технологічний розвиток у нових географічних 

районах світу, перебудовують як традиційні мережі торговельних відносин 

між країнами, так і національний промисловий апарат та технологічний 

потенціал різних регіонів [66]. 

В.Каллаган та Л.Неусс у своїх економічних дослідженнях виявляють 

чітку кореляцію між еволюцією глобалізаційних процесів та 

деіндустріалізацією як у розвинутих, так і в країнах, що розвиваються [67, 

68]. Як результат, промисловий потенціал країн та рівень безробіття в них 

(особливо щодо некваліфікованої праці), суттєво постраждав від нового 

розподілу глобальних ланцюгів поставок у різних регіонах. У 

найрозвиненіших країнах зростання міжнародної виробничої спеціалізації 

посилює антиглобалістські настрої у суспільстві, що послаблює легітимність 

урядів, тим самим ще більше зменшуючи його економічну та політичну вагу 

в системі міжнародних економічних відносин. 

Ускладнення системи міжнародних економічних відносин на 

сучасному етапі розвитку МЕВ пов’язане, перш за все, зі зростанням 
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кількості регіональних торговельних угод (РТУ), кількість яких у 2021 р. 

становить 339. Хоча РТУ націлені на зниження бар'єрів для торгівлі між 

країнами-учасницями, реалізація безлічі дво-та багатосторонніх регіональних 

угод створює ефект «спагетті» (spaghetti bowl effect), що пов'язаний із 

поглибленням та переплетінням РТУ. 

 

Рис.1.12. Кількість чинних регіональних торговельних угод у 2021 р. 

(РТУ із залученням країн у двох або більше регіонах підраховуються більше 

одного разу) 

Джерело: складено автором за даними [69] 

Такий ефект впливає не лише на ускладнення переговорного процесу 

між державами стосовно нових угод, але і на використання можливостей 

угод про вільну торгівлю малими і середніми підприємствами (МСП), у яких 

може не бути ресурсів, щоб повністю вивчити вимоги РТУ і використати їх 

переваги у власній торгівлі товарами та послугами, оптимізуючи ланцюжки 

поставок та уникаючи зайвих витрат. Одним з регіонів, що має найбільший 

прояв ефекту «спагетті» є Східна Азія. Так, з метою мінімізації негативного 

прояву ефекту «спагетті», урядом Сінгапуру створено схему підтримки МСП 

у 2020 році, що включає консультаційні послуги стосовно зростаючої мережі 

угод про вільну торгівлю.  Сінгапур має відкриту економіку, яка в значній 

мірі залежить від торгівлі товарами і послугами, і країні необхідно брати 

участь в таких угодах, щоб підтримувати свою конкурентоспроможність на 

світовій арені. Сінгапур уклав і підписав 27 угод зі своїми торговими 
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партнерами з моменту здобуття незалежності, в тому числі, угоду про 

Всеосяжне регіональне економічне партнерство (ВРЕП) 2020 року. Саме 

ВРЕП є найбільшою в світі угодою про вільну торгівлю, що охоплює близько 

30% світового ВВП  та була задумана регіональною групою Asean ще в 2006 

році для консолідації правил, присутніх в різних угодах про вільну торгівлю 

Asean + 1 [70] 

Зростання кількості регіональних торговельних угод 21 століття 

сприяло розвитку світової торгівлі, незважаючи на повільний прогрес СОТ в 

адаптації до потреб міжнародного економічного середовища.  

Сучасні РТУ, завдяки відсутності складних міжвідомчих процедур 

прийняття рішень як у СОТ, створюють нові правила торгівлі, що 

враховують регулювання електронної торгівлі, конфіденційності даних 

споживачів, митних процедур, прав інтелектуальної власності, діяльності 

малих та середніх підприємств. Застарівання законодавчої бази СОТ змушує 

країни все більше тяжіти до мега-регіональних угод (як ВРЕП) та не 

дотримуватися загальних вимог СОТ, через відсутність дієвих методів 

впливу та покарання. Неможливість СОТ оновити свої правила підриває і 

авторитет механізму врегулювання суперечок, адже судді все частіше 

змушені виносити рішення на основі попередніх прецедентів, а не на основі 

угод, узгоджених консенсусом.  

Така ситуація створює додаткові перешкоди для забезпечення єдиного 

інформаційного поля як для окремих країн, так і регіональних об’єднань,  

ускладнюючи процес прийняття економічно та політично доцільних рішень.  

Сучасні умови, за яких відбувається функціонування торговельних 

угод характеризуються посиленням регіональних дезінтеграційних процесів. 

Вихід Великобританії з ЄС, призупинення членства Венесуели в МЕРКОСУР 

внаслідок політико-економічної кризи, політична криза та військовий 

конфлікт на між Україною та РФ, стрімке скорочення зовнішньоекономічних 

транзакцій між Україною та країнами СНД, наростання економічних та 

політичних протиріч між найбільшими країнами-членами БРІКС – Китаєм та 
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Індією, припинення переговорів США та ЄС стосовно Трансатлантичного 

торговельного та інвестиційного партнерства (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) та вихід США із Трансатлантичного партнерства 

(Trans-Pacific Partnership) є проявами дезінтеграційних процесів в різних 

регіонах світу. 

О.І. Шнирков підкреслює, що за своїм характером дезінтеграційні 

процеси не протиставляються інтеграційним та можуть співіснувати, 

посилюючи свої прояви в різні періоди розвитку міжнародних відносин [71]. 

В процесі розгортання третьої хвилі глобалізації відбувається 

інтенсифікація міжнародного економічного та політичного тиску на країни, 

який проявляється через діяльність наддержавних об’єднань та міжнародних 

фінансових інституцій , таких як Світовий банк та МВФ.   

Світовий банк був створений одночасно з МВФ у Бреттон-Вудсі в 1945 

році з метою допомоги країнами, що розвиваються у перебудові та розвитку 

своїх економік за допомогою кредитування, а також допомоги у 

післявоєнному відновленні Європи та Японії [72]. Сьогодні діяльність цих 

інституцій піддається критиці, зокрема, стосовно допомоги найбіднішим 

країнами та країнам, що розвиваються. Деякі експерти вважають, що 

програми допомоги та кредитування Світового банку та МВФ є 

неефективними та забюрократизованими,  а країни-рецепієнти вимушені 

впроваджувати суворі заощаджувальні заходи – зниження державного 

споживання шляхом обмежувальної фіскальної політики, яка включає 

збільшення податків та бюджетні обмеження [73] (табл.1.2) 
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Таблиця 1.5. 

Критика діяльності міжнародних фінансових інституцій 

Критика МВФ Критика Світового банку 

− Не забезпечує фінансування країн, що 
стикаються з економічними проблемами 

− Діяльність занадто широка, а структура- 
бюрократизована. 

− Заходи щодо боротьби з бідністю та 
нерівністю багатства не проводяться. 

− Фонд не здатний здійснювати контроль і 
регулювання грошово-кредитної політики 

− Відображає силу промислово розвинених 
країн та транснаціональних корпорацій. 

− Лояльність до неокласичної економічної 
доктрини - торговий фундаменталізм. 

− Проблема управління, відсутність 

прозорості, відповідальності та оцінки, 

монопольний статус та відсутність 

демократичного способу управління. 

− Введення суворих умов щодо використання 
позики. 

− Неефективні проекти. 

− Бюрократична установа. 

− Введення суворих умов щодо використання 
кредиту. 

− Багато переговорів ведуться таємно. 

− Демократичні принципи не представлені в 
організації. 

− Керівництво банку не несе відповідальності 
перед парламентом чи демократичною 

установою. 

− Корупція. 

− Відсутність участі громадськості з боку 
країн, що розвиваються. Це відображає 

домінуючу силу промислово розвинених 

країн. 

Джерело: розроблено автором 

 

Дж. Джонлагіч  та А.Кожаріч стверджують що політика МВФ погіршує 

кризу в країнах, враховуючи, що обмежувальні реформи ставлять під загрозу 

економічне зростання [74]. Той факт, що МВФ вимагає від країни виконання 

зобов'язань перед державними та приватними кредиторами, трактується як 

прихильність МВФ до розвинених країн, що підкріплюється принципом 

залежності кількості голосів при прийнятті рішень від фінансового внеску та 

економічної сили країн. 

C.P. Юнг і В. Юнчжон аргументують невиправданий вплив Заходу, 

зокрема США, щодо захисту інтересів розвинених країн та нав’язуванні 

західних цінностей у програмах фінансування Світового банку та МВФ, що 

таким чином нехтують  місцевими традиціями та культурою. Така політика 

ставить під загрозу національний суверенітет країн, оскільки вимагає 

імплементації законодавства та встановлення соціальної системи, складеної 

відповідно до вимог розвинених країн [75]. 
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У. Рамакрішна та Дж. Залдуендо будують критику МВФ на його 

підтримці лібералізації руху капіталу.  Підкреслюється, що вільний потік 

капіталу піддає менш розвинені країни ризику швидкої рецесії капіталу 

(гарячих грошей) у кризовий період і означає, що вони мають менше 

можливостей фінансувати дефіцит платіжного балансу саме в той час, коли 

це найбільш необхідно [76]. 

С. Манукян, М.Р. Абухарб доводять, що рішення, політики та проекти, 

що просуваються міжнародними фінансовими установами, мають значний та 

часто довгостроковий вплив на права людини. Хоча вплив цих установ може 

бути позитивним - наприклад, сприяти реалізації локальних проектів 

розвитку - занадто часто він є негативним, оскільки бідні та маргіналізовані 

особи та громади зазнають найбільшого впливу та втрат.  Це пов’язано з тим, 

що ці установи часто інвестують у такі галузі та проекти  як видобуток 

енергії та ресурсів, масштабний розвиток інфраструктури, пов’язаний із 

шкодою для навколишнього середовища та порушеннями прав людини 

(примусове виселення, переміщення). Крім того, проекти, які вони 

підтримують, часто проводяться в країнах із відсутністю ефективного 

захисту прав людини, інформування громадськості та міжнародної спільноти 

про випадки порушення таких прав. Це поглиблює соціо-економічну кризу в 

країнах та віддаляє їх від можливості посилити свої позиції в міжнародних 

економічних відносинах [77, 78]. 

М.Р. Абухарб, Д. Цінгранеллі та М. Філіппо [79] доводять, що участь 

країн у Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) спонукає уряди 

докладати значні зусилля у дотриманні та захисті прав людини, ніж участь у 

програмах кредитування від міжнародних інституцій, яка супроводжується 

порушенням прав людини у країнах-рецепієнтах [80]. Так, у дослідженні 131 

країни, що розвивається, що впроваджувала програми структурної 

перебудови від міжнародних фінансових інституцій в період 1981-2003 років 

відбулось погіршення дотримання урядом економічних та соціальних прав, 
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прав працівників, права на життя, свободу слова та права на справедливий 

суд. 

Все це підкреслює особливу потребу слаборозвинутих країн та країн, 

що розвиваються у зборі достовірної інформації щодо стану національного 

господарства та прийнятті зважених рішень стосовно доцільності  співпраці з 

міжнародними фінансовими інституціями та  наддержавними організаціями.  

Прийняття рішень має базуватись на точному аналізі стану економіки, а 

політика – враховувати, які саме галузі можуть  не витримати конкуренцію 

економічно розвинених країн і мають бути захищені тарифними та 

нетарифними методами. 

Ускладнення системи МЕВ пов’язане з поляризацію рівня доходів як в 

середині країн, так і між ними в межах регіонів світу. Зростання нерівності 

серед 70% населення планети перешкоджає економічному та соціальному 

розвитку населення, створює загрози зайнятості та забезпечення прав 

людини, що веде до масових протестів як в розвинених, так і в країнах, що 

розвиваються.   

Нобелівський лауреат Дж. Стігліц зазначає, що кількість людей, які 

жили менше ніж на 2 долари на день у 1990 році становила 2,718 млрд. осіб, 

ця кількість зросла до 2,801 млрд. у 1998 році, хоча середній приріст 

світового доходу становив близько 2,5% [81]. 

В 2019 році кількість людей, що жила за крайньою межею бідності у 2 

дол. на день становила 689 млн. осіб (9,2% населення), на 3,2 дол. – 1,8 млрд. 

(24,1%), на 5,5 дол. – 3,307 млрд. (43,6%).  Згідно прогнозу ООН через 

наслідки пандемії, конфлікти та зміну клімату кількість людей у крайній 

межі бідності зросте орієнтовно до 703-729 млн. осіб. Такі країни із середнім 

рівнем доходу, як Індія та Нігерія, зазнають найбільшого впливу, а у країнах 

із середнім рівнем доходу може проживати 82% збіднілих [82]. 
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Рис. 1.13. Частка доходів 10% найбагатшого на 50% найбіднішого 

населення планети (за шкалою 0-1) 

Джерело: складено автором за даними [83]  

Окрім проблеми бідності для міжнародних економічних відносин 

загрозою є і зростання нерівності як всередині суспільств, так і між країнами. 

Дослідження ООН показує, що 1% найбагатших людей світу щороку 

збільшує свою частку доходу в період з 1990 по 2015 рік (в 2019 р. частка 

становила 19,15%), в той час як на іншому кінці шкали найбідніші 50 %  

заробляють 0,094 % світового доходу. У доповіді ООН наголошується, що 

одним з наслідків нерівності у суспільстві є уповільнення економічного 

зростання. У країнах з великими відмінностями в таких областях, як охорона 

здоров'я та освіта, люди з більшою ймовірністю залишаться в бідності 

протягом декількох поколінь.  

Між країнами різниця в середніх доходах скорочується, при цьому 

Китай та інші азіатські країни є рушійною силою зростання світової 

економіки. Проте, між найбагатшими і найбіднішими країнами і регіонами як 

і раніше існують значні відмінності: наприклад, середній дохід в Північній 

Америці в 16 разів вище, ніж у людей в Африці на південь від Сахари [84]. 
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Б. Обама підкреслює, що висока нерівність уповільнює економічне 

зростання, зменшує соціальну мобільність, становить загрозу стабільності у 

суспільстві та зниженню інвестиційної привабливості країн і є 

«визначальним викликом нашого часу» [85]. 

Е. Гурія, Генеральний секретар ОЕСР, зазначає, що високий рівень 

нерівності породжує високі витрати для суспільства, гальмуючи соціальну 

мобільність, підриваючи перспективи ринку праці для вразливих соціальних 

груп та підвищує вірогідність соціальних заворушень [86].  

Гарвардський економіст Р. Фріман [87] пов’язує напрям впливу 

нерівності на економічне зростання країн із рівнем самої нерівності. З одного 

боку, позитивний ефект можливий з точки зору стимулювання 

підприємництва та інвестицій у проекти із подолання бідності та розвитку 

перспективних галузей економіки, з іншого боку,  коли нерівність досягає 

критичного рівня, низький рівень можливостей в отриманні якісної освіти та 

кар’єрного зростання посилює розрив у доходах. 

Вплив нерівності на економічні відносини всередині країни 

виявляється в тому, як взаємодіють соціальні групи з різним рівнем доходів. 

С. Войчовські [88] виявляє вплив нерівності на рівень довіри, соціальний 

капітал, соціальні заворушення та нестабільність. Згідно автора дослідження, 

висока нерівність пов'язана зі зменшенням довіри, що може завдати шкоди 

бізнесу, накладаючи вищі "трансакційні витрати", наприклад, стосовно 

дорогих юридичних консультацій та контрактів. У нерівному суспільстві 

мережа соціальних відносин людей – їх соціальний капітал – може не 

виходити за межі їхньої власного прошарку населення, а тому може бути 

корисною у допомозі їм знайти роботу. Подібним чином елітні групи 

використовують свої соціальні мережі, щоб виключити «сторонніх» людей із 

доступу до привілейованих економічних можливостей. Стосовно соціальних 

заворушень, то великі розриви у доходах можуть бути пов’язані із 

соціальними конфліктами та вищими витратами на безпеку як для бізнесу, 

так і для урядів,  а також можуть ускладнити суспільствам досягнення 
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політичного консенсусу, що призведе до раптових змін у розстановці 

політичних сил. 

І в розвинених країнах, і в країнах, що розвиваються, дохід є лише 

одним із аспектів ширшої соціо-економічної нерівності. Причини 

поглиблення поляризації доходів у державах є складними і відображають як 

економічні, так і соціальні зміни, а глобалізація, і зокрема, вплив технологій, 

є одним із ключових факторів розриву у рівні доходів як на національному 

рівні, так і на міжнародному.  

Прямий зв'язок між розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій та економічним ростом  держав доведено у роботах багатьох 

науковців, окрім того, це демонструє і співвідношення індексу ІКТ та ВВП на 

душу населення світу [89]. 

Четверта науково-технічна революція, створення хмарних обчислень, 

Інтернету речей, розповсюдження інструментів штучного інтелекту та 

аналітики великих даних змінюють спосіб ведення бізнесу і взаємодії 

суб’єктів МЕВ. Через свою нематеріальність, цифровізація стирає межі між 

країнами, ускладнюючи для контроль за діловими транзакціями 

національного та міжнародного рівня. 

Інформатизація суспільства і бізнес-процесів  на національному та 

міжнародном у рівні є визначальним фактором розвитку країн, а глобалізація 

і «мережизація» сприяють прискоренню транзакцій між суб’єктними МЕВ. 

Все це є ознаками інформаційної економіки, концепція якої була розроблена 

Д. Беллом ще у 1973 році. Згодом автор став прихильником концепції 

інформаційного суспільства [90].  

В економічній літературі поняття «інформаційна економіка», 

«інформаційне суспільство» та «економіка знань» використовуються як 

синоніми і є найбільш поширеними, хоча в наукових публікаціях є велика 

кількість концепцій, присвячених сучасному етапу розвитку суспільства та 

економіки.  
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Таблиця 1.6. 

Еволюція розвитку концепцій інформаційної економіки 

Автор Концепція Рік  

Т.Умесао, М.Порат, Й.Масуда, 

Т.Стоньєр, Р.Л.Кац, Міжнародний 

союз електрозв’язку, ООН 

(Всесвітній самміт по 

інформаційному суспільству) [91, 

92],93, 94,95 

Інформаційне суспільство 1961, 1978, 

1981,1983, 1988, 

1998 

 

М.Макклюєн [96] Електронне суспільство 1962 

Ф.Маклуп [97] Економіка знань 1962 

Л. М.Харасим, С. Р.Хілтс, Л.Телес, 

М. Турофф  [98,99,100] 

Суспільство знань, економіка, 

заснована на знаннях, спільноти 

знань, мережеве суспільство 

1978 

Д. Рісмен, Зб.Бжезинскі [101], Д.Белл Постіндустріальне суспільство 1958, 1970-ті, 

1971 

П.Друкер [102] 

 

Посткапіталістичне суспільство 1995 

О.Тоффлер [103] Постіндустріальне, інформаційне 

суспільство 

1971 

Т.Хелві Ера інформації, Інформаційна 

революція 

1972 

М.Порат 

 

Інформаційна економіка 1977 

М.Кастельс [104] Інформаціональна економіка, 

інформаціоналізм, нова економіка 

1996 

І.Ніінілуто [105] інформаційно-комунікаційна 

економіка 

1997 

Б.Гейтс [106] Техноекономіка, діджитал-економіка 1999 

Джерело: складено автором за матеріалами [37-52] 

 

З позиції інформаційної економіки всі зазначені фактори ускладнення 

міжнародних економічних відносин можуть нести і загрози і можливості для 

країн, і так чи інакше пов'язані з актуальністю, надійністю, релевантністю 

інформаційних потоків, доступних суб’єктам прийняття рішень на 

національному та міжнародному рівнях. Ф. Маклуп розглядає інформацію як 

новий економічний ресурс, наголошуючи, що саме доступність та швидкість 

розповсюдження інформації і обсяг інтелектуального капіталу визначатиме 

економічний розвиток держав і, як насідок, їх місце у МЕВ. Таким чином 

можемо стверджувати, що в умовах інформаційної економіки ускладнення 

МЕВ веде до ускладнення та збільшення багаторівневості інформаційних 
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потоків між суб'єктами МЕВ, що нерозривно пов’язане із зростанням 

значення економічного інтелледженсу у прийнятті рішень на всіх рівнях. 

Таблиця 1.7. 

Загрози та можливості інформаційної економіки 

Характер  

впливу 

Соціо-економічний вимір Політичний вимір 

Можливість Спрощений доступ до світових 

інформаційних ресурсів. 

Культурний, мистецький, освітній, 

інформаційний обмін між 

представниками різних націй. 

Доступ до відкритих баз даних, 

технологій. 

Ширші можливості модернізації 

суспільства. 

Збільшення кількості каналів донесення 

інформації до суспільства. 

Безпрецедентне наближення урядів до 

розуміння проблем населення через 

пряму комунікацію.  

Загроза Збільшення можливостей у руйнуванні 

соціальної стабільності в державі в 

інтересах третіх сторін. 

Конфліктні процеси в соціумі 

викликані дезінформацією. 

Протестний, міграційних рух 

спровокований ідеологічною 

поляризацією суспільства. 

Вразливість до зовнішнього втручання в 

державне управління і виборчий процес з 

боку міжнародних організацій, 

наддержавних структур та третіх країн. 

У разі технологічної чи організаційної 

недосконалості системи національної 

безпеки країни – слабкість держави у 

захисті національних інтересів соціо-

економічного та політичного характеру 

на рівні міжнародних відносин. 

Зниження можливостей протидії 

гібридній війні. 

Джерело: розроблено автором 

Згідно наукової праці нобелівських лауреатів з економіки 2001 року 

Дж. Акерлофа, М. Спенса та Дж. Ю. Стігліца [107], проблема асиметричності 

інформації, що сформульована авторами ще у 70-х, набуває в сучасних 

умовах критичної значущості для всіх суб’єктів економічних відносин 

національного та міжнародного рівня. В аналізі ринків з асиметричною 

інформацією виявляються та пояснюються причини надмірно високих 

відсоткових ставок за кредитами у країнах «третього світу»; висвітлюються 

цілі виплат дивідендів акціонерам, хоча це і вимагає сплати високих податків 

та обґрунтовуються мотиви звернень покупців вживаних автомобілів саме до 

дилерів, а не приватних продавців. Саме недостатність і викривленість 

інформації та нерівномірна інформованість суб’єктів ринку  є чинниками 

ухвалення економічно неефективних та недоцільних рішень, створюючи 

проблему «несприятливого вибору» (adverse selection) [108]. 
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Інформаційна асиметрія – це нерівномірний розподіл інформації між 

суб'єктами економічних відносин. Інформаційна асиметрія може виникати на 

всіх рівнях взаємодії суб’єктів, та мати форму неповної, недостовірної, 

неактуальної інформації однієї або обох сторін в різній мірі. Джерела 

інформаційної асиметрії представлені в таблиці 1.8. 

Таблиця1.8 

Джерела інформаційної асиметрія 

Тип інтелледженсу Джерело інформації 

Міжособистісний  Посольства; 

Іноземні торгово-промислові палати; 

Громадські організації; 

Іноземні представництва; 

Волонтерські та миротворчі місії; 

Представництва чи програми природоохоронних чи 

міжнародних організацій з охорони здоров'я. 

Інтелледженс відкритих даних Радіо; 

Телебачення; 

Онлайн та офлайн видавництва; 

Інтернет ресурси; 

Професійні та наукові публікації. 

Технічний  Аналітика Big Data; 

Відео- та аудіо матеріали з різних джерел; 

Аналітичні та відслідковуючі програми зі збору 

даних 

Інформаційно-пошукові системи; 

Системи моніторингу та контент-аналізу; 

Екстрактори об’єктів, подій та фактів; 

Системи управління знаннями (DataMining, 

TextMining)  

Джерело: розроблено автором 

 

Незважаючи на ряд очевидних переваг сучасного етапу розвитку 

інформаційної економіки, таких як збільшення кількості та доступності 

каналів поширення наукової, освітньої, дослідницької, статистичної, 

аналітичної інформації, доступ до нових ринків, широке співробітництво на 

мікро-, мезо-, макрорівні системи МЕВ, існують і вагомі виклики для 

суб’єктів МЕВ. Ускладнення механізмів координації міжнародних 

економічних відносин; посилення суперництва за зайняття привілейованих 

позицій у світовій економічній системі; наростання суперечок між членами 
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інтеграційних спілок; посилення конкуренції серед суб’єктів, що працюють у 

міжнародному бізнесі; збільшення нерівності доходів між багатими та 

бідними країнами; поява нових сильних гравців у світовій економіці, таких 

як глобальні корпорації та країни, що розвиваються [109].   

Виявлені фактори ускладнення системи МЕВ так чи інакше зводяться 

до питання асиметричності інформації, оскільки пов'язані з поглибленням і 

переплетінням взаємозв’язків між суб'єктами економічних відносин на мікро- 

мезо- та макрорівні як у національному, так і міжнародному вимірі. 

Зазначене актуалізує необхідність пошуку якісно нових інформаційних основ 

та теоретичних підходів, що забезпечили б учасникам процесу прийняття 

рішень у системі міжнародних економічних відносин належний рівень 

поінформованості, який сприятиме реалізації їх національних економічних 

інтересів. 

Існує потреба у новому теоретичному підході та інноваційній 

методології збору, аналізу і розповсюдження інформації на основі вивчення 

та оцінки мережі взаємодій у системі МЕВ, дослідження центральних та 

домінуючих позицій у МЕВ, які дозволяють країнам відігравати ключову 

роль у розвитку світової економіки таким напрямом, який створює умови для 

реалізації їх національних інтересів. 

Економічний інтелледженс пропонує нову систематизовану 

методологію управління інформацією, спрямовану на виявлення даних, 

дискримінацію інформації (discriminate information), класифікацію, 

групування, розповсюдження даних, яка, на відміну від традиційних підходів 

до аналізу даних або систем управління інформацією, також враховує 

комплекс взаємодій між суб’єктами системи МЕВ. Таким чином, фактори, 

що характеризують сучасний етап розвитку МЕВ та інформаційної економіки 

і які становлять перешкоди для реалізації національних економічних 

інтересів, можуть бути керовані новими підходами, інструментами та 

методологією, передбаченими економічним інтелледженсом. 
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У таблиці 1.9 для кожної групи факторів ускладнення МЕВ, детально 

описаних в таблиці 1.4 виявлено роль економічного інтелледженсу у 

протиставленні виявленим викликам для суб'єктів МЕВ. 

Таблиця 1.9. 

Роль економічного інтелледженсу в системі МЕВ 

Тип факторів 

ускладнення МЕВ Роль економічного інтелледженсу 

Економічні Аналіз міжнародної торгівлі товарами та послугами з метою виявлення 

фактичних та потенційних національних конкурентів. 

Оцінка позиції країни у фінансових мережах для уникнення ситуації 

інформаційної асиметрії щодо інших суб'єктів. 

З’ясування сильних та слабких сторін різних географічних районів та 

вимірювання центральності країн у мережі виробничих та економічних 

відносин та їхніх можливостей створювати додану вартість. 

Створення інформаційної бази для розробки стратегій міжнародної 

співпраці, дієвих у досягненні національних інтересів; сценаріїв 

оптимізації взаємодії з іншими, не стратегічними партнерами в системі 

МЕВ. 

Політико-правові Визначення ролі різних суб'єктів у системі МЕВ з метою розробки 

нового підходу до глобальної співпраці.  

Виділення складних мереж відносин між усіма суб'єктами системи 

міжнародних економічних відносин та вимірювання сили впливу всіх 

суб'єктів. 

Вимірювання рівнів інтеграції між різними регіонами та швидкості 

поширення шоків ліквідності або фінансових криз, з метою кращої 

співпраці з іншими суб'єктами в рамках системи МЕВ. 

Соціо-демографічні Виявлення мереж міграційних потоків та прогнозування нових 

можливих маршрутів. 

Науково-технічні Впровадження нових інструментів ЕІ, таких як аналіз соціальних мереж 

та штучного інтелекту, та нових підходів до збору, зберігання та 

розповсюдження інформації між різними структурами всередині та між 

країнами. 

Джерело: розроблено автором 

 

Економічні фактори ускладнення МЕВ проявляються у створенні нової 

глобальної конкурентної арени, на якій традиційні кордони між країнами 

стають більш відкритими для потоків товарів і послуг, руху капіталу та 

міграції, тим самим зменшуючи силу впливу та здатність контролювати 

навколишнє бізнес-середовище національними структурами. Для збереження 

переговорної влади на світовому рівні та активної взаємодії з іншими 

суб'єктами системи міжнародних економічних відносин країни потребують 

нового підходу до збору та управління даними та більш чіткої інформації для 

урядів у прийнятті найефективніших рішень з точки зору захисту 



81 

 

національних інтересів. Інструменти економічного інтелледженсу 

забезпечують проведення глибокого дослідження структури зв’язків між 

різними географічними районами у світі, виявлення конкурентів різного 

рівня, визначення можливих чинників інформаційної асиметрії, 

прогнозування та розрахунок ймовірності змін сценаріїв торгівлі товарами та 

послугами, напрямків іноземних інвестицій та міграційних потоків. 

Роль економічного інтелледженсу в політико-правовому середовищі 

полягає у сприянні посиленню країнами своєї позиції у МЕВ шляхом 

запровадження національної системи приватно-державного співробітництва, 

співпраці з громадськістю, створенні стабільного промислового середовища з 

надійною технологічною інфраструктурою, здатною залучати іноземні 

інвестиції, підвищувати національний авторитет за кордоном, забезпечувати 

національний економічний розвиток. 

Традиційних методів збору та аналізу інформації економічного, 

промислового та технологічного характеру недостатньо для планування 

ефективної стратегії, спрямованої на посилення впливу в сучасній світовій 

економіці, адже існує також необхідність чітко визначити топологію 

міжнародної торгівлі, дослідити складні мережі взаємодії між суб'єктами 

МЕВ, ідентифікувати рушії глобальних ланцюгів поставок, виміряти силу 

впливу кожного суб'єкта, що діє у світовій економіці. Все це дасть 

можливість комплексно оцінити сильні та слабкі сторони різних 

географічних районів, а також можливості та загрози, які є в певній мережі 

взаємодій.  

Економічний інтелледженс охоплює численні заходи, спрямовані на: 

− отримання даних та інформації за допомогою стратегічного аналізу 

(переважно економічного, соціального та технологічного); 

− вимірювання рівнів взаємодії між різними суб'єктами в системі 

міжнародних економічних відносин; 

− захист національної стратегічної інформації від зовнішніх та 

внутрішніх конкурентів; 
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− генерування та збільшення національних баз даних та знань для їх 

внутрішнього розповсюдження за допомогою приватно-державних зв'язків 

(державна система) з метою просування та збільшення 

конкурентоспроможності суб'єктів ЗЕД (державні або приватні підприємства; 

асоціації або неурядові організації; промислові райони; національна 

банківська система); 

− створення ситуації інформаційної асиметрії з метою посилення 

національного впливу на регулювання міжнародних економічних відносин та 

посилення контролю над світовою економікою. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Проведене у цьому розділі дослідження теоретичних засад аналізу 

концепції економічного інтелледженсу дає змогу зробити такі висновки: 

1. Методологія вивчення ЕІ включає три етапи. Перший етап 

передбачає здійснення етимологічного аналізу ЕІ, що дозволяє з’ясувати 

корені поняття «інтелледженс» та виділити його сутність, яка буде 

елементом нового визначення ЕІ, сформульованого в процесі конструювання 

наукової категорії. Другий етап полягає у з’ясуванні причин відсутності 

єдиної теоретико-методологічної основи в дослідженнях ЕІ. Третій етап 

передбачає виокремлення двох класифікаційних груп інтелледженсу: за 

референтним об’єктом та за масштабом дослідження.  

2. Класифікація інтелледженсу за референтним об’єктом найбільш 

актуальна для національного рівня та включає чотири групи підходів до 

пояснення інтелледженсу: інтелледженс як циклічний круговий процес; як 

інформування; як система індивідів, інструментів та структур; як таємні 

приховані дії державних структур. Класифікація інтелледженсу за 

масштабом дослідження актуальна для корпоративного рівня і тому є 

ближчою до розкриття економічної сутності інтелледженсу. 
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3. Семантична карта економічного інтелледженсу є новим 

запропонованим методологічним інструментом для класифікації ЕІ 

відповідно до масштабу досліджень. Семантична карта ЕІ – це матриця, 

розроблена на основі двох найважливіших серед різних можливих критеріїв, 

що використовуються для цілей класифікації: об'єкт дослідження 

(внутрішній або зовнішній аналіз) та часова орієнтація (короткострокова чи 

довгострокова). За допомогою часового та просторового вимірів можна 

глибше зрозуміти та відокремити кожне альтернативне визначення 

економічного інтелледженсу: управління знаннями, бізнес інтелледженс, 

стратегічний інтелледженс, конкурентний інтелледженс, територіальний 

інтелледженс, ринковий інтелледженс, бенчмаркінг, технологічний 

інтелледженс. 

4. В широкому розумінні ЕІ можна розглядати як систематизовану 

діяльність, що проводиться різними суб'єктами прийняття рішень та включає 

всі етапи  визначення  цілей, ідентифікації обсягу, вибір методів збору і 

обробки даних про конкретний об'єкт, розробка рекомендацій з метою 

реалізації їх економічних інтересів. Суб'єктами процесу збору інформації 

можуть бути наднаціональні, національні організації та суб'єкти на рівні 

бізнес-активності. Об’єктами дослідження є: ринок в цілому; окремі його 

елементи; конкуренти; будь-яка діяльність суб'єктів міжнародного бізнесу; 

фактори ринкового ділового середовища (політичні, правові, економічні, 

демографічні, технологічні, природні та культурні). Таким чином, на основі 

специфіки дослідження, яка залежить від запропонованих критеріїв, ЕІ може 

мати форму часткових досліджень, таких як бізнес інтелледженс, 

стратегічний інтелледженс, конкурентний інтелледженс. 

5. У вузькому розумінні економічний інтелледженс –це теорія і 

практика інституційно упорядкованої діяльності національних урядів та 

наднаціональних організацій, орієнтованої на  прийняття управлінських 

рішень відносно стратегії і тактики розвитку міжнародних економічних 

відносин країн в коротко та довгостроковому періодах, інформаційною 
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основою яких є якісно нові приховані знання щодо предмету дослідження, 

добуті легітимними методами в процесі  збору, обробки  внутрішніх і 

зовнішніх даних, їх інтерпретації з використанням спеціальних інструментів 

та їх розповсюдження для забезпечення конкурентних переваг в балансі 

міжнародної інформаційної асиметрії.  

6.Система міжнародних економічних відносин підлягає впливу 

факторів, що ускладнюють її та формують нові виклики перед країнами у їх 

боротьбі за реалізацію власних національних інтересів та сприятливе місце у 

МЕВ. До таких факторів належать: глобалізація, регіоналізація, науково-

технічна революція, створення Інтернету речей, Четверта промислова 

революція, формування економіки знань, діджиталізація, економічні та 

гібридні війни, загострення глобальних проблем.   

 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeно в aвтopcькиx poбoтax [145, 148, 149] 
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РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕЛЛЕДЖЕНСУ 

2.1. Система показників якісної оцінки національних систем 

економічного інтелледженсу 

 

У попередньому розділі було виявлено фактори ускладнення системи 

міжнародних економічних відносин між країнами, що формує нові виклики у 

взаємодії між суб'єктами МЕВ та вимагає нового теоретичного підходу та 

інноваційних методологій збору, аналізу та розповсюдження інформації на 

основі вивчення та оцінки мережі взаємодій суб’єктів, що діють у світовій 

економіці, і дослідження центрального та домінуючого становища країн у 

світовій економіці. 

Мета даного розділу полягає у розробці теоретичних підходів, 

спрямованих на впровадження ефективної національної системи ЕІ, яка 

враховує багатогранну взаємодію між основними суб’єктами системи 

міжнародних відносин (національні уряди, регіональні об'єднання, 

транснаціональні корпорації, міжнародні організації, інституційні регулюючі 

структури інші) і дозволяє країнам зайняти сприятливу для реалізації власних 

інтересів позицію у системі МЕВ. 

Впровадження національних систем ЕІ пропонується здійснювати у 

відповідності до наступних  чотирьох етапів: 

1. Визначення масштабів застосування національної системи ЕІ з точки 

зору просторових зон, сфери  інтересів та очікуваних цілей з урахуванням  

рівня усвідомлення урядами країн значущості ефективної системи ЕІ та 

обсягом наявного бюджету. 

2. Оцінка національних культурних вимірів та ідентифікація 

національного специфічного підходу до ЕІ шляхом позиціонування країни в 

запропонованій матриці економічного інтелледженсу (MЕІ). 

3. Вимірювання спроможності країни впливати на різні елементи 

системи міжнародних економічних відносин, які відображають пріоритетну   
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сферу економічних інтересів для країн (наприклад, міжнародна торгівля, 

світова мережа Інтернет, міжміські зв’язки повітряного транспорту або 

мережа автомобільних доріг) та обчислення кількісного параметра, що 

оцінює здатність країни впливати на елементи системи міжнародних 

економічних відносин: індексу економічного інтелледженсу (ІЕІ); 

4. Визначення архетипу організаційної структури ЕІ, результат якого 

узгоджується з концепцією ЕІ, запропонованими в даній роботі;  розробка 

стратегії, спрямованої на посилення національної позиції в системі 

міжнародних економічних відносин. 

 

Рис.2.1. Циклічна модель впровадження  національної системи ЕІ 

Джерело: розроблено автором 

 

На рис. 2.1 представлена циклічна модель впровадження національної 

системи ЕІ, яка підкреслює необхідність постійного поновлення 

представлених етапів в залежності від ситуації, що склалася. Так наприклад, 

останній етап процесу-  визначення організаційної структури ЕІ та стратегії, 

одночасно представляє вхідні дані для можливої наступної переоцінки та 

визначення масштабів національної стратегії ЕІ та наступних етапів. Така 

процедура є обґрунтованою та послідовною. Так  у випадках бюджетних та 

Визначення масштабів 
застосування ЕІ 
(просторове охоплення; 
сфера інтересів, цілі)

Визначення та оцінка 
національного 
підходу до ЕІ за 
допомогою матриці ЕІ

Розрахунок індексу ЕІ 
для визначення здатності 
країни впливати на 
елементи системи МЕВ

Визначенння 
організаційної 
структури ЕІ та 
адаптація стратегії ЕІ
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ресурсних обмежень, вибору занадто амбіційних цілей, встановлених під час 

попереднього визначення масштабів застосування ЕІ, може виникнути ризик 

невідповідності організаційної структури сфері застосування стратегії ЕІ, що  

може призвести до недосягнення цілей прийняття рішень, або навіть (за 

найгіршим сценарієм) деформувати систему. 

В академічній літературі є значна кількість робіт, присвячених 

вивченню емпіричних прикладів збоїв в системах ЕІ [110]. Незважаючи на 

той факт, що в більшості випадків помилки інтелледженсу виникають 

внаслідок політичних або психологічних проблем (недооцінка цінності 

інформації, яку надають аналітики; прорахунки у спілкуванні; когнітивні 

упередження; помилки прогнозів), іноді коріння помилки, спровокованої 

апаратом ЕІ, є організаційними. У цьому напрямку Г. Віленський виділяє 

кілька структурних характеристик, які в національних системах ЕІ можуть 

перешкоджати ефективності діяльності економічного інтелледженсу 

(ієрархія; спеціалізація та суперництво; централізація). 

Виходячи з визначення сфери застосування національної стратегії ЕІ, 

варто зазначити, що, незважаючи на те, що послідовність чотирьох етапів 

характеризується конкретним порядком, визначення сфер компетенції 

національної системи ЕІ частково є функцією інших трьох елементів 

процедури. Результат оцінки культурних вимірів та ідентифікація 

національного підходу до ЕІ (другий етап) можуть вплинути на масштаб 

діяльності  ЕІ. Так, наприклад, якщо країна реалізує реактивний підхід до ЕІ, 

як результат особливостей її бізнес-культурних вимірів, область дій 

національного ЕІ була б більш обмеженою порівняно з країною, що 

характеризується більш активним підходом до ЕІ. 

Крім того, оцінка національного індексу ЕІ (третя стадія), розрахована 

на основі різних типів мереж міжнародних економічних відносин, які 

становлять особливий інтерес для країни, вплине на рівень уваги, приділеної 

різним країнам. Країни, які перебувають у ближчій позиції у мережах 

системи МЕВ, мають вивчатися з відносно більшою увагою. Подібні 
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міркування актуальні щодо ідентифікації конкретних географічних районів 

на яких фокусується увага.  

Фактична організаційна структура ЕІ може впливати на сферу 

застосування, маючи суттєві обмеження у випадку урізаного бюджету та 

недостатніх ресурсів. Небагато країн, таких як США, Канада, Китай, Індія, 

Російська Федерація, Бразилія можуть профінансувати реалізацію широкого 

підходу до ЕІ. 

Визначення масштабів застосування ЕІ може здійснюватись на основі 

таких вимірів як: 1) географічні райони, які представляють стратегічний 

інтерес; 2) сфера інтересів; 3) цілі, які можуть бути досягнуті за допомогою 

діяльності з ЕІ. 

Щодо першого, кожна країна, залежно від свого становища у світі та 

своїх зв’язківок з іншими країнами, прагне зосередити обмежені ресурси, 

призначені для проведення операцій ЕІ, до аналізу конкретних регіонів, 

важливих для досягнення національних цілей.  Як правило, найбільш 

значущими географічними районами, на яких можна сфокусувати ЕІ, є: 

держави, що знаходяться поблизу національних кордонів; регіони, які 

вважаються важливими через значну частину сировинних ресурсів або 

енергопостачання; великі союзні держави або конкуренти; країни, прямо чи 

опосередковано взаємопов’язані (згідно з аналізом соціальних мереж, 

проведеним за методикою, представленою в розділі 2.3 і застосованою до 

різних типів мереж, які становлять стратегічний інтерес для держави). 

Що стосується  сфер інтересів, варто підкреслити, що кожна країна, 

залежно від структури економіки, має конкретні області національних 

інтересів. Наприклад, країна, яка характеризується значними потоками 

імміграції, обмеженими природними енергетичними ресурсами та з 

національним промисловим апаратом, здебільшого  заснованим на 

виробництві автомобілів, була б більше зацікавлена у фокусуванні сфери ЕІ 

на трьох елементах системи МЕВ: міграційних потоках, торгівлі сировиною 

(мережа міжнародних газопроводів; глобальна мережа торгівлі енергією) та 
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світової торгівлі в автомобільній галузі (зокрема мережа автомобільного 

імпорту/експорту; мережа торгівлі компонентами та запчастинами). 

Щодо цілей країни, які можуть бути досягнуті за допомогою діяльності 

з ЕІ, то, на думку І.Поттера, вони можуть бути проілюстровані проміжними 

та кінцевими цілями (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Цілі країн у застосуванні економічного інтелледженсу 

Проміжна функціональна ціль Кінцева ціль країни у системі МЕВ 

Збільшення спроможності збору 

інформації 

Забезпечення суб'єктів прийняття рішень 

інформацією, недоступною за допомогою 

інших засобів 

Пошук та розвиток даних та технології Підтримка національних підприємств та 

галузей у міжнародній конкурентній 

боротьбі та підвищення 

конкурентоспроможності держави у 

системі МЕВ 

Проведення дій з контр інтелледженсу Запобігання та протистояння зарубіжній 

прихованій діяльності в країні 

Відстежування та вплив на засоби 

комунікацій в країнах, що представляють 

стратегічний інтерес 

Вплив на події, поведінку чи 

формулювання політики в зарубіжних 

країнах шляхом розповсюдження змінених 

новин, адаптованих до необхідного 

масштабу впливу 

Контроль дотримання державами 

міжнародних економічних або політичних 

угод та збір доказів можливих незаконних 

практик, реалізованих іноземними 

структурами 

Захист національних інтересів на 

міжнародному рівні та набуття важелів 

переговорного впливу на міжнародному 

рівні 

Джерело: складено автором за даними [111]. 

Широта  застосування ЕІ залежить, крім ресурсів, виділених для цієї 

мети (національного бюджету, призначеного на ЕІ), від культурного 

середовища та рівня усвідомлення значущості ефективної системи ЕІ для 

країни. Однак проведення агресивної стратегії ЕІ, яка охоплює 

розповсюдження певних даних для впливу на іноземну країну, подекуди 

може не узгоджуватися із конкретними національними культурними 

особливостями та правовою базою держав. 

Рівень усвідомлення значущості ефективної системи ЕІ визначається за 

шістьма конкретними критеріями:  

− ступінь централізації національного управління інформацією; 
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− рівень обізнаності про потенційні ризики та загрози ЕІ;  

− тип співпраці державних та приватних установ з точки зору 

обміну інформацією;  

− частка національного контролю над приватним ЕІ;  

− ступінь уваги до стратегічного та тактичного підходу ЕІ;  

− рівень національного (внутрішнього) розповсюдження знань.  

Більш детальний опис таких критеріїв представлений в розділі 3.1. 

Другим кроком процедури впровадження ефективної національної 

системи ЕІ є внутрішня оцінка особливостей національного культурного 

середовища з метою позиціонування країни в розробленій матриці 

економічного інтелледженсу (MЕІ) та вибір одного із чотирьох конкретних 

підходів до EI. Цей етап має принципове значення, оскільки знаючи власні 

сильні та слабкі сторони, країна може спрямовувати обмежені ресурси більш 

ефективно. 

Існують різні підходи до організації системи ЕІ, кожен з яких 

відображає схильність країни до конкретної стратегії ЕІ на основі культурних 

вимірів, головним чином пов'язаних зі схильністю до адаптації і до змін 

(довгострокова проти короткострокової орієнтації), і до ступеня централізації 

та нерівності у розподілі влади (дистанція до влади). На основі підходу ЕІ, 

що випливає з внутрішнього аналізу, країна може ефективніше інвестувати 

ресурси, спрямовані на ЕІ, і виявляти та керувати кіберзагрозами, оскільки з 

розвитком ІТ кіберпростір став основною інфраструктурою для створення 

конкурентних переваг. Як проілюстровано в розділі 1.3, завдяки розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, створення Інтернету речей, 

Четвертій науково-технічній революції, хмарним обчисленням, 

розповсюдженню інструментів штучного інтелекту та аналізу великих даних, 

модифікується спосіб взаємодії суб’єктів у системі міжнародних 

економічних відносин. 

Третій етап методології впровадження ефективної національної 

системи ЕІ полягає в обчисленні національного індексу ЕІ, як результату 
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глибокого дослідження топології та структури зв’язків між елементами 

системи МЕВ, з метою виявлення ідентичних систем ЕІ та близьких 

конкурентів; визначення можливих позицій інформаційної асиметрії та 

прогнозування ймовірних змін у МЕВ. Для цього необхідно визначити різні 

типи мереж зв'язків  в системі МЕВ які представляють стратегічний інтерес 

для країни. У розділі 3.2 як приклад використано дослідження мережі 

відносин, сформованої потоками двосторонньої торгівлі країн. Для 

вимірювання індексу ЕІ можуть використовуватись і інші мережі зв'язків, які 

сформовані міграційними потоками, міжнародним рухом капіталу, 

транснаціональною передачею технологій, міжнародними регуляторними 

процедурами, міжнародним обміном інформацією.  

Зокрема, на третьому етапі запропонованої методології для обчислення 

індексу економічного інтелледженсу можуть бути використані такі мережі: 

− ресурсні мережі, такі як глобальна торгова мережа, сировинні мережі, 

міжнародні газопроводи, комерційні енергетичні партнерства (основа мережі 

глобальної торгівлі); 

− транспортні мережі, такі як міжнародні морські маршрути, міжміські 

зв’язки повітряного транспорту (основа мережі міграційних потоків); 

− дебетові/кредитні відносини між країнами, взаємодія платіжних 

балансів, мережа інвестиційних потоків (основа мережі міжнародного руху 

капіталу); 

− інформаційно-технологічні мережі, наприклад, магістральна мережа 

Інтернету, або мережа міжнародних цифрових стандартів і протоколів (основа 

мережі міжнародного інформаційного обміну); 

− культурні мережі, створені на основі подібних традицій, однієї 

розмовної мови, спільної релігії тощо; 

− правові та політичні мережі, що випливають із двосторонніх або 

багатосторонніх угод, із належності до однієї міжнародної організації або регіону 

(основа міжнародної регуляторної мережі); 



92 

 

− участь різних країн в економічному союзі, валютному союзі, банківській 

системі (основа мережі міжнародних валютних та фінансових ринків). 

Четвертий крок процедури впровадження національної системи ЕІ 

передбачає визначення архетипу організаційної структури ЕІ та здійснення 

стратегічних дій, спрямованих на здобуття домінуючого становища в 

міжнародному економічному просторі. Вибір здійснюється із врахуванням 

історичних передумов, культурних вимірів, ступеню розвитку країни, сфери 

застосування ЕІ, усвідомлення важливості ЕІ. Беручи до уваги неоднакову 

позицію кожної країни за цими елементами, стає очевидним, що унікального 

підходу до системи ЕІ, ефективного для всіх країн світу, не існує. Однак на 

основі визначення ЕІ, запропонованого в даній роботі, можна розробити 

архетип організаційної структури ЕІ, який повинен бути змінений та 

перероблений кожною країною на основі національних особливостей та 

конкретних ситуацій. 

На рис.2.2 проілюстровано архетип організаційної структури 

національної системи ЕІ. 

 

Рис.2.2. Архетип організаційної структури національної системи ЕІ 

Джерело: розроблено автором 
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Вся система ЕІ повинна підпорядковуватись керівнику ЕІ, щоб 

гарантувати координований розвиток усіх видів діяльності з ЕІ, уникати 

дублювання витрат, забезпечувати високий рівень централізації. Оскільки 

важливою метою ЕІ є підтримка суб’єктів прийняття рішень у процесі 

подолання викликів складного середовища МЕВ, керівник ЕІ має 

знаходитись під безпосереднім контролем уряду та входити до складу 

Національної економічної ради та Ради національної безпеки (в Україні – це 

Рада з питань економічного розвитку та РНБО, в Італії – Національна рада 

економіки та праці і Вища рада оборони) разом із іншими представниками 

стратегічно важливих міністерств та відомств. 

Керівник ЕІ повинен відповідати за наступні напрямки: 

− зовнішня служба ЕІ охоплює весь збір даних та аналіз інформаційної 

діяльності, пов'язаної з іноземними державами або зовнішніми організаціями; 

− внутрішня служба ЕІ охоплює операції ЕІ, що проводяться в країні та 

контр інтелледженс; 

− відділ кадрів відповідає за підбір кадрів, навчання та загальне 

керівництво персоналом, що стосується як зовнішніх, так і внутрішніх служб 

ЕІ; 

− архівний відділ повинен відповідати за підтримку, зберігання, 

класифікацію та організацію даних, інформації та знань, що надаються 

зовнішніми та внутрішніми службами ЕІ; 

− управління плануванням. Визначає цілі з точки зору інформаційних 

потреб як для зовнішніх, так і для внутрішніх служб ЕІ на основі запитів, 

поданих урядом, та наявних ресурсів; 

− адміністративний відділ відповідає за виконання всіх адміністративних 

завдань і бере під контроль дотримання бюджету. 

Для того, щоб гарантувати співпрацю між зовнішніми та внутрішніми 

службами ЕІ та забезпечити чітку підзвітність операцій ЕІ, має бути 

створений координаційний офіс при керівнику ЕІ. 
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На рис.2.3 проілюстровано детальну організаційну схему зовнішньої 

служби ЕІ. 

 

Рис.2.3. Структура зовнішнього ЕІ 

Джерело: розроблено автором 

 

Керівник зовнішнього ЕІ, якому підпорядковано один або кілька 

заступників, несе відповідальність як за адміністративну, так і за логістичну 

сферу, головним чином відповідаючи за надання необхідної підтримки 

персоналу, що працює за кордоном. Операційний відділ має бути 

організований у чотири різні відділи (три для збору зовнішніх даних та 

інформації та один для аналізу та оцінки сценаріїв): 

− міжособистісний інтелледженс ( UMINT) здійснює збір інформації 

за допомогою міжособистісних контактів здійснюється спеціальною 

мережею агентів, розміщених у географічних районах, які вважаються 

стратегічно важливими, а також через посольства, іноземні торгові палати та 

спеціальні державні установи; 

− інтелледженс відкритих даних (OSINT) - інтелектуальна система з 

відкритим кодом орієнтована на збір інформації за допомогою іноземних 
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газет, радіо, телебачення, журналів, Інтернету, цифрових ЗМІ, професійних 

та академічних видань; 

− технічний інтелледженс (TEC NINT) охоплює:  

1) сигнальний інтелледженс, який полягає у перехопленні комунікацій 

між людьми (COMINT - комунікаційний інтелледженс) або від інших 

електронних сигналів (ELINT - електронний інтелледженс); 

2) аналіз зображень (IMINT), який збирає інформацію за допомогою 

супутникової та аерофотозйомки;  

3) вимірювальний та інший інтелледженс (MASINT), який виявляє та 

ідентифікує іншу інформацію, не класифіковану в попередньому визначенні. 

− аналіз та перевірка відповідає за аналіз циклу інтелледженсу, 

включаючи також перевірку даних та оцінку надійності джерела інформації. 

Подібну структуру слід передбачити для внутрішньої служби ЕІ, з 

деякими відмінностями: наприклад, розділ  UMINT повинен бути 

організований за функціональними областями (такими, як енергетика, 

фінансові ринки, індустрії, торгові угоди), а не за географічними сферами 

інтересів. 

Організаційна структура ефективної національної системи ЕІ повинна 

бути розроблена відповідно до представленого вище архетипу. Залежно від 

особливостей країни, наявності людських, технологічних та фінансових 

ресурсів та сфери застосування, такий архетип може бути частково 

модифікований. Так, наприклад, у випадку обмежених технологічних 

ресурсів розділ TEC INT може бути значно скорочений. 

Підзвітність в організаційній структурі національної системи ЕІ має 

бути чітко визначена та контрольована з метою: 

− виявлення працівників, які працюють на апарат ЕІ та зловживають 

владою або здійснюють кримінальні порушення; 

− виявлення можливих недоліків, вразливості до зовнішнього впливу 

та покращення ефективності; 

− запобігання витоку таємної інформації [112]. 
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Чітке визначення рівнів підзвітності та доступу до даних має стосуватись 

як до продуктів (інформація та знання, що генеруються як результат циклу 

інтелледженсу повинні мати різні рівні доступу), так і процесу (вся система 

діяльності, що охоплює цикл інтелледженсу), оскільки роль людського фактору 

в системі ЕІ є ключовою, створюючи ряд загроз для функціонування ЕІ. 

Забезпечення підзвітності в системі ЕІ полягає в дотриманні 

конституції, національного законодавства та внутрішніх правил ЕІ. Однак, 

беручи до уваги особливість ЕІ, тобто секретність, проблема полягає в 

організації рівнів доступу до даних без шкоди (або з мінімальними 

загрозами) для системи ЕІ  та національної безпеки в цілому. 

В практиці найбільш розвинутих країн, з точки зору нагляду за ЕІ, 

існують такі рівні підзвітності:  

1) організаційна підзвітність;  

2) політична підзвітність;  

3) підзвітність судової влади;  

4) громадська підзвітність. 

 На кожному із зазначених рівнів здійснюється контроль за дотриманням 

встановлених вимог. 

Організаційна підзвітність, в запропонованому архетипі організаційної 

структури,  забезпечується внутрішнім координаційним бюро, розміщеним 

на штатній посаді відносно керівника ЕІ. Крім того, наявність двох різних 

служб ЕІ (зовнішньої та внутрішньої) дозволяє здійснити взаємну 

підзвітність, крім потенційної подвійної перевірки деяких загальних видів 

діяльності. 

Політичну підзвітність повинен забезпечувати уряд, зокрема 

Національна економічна рада як орган, який більше бере участь у питаннях 

ЕІ та національній економічній безпеці. 

Підзвітність судової влади повинна забезпечуватись спеціальним 

урядовим комітетом, оскільки вона становить стратегічну важливість на 

національному рівні для діяльності ЕІ. 
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Громадська підзвітність полягає в нагляді, який забезпечується 

громадянами, які як виборці можуть підтримувати чи позбавляти 

легітимності уряд на основі результатів діяльності національного апарату ЕІ. 

Однак таку форму контролю через складність оцінки діяльності ЕІ та 

частково через їх таємничість важко ефективно застосовувати на практиці. 

Практичне застосування представленої вище  методології подано у 

третьому розділі. У наступних двох підрозділах увага зосереджена на 

другому (внутрішня оцінка та порівняння країн за допомогою матриці 

економічного інтелледженсу) та третьому етапі (оцінка спроможності країн 

впливати на різні елементи системи міжнародних економічних відносин за 

допомогою аналізу соціальних мереж), що проводиться запропонованою 

процедурою впровадження ефективної національної системи ЕІ. 

 

2.2 Матриця порівняльної оцінки національних систем 

економічного інтелледженсу в системі міжнародних економічних 

відносин 

 

У попередньому розділі запропоновані методологічні підходи до 

впровадження ефективної національної системи ЕІ, що передбачає 

внутрішню оцінку національних особливостей, культурного середовища 

країни, а також ідентифікацію  конкретних підходів до ЕІ за допомогою  

запропонованого інструменту - матриці економічного інтелледженсу (МЕІ). 

Для формування ефективної системи ЕІ, спрямованої на визначення 

центрального та домінуючого положення країн в системі міжнародних 

економічних відносинах, необхідно з'ясувати його характеристики  

обумовлені географічним положенням, особливостями національних інтересів 

та цілей, та з'ясувати  специфіку національної системи ЕІ за допомогою матриці 

ЕІ. 

Все це дає можливість визначити найбільш раціональні напрями 

інвестування ресурсів, виділених на  ЕІ, найбільш доцільні напрямки 
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розвитку міжнародного співробітництва, з метою посилення своєї позиції в 

системі МЕВ та створення ситуацій інформаційної асиметрії щодо інших 

суб’єктів, що належать до наднаціонального економічного простору. 

В даному розділі запропоновано матрицю ЕІ, що є інструментом 

ідентифікації та класифікації різних національних підходів до ЕІ, на основі їх 

специфічних характеристик,  культурних особливостей та рівня розвитку ЕІ. 

Цей інструмент може бути застосований для аналізу взаємодії між країнами в 

системі МЕВ. 

Матриця економічного інтелледженсу  складається з чотирьох областей 

(квадрантів), що позначають відповідно чотири характерні системи ЕІ: 

контрінтелледженс (Counterintelligence), технологічний інтелледженс 

(Technology Watch), конкурентний інтелледженс, (Competitive Intelligence), 

мережевий інтелледженс (Network Intelligence) (рис. 2.4). Вона побудована, 

подібно до семантичної карти ЕІ, відповідно до двох найважливіших вимірів, 

що розглядаються для класифікації декількох підходів EI: об'єкт дослідження 

(внутрішній або зовнішній аналіз) та часова орієнтація (короткострокова або 

довгострокова). 

Для того, щоб представити та описати матрицю ЕІ, обрано шість 

держав з найвищим ВВП (США, Китай; Японія; Німеччина; Великобританія; 

Франція) та три країни, що походять з принципово іншого культурного та 

економічного середовища та представляють інтерес для дослідження – РФ, 

Україна та Румунія. Загалом ці країни охоплюють усі чотири типові підходи 

до ЕІ, представлені в матриці економічного інтелледженсу. 

На рис.2.4. проілюстровано особливості країн, що належать до кожного 

з чотирьох різних квадрантів МЕІ, що дає можливість проведення 

порівняльного аналізу між окремими суб’єктами в системі міжнародних 

економічних відносин. 
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 Мережевий інтелледженс 

o Довгостроковий стратегічний 
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o Колективна культура; 
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o Державно-приватна співпраця 

 

Конкурентний інтелледженс 

o Довгостроковий стратегічний 

підхід; 

o Зосередження на зовнішніх даних; 

o Національна культура; 

o Наступ і захист; 

o Національний капіталізм; 

o Ієрархія підрозділів 
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Контрінтелледженс 

o Короткостроковий тактичний 

підхід; 

o Орієнтація на внутрішні дані 

(захист даних); 

o Індивідуалістична культура; 

o Оборонний підхід; 

o Лібералізм. 

Технологічний інтелледженс 

o Короткостроковий тактичний 

підхід; 

o Зосередження на зовнішніх даних; 

o Колективістська культура; 

o Наступальний підхід 

o Державний капіталізм; 

o Функціональна ієрархія. 

 

Внутрі ній аналіз Зовні ній аналіз 
 

 

Рис.2.4. Матриця економічного інтелледженсу 

Джерело: розроблено автором 

Контрінтелледженс – це система  орієнтована переважно на внутрішні 

дані в короткостроковому періоді, спрямована на гарантування 

інформаційної безпеки (більша увага щодо захисту внутрішніх даних проти 

збору всебічної зовнішньої інформації), тому  використання та обмін даними 

пов'язані з потенційними ризиком цілісності цих даних (integrity risk), що 

нівелює можливість отримання необхідних знань для прийняття ефективних 

стратегічних рішень. Країни з таким підходом до ЕІ, мають, як правило, 

індивідуалістичну культуру і основними економічними взаємодіями є спотові 

операції та ринкові відносини, орієнтовані на короткий термін (замість 

реалізації більш стратегічного підходу). З цих причин країни, які традиційно 

характеризуються сильним ліберальним політичним та економічним 

підходом, належать до квадранту «контрінтелледженс». 

Технологічний інтелледженс - це система орієнтована на збір зовнішніх 

даних в  короткостроковому періоді. Ця система є здебільшого наступальним 

інструментом для збору інформації від інших суб'єктів явними чи 
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прихованими способами. Використання інформації є більш тактичним, 

заснованим на одиничних і не скоординованих діях збору даних. Завдяки 

наведеним вище характеристикам, ця система впровадження ЕІ є ефективною 

для бідних та слаборозвинених країн чи країн, що розвиваються, яким 

потрібно зменшити інформаційний розрив щодо багатших та 

найрозвиненіших країн, інвестуючи лише дуже обмежену кількість ресурсів.. 

Країни, що розвиваються – мають колективістську культуру, де знання, як і 

всі інші фактори виробництва, підпорядковуються суспільним інтересами, і з 

цієї причини заохочується збір міжнародних даних. Організаційна структура 

інституцій цих країн є ієрархічною та бюрократичною, що означає сильну 

централізацію інформації та відсутність обміну знаннями в межах усієї 

держави. Технологічний інтелледженс може бути ефективним і для держав, 

що мають сильну національну ідеологію та характеризуються вагомим 

втручанням держави в економіку. 

Конкурентний інтелледженс- це система, що  здебільшого фокусується 

на зовнішніх даних в довгостроковому періоді. Технологічний інтелледженс  

також передбачає фундаментальну роль уряду у зборі інформації для 

забезпечення  зростання національної економіки, однак конкурентний 

інтелледеженс слід розглядати як модернізацію технологічного , оскільки 

важливість інформації вважається стратегічною, а не лише тактичною. Це 

означає, що система ЕІ в цьому випадку є більш комплексною, охоплюючи 

як наступальні, так і захисні аспекти взаємодії з іншими суб'єктами, а 

відносна ієрархічна структура виявляється більш ефективною та 

результативною порівняно з технологічним інтелледжженсом. Країни, які 

належать до цього квадранту, часто характеризуються державною політикою, 

яка пропагує домінування національних інтересів над отриманням 

індивідуальної вигоди та більшим обсягом ресурсів для інвестування в ЕІ. 

Мережевий інтелледженс – це система   орієнтована на внутрішні дані 

в довгостроковому періоді. Як і для конкурентного інтелледженсу, 

інформація вважається стратегічною і виправдовує вкладення ресурсів у 
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розробку механізмів та структур апарату ЕІ, що оптимізує створення знань. 

Ці механізми та структури, що мають справу в основному з управлінням 

внутрішніми даними, полягають у створенні мережі відносин між суб'єктами 

країн, спрямованих на збільшення внутрішньодержавного співробітництва та 

розповсюдження знань через всю систему. Головною рисою цієї системи є 

сприяння обміну інформацією та знаннями між усіма учасниками мережі. 

Країни, які належать до цієї області діаграми, характеризуються високим 

рівнем економічних ресурсів (розвинені країни), колективною культурою, що 

характеризується ефективною державною та приватною співпрацею, 

сильним усвідомленням стратегічної важливості інформації та її 

розповсюдження. 

Використовуючи матрицю ЕІ, можна побудувати  аналітичний графік 

для ранжування різних національних систем EI на основі їх відносної часової 

орієнтації та об'єкта дослідження, беручи до уваги також додаткові атрибути, 

пов'язані з кожним квадрантом діаграми, як описано на рис. 2.4. Фактично ці 

атрибути описують деякі особливості політичного, економічного, 

соціального та культурного аспектів держави. 

На рис.2.5. подано приклад використання матриці ЕІ: якісний 

порівняльний аналіз різних підходів до ЕІ обраних країн: Китаю, Франції, 

Німеччини, Японії, Росії, України, Румунії, Великобританії та США. Розмір 

кіл визначено десятковим логарифмом ВВП на душу населення країни. 
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Рис.2.5.Порівняльний аналіз національних систем ЕІ 

Джерело: розроблено автором 

США та Великобританія – розвинені країни, що характеризуються 

ліберальним підходом до політики та економіки, індивідуалістичною 

культурою та короткостроковою орієнтацією (зокрема, на динаміку ринкової 

економіки в основному впливають короткострокові результати): з цих 

причин їх слід розмістити в квадранті контрінтелледженсу. Ці країни 

стикаються зі значними труднощами у співпраці державного та приватного 

секторів, а відсутність централізованих систем ЕІ через індивідуалістичну 

культуру ліберальної ідеології зумовлює захисний підхід до ЕІ [113]. 

Японію та Китай, слідуючи традиціям Далекосхідної культури, можна 

охарактеризувати як країни, орієнтовані на довгострокову перспективу, 

однак Китай має більш полемологічний підхід до ЕІ, головним чином 

орієнтований на дослідження та збір іноземної інформації. В політичному та 

економічному аспекті, зовнішня політика Китаю підтримується військовими 

операціями (крім війни), зокрема торговельними війнами, наступальною 
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фінансовою діяльністю, спрямованою на завоювання нових просторів в 

економічному вимірі [114]. З цієї причини в матриці ЕІ Китай розміщено в 

області конкурентного інтелледженсу. 

У Японії існує національна економічна система, заснована на 

розповсюдженні знань між урядом та Кейрецу (неформальна група компаній, 

що мають глибокі політико-економічні взаємозв'язки), і з цієї причини вона 

розташована в квадранті мережевого інтелледженсу. Примітно, що в 

японській мові слово «intelligence» перекладається в «joho», термін, який 

стосується форми соціальної поведінки, що свідчить про довіру між 

партнерами [115]. Подібні міркування щодо державної та приватної співпраці 

можуть бути актуальні і для Німеччини, іншої розвиненої країни з сильною 

колективною інформаційною культурою, коріння якої йде до Ганзейського 

союзу. Політика Німеччини підтримує державно-приватне співробітництво, а 

її економіка є довгостроково-орієнтованою. 

Французький та російський підхід до ЕІ відповідає квадрантам 

конкурентного та технологічного інтелледженсу , хоча, залежно від ваги, що 

відводиться конкретним атрибутам, описаним на малюнку 2.4, ці позиції 

можуть стати частково взаємозамінними. Франція характеризується 

державною підтримкою приватних компаній, що працюють у стратегічно 

важливих галузях. Натомість у Росії роль уряду у впливі на національну 

економіку є більш суттєвою, охоплюючи всю ділову активність приватного 

сектору. Україна та Румунія, враховуючи економічний та технологічний 

розрив щодо більш розвинених країн Західної Європи, також розташовані в 

квадранті технологічного інтелледженсу. Для цих країн найбільш актуальний 

національний підхід до ЕІ полягає у зменшенні інформаційного розриву 

порівняно з іншими державами шляхом активізації збору та аналізу даних. 

Після проведеного вище аналізу виявляється, що матриця ЕІ може бути 

використана як інструмент для внутрішньої оцінки та класифікації 

національного підходу до EI, для аналізу та порівняння стратегій EI інших 

держав, як інструмент для підтримки суб'єктів у прийнятті найкращих з усіх 
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можливих рішень, спрямованих на досягнення цілей у системі міжнародних 

економічних відносин. Реалістично оцінюючи національну систему ЕІ, з 

відносними сильними і слабкими сторонами, національні суб’єкти  МЕВ 

можуть більш ефективно використовувати обмежені ресурси та 

реалізовувати стратегію, спрямовану на завоювання бажаного місця у 

світовій економіці та гарантування національної економічної безпеки. 

Основна мета ЕІ полягає у наданні країні необхідних знань для 

реалізації національних інтересів та гарантування національної економічної 

безпеки в більш складних міжнародних економічних відносинах, що 

виникають внаслідок глобалізації, регіоналізації, розвитку ІКТ, Четвертої 

промислової революції, формування інформаційної економіки. Концепція 

національної безпеки, з переходом від логіки конфлікту, що базується на 

військовій силі, до нової, орієнтованої на економічний та фінансовий 

антагонізм країн у світовій економіці, повинна враховувати вагу економічних 

аспектів. Безпека є розмитим і комплексним поняттям. Неоднозначність 

поняття пов'язана з тим, що на нього сильно впливає контекст та 

референтний об'єкт, який може сильно модифікувати трактування самого 

поняття [116, с. 483]. Зокрема, академічна література традиційно пропонує 

три різні виміри безпеки: національна безпека, міжнародна безпека та 

безпека людини [117]. 

Перший підхід є результатом теорій реалізму та неореалізму у 

дослідженнях міжнародних відносин, які зосереджуються на державі як 

референтному об'єкті безпеки. Передбачається, що міжнародна система є 

анархічною через відсутність наднаціональної влади, а вимір безпеки можна 

визначити з точки зору суверенітету та територіальної цілісності основних 

суб’єктів Весфалії: націй [118]. 

Відповідно до підходу міжнародної безпеки, наближеного до 

ліберальної або функціоналістської інтерпретації системи міжнародних 

відносин, взаємопов’язаний внаслідок глобалізації світ представляє для 

держави перешкоду у реалізації «ізоляційної» зовнішньої політики, 
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заснованої лише на територіальній обороні; а поняття безпеки вважається 

більш обширним і охоплює внутрішні та міжнародні загрози, пов'язані з 

політичними, економічними та соціальними аспектами міжнародних 

відносин. Отже, опорна точка аналізу більше не представлена державою, а 

враховуються нові загрози, крім військової агресії: економічна війна, 

міжнародні злочини, контрабанда наркотиків, тероризм, піратство, геноциди, 

епідемії, торгівля людьми. 

Підхід до трактування «безпеки» як «безпеки людини» полягає у 

розширенні традиційної концепції безпеки та охопленні соціального 

розвитку та прав людини [119]. Референтним об’єктом є не держава, а люди з 

їхніми загальними правами. Крім того, мета охорони безпеки полягає не 

лише в простому забезпеченні існування держави, але передбачає сприяння 

добробуту людей та гарантування поваги гідності людини [120], з метою 

подолання глобальних проблем бідності, голоду, хвороб та стихійних лих 

[121]. Основна ідея концепції людської безпеки полягає в тому, що держава 

може підтримувати свою безпеку та безпеку своїх громадян лише шляхом 

сприяння глобальній безпеці людей. 

Хоча безпека людини є найширшим поняттям безпеки, через те, що 

вона включає не лише політичні та економічні виміри, але і природні, як 

екологія, епідемії, стихійні лиха, але для подальшого дослідження буде 

використовуватись саме трактування «безпеки» як «національної 

економічної безпеки», виходячи з теорій реалізму та неореалізму в 

міжнародних відносинах. Причини цього пов'язані з тим, що метою даного 

розділу є порівняння різних підходів до економічного інтелледженсу та 

безпеки на національному рівні. Крім того, що в суспільстві, в якому влада 

належить окремим країнам, без забезпечення традиційної державної безпеки, 

безпека людини не може бути гарантована. 

Одним із важливих факторів, що визначають ускладнення системи 

міжнародних економічних відносин, представлених у розділі 1.1, є 

формування інформаційної економіки завдяки розвитку ІКТ. Мережа 
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політичних, соціальних та економічних відносин перестала закріплюватися 

на логіці реальної економіки держави, а базується на нематеріальності нового 

віртуального виміру – кіберпростору, і стала фундаментальною 

інфраструктурою для значної частини комерційної та промислової діяльності 

та всієї сукупності фінансових операцій. 

Елементи влади країн, які раніше базувались на військовій силі, 

виявились тісно пов’язаними з їх економічною та інформаційною 

потужністю [122], яка в цифрову епоху частково полягає у здатності 

створювати конкурентні переваги з використанням кіберпростору [123], а 

також виявлення та управління кіберзагрозами. 

Кіберпростір є важливим елементом системи міжнародних 

економічних відносин, беручи до уваги також той факт, що отримання та 

управління інформацією відбувається у цифровій формі, а захист даних та 

цифрової інфраструктури представляє важливу та критичну функцію ЕІ. З 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій інформаційна безпека 

стала умовою, без якої неможливо гарантувати національної економічної 

безпеки. 

Традиційно в академічній літературі інформаційну безпеку 

розглядають у технічному трактуванні: такі дисципліни, як інформатика або 

ІТ-інженерія, зіграли найважливішу роль у визначенні стандартів та рішень 

для запобігання несанкціонованому доступу, розкриттю, модифікації або 

знищенню даних та уникненню зміни або порушення інфраструктури 

електронних комунікацій. Однак, порушення безпеки не можна пояснити 

лише зосередженням уваги на технічному дизайні програмного забезпечення 

та мережевих пристроїв. У цьому напрямку в наукових працях кількох 

вчених, таких як Р. Андерсон, Т. Мур  [124], Л.А. Гордон, М.П. Леб, 

Т. Сохайл, Х.Р. Варіан [125], проаналізовано загрози безпеці в кіберпросторі 

та розглянуто національні стратегії протистояння таким загрозам, 

використовуючи теорії мікроекономічної та поведінкової науки. 
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У даному розділі представлено інший погляд на стратегічні підходи до 

захисту національних інтересів країни від кіберзагроз, які пропонує 

економічний інтелледженс. Зокрема, беручи до уваги той факт, що у світі, що 

характеризується широким розповсюдженням інформаційно-комунікаційних 

технологій, де інформаційна безпека в кіберпросторі є важливою умовою 

гарантування національної безпеки, кожен з чотирьох різних підходів до ЕІ, 

запропонованих матрицею економічного інтелледженсу, ілюструють  

відносно найкращу реакцію на одне з чотирьох явищ, загалом пов'язаних з 

кібербезпекою: кібертероризм, кібервійна, кіберактивізм, кіберзлочинність 

(рис. 2.6). 
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Кібертероризм 

o Короткостроковий тактичний 
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o Захист внутрішніх даних; 

o Оборонний підхід; 

o Кібербезпека; 

o Брандмауер проти 

кіберзлочинності; 

 

Кібер піонаж 

o Короткостроковий тактичний 

підхід; 

o Пошук зовнішніх даних; 

o Наступальний підхід; 

o Політичні та економічні цілі. 

 

Внутрі ній аналіз Зовні ній аналіз 

 

Рис.2.6. Загрози кібербезпеці 

Джерело: розроблено автором 

Кібертероризм – це спланована, політично вмотивована атака на 

комп’ютерні мережі, коди або дані, що належать країні чи організації, з 

кінцевою метою спричинити руйнування, пошкодження та залякування. Він 

полягає у використанні комп’ютерів для «заподіяння шкоди або вимкнення 

критично важливих національних інфраструктур (таких як енергетика, 
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транспорт, державні операції)» [126, с. 129-149]. З цих причин найкращий 

підхід EI для боротьби з кібертероризмом представляє контрінтелледженс, 

який є захисною системою EI і орієнтований на захист даних та покликаний 

гарантувати інформаційну безпеку. 

В кіберпросторі контрінтелледженс складається із: 1)  пасивних засобів 

захисту, таких як використання брандмауерів, криптографії, виявлення 

вторгнень та процедур відновлення для захисту активів інформаційних 

технологій; 2) активної захисної діяльності, спрямованої на встановлення 

джерел нападу та накладення на них санкцій, обмежень, штрафів. 

Кібервійна, натомість, стосується війни, що ведеться в цифровому 

просторі за допомогою кіберзаходів і методів [127], таких як атака 

комп’ютерної мережі противника за допомогою шкідливих програм (вірус, 

троян). З огляду на подвійну цільову характеристику (наступальну та 

оборонну) явища та через полемологічний аспект кібервійни, найбільш 

актуальний підхід ЕІ для захисту представлений конкурентним 

інтелледженсом. 

Китай, який застосував конкурентний інтелледженс до національної 

системи ЕІ, також виявляє сильний інтерес до кібервійни, про що свідчить 

створення Третього управління Народно-визвольної армії, кібервійськової 

структури, аналогічної Американському агентству національної безпеки, в 

якій працює 130 тис. людей, і яка зосереджується на інтелледженсі сигналів, 

розбитті коду та безпеці зв'язку [128]. 

Кіберактивізм – це процес використання соціальних мереж та інших 

технологій електронного спілкування для швидкого розповсюдження 

інформації серед широкої аудиторії, а також для створення та управління 

будь-якими діями в мережі Інтернет. Це дозволяє будь-якій країні чи 

організації впливати на людей та маніпулювати їхньою думкою. Суттєвим 

елементом атаки з кіберактивізму є здатність працювати з основними 

компонентами та правилами аналізу соціальних мереж (хаб, центральність 

(betweenness centrality), ступінь централізації, інтеграція мережі тощо), і з цієї 
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причини, найбільш актуальний підхід ЕІ для реагування на це явище – 

мережевий інтелледженс. 

Кіберзлочинність визначає кожен вид злочинів, що передбачає 

використання комп’ютера та/або мережі. Приклади кібератак, що належать 

до цієї категорії, представлені вірусом-вимагачем (використання шкідливого 

програмного забезпечення для шифрування даних, пов’язаних із запитом 

викупу для розшифрування); кіберстікінг (використання Інтернету для 

переслідування особи чи організації); фішинг (спроба отримати інформацію 

чи інші переваги, маскувавшись як надійний суб’єкт електронного 

спілкування); злом програмного забезпечення (незаконне внесення змін до 

програмного забезпечення або веб-систем); порушення авторських прав; 

викрадення фінансових або особистих даних; кібершпигунство. Зокрема, 

остання діяльність символізує найбільш актуальну форму кіберзлочинності в 

рамках діяльності з ЕІ: вона полягає у практиці отримання конфіденційної 

або секретної інформації іншого суб’єкта (державного чи недержавного) для 

економічних чи політичних цілей, за допомогою комп’ютера чи мережі 

Інтернет. 

З вищезазначеного слідує, що матриця ЕІ може бути використана 

країною як: 

− пасивний інструмент для проведення якісного порівняльного аналізу 

різних національних підходів до ЕІ в системі МЕВ; 

− к активний інструмент для підтримки того, хто приймає рішення, у 

прийнятті найкращих з можливих, в галузі управління міжнародними 

економічними відносинами; 

− інструмент для вибору найкращих стратегій, спрямованих на 

забезпечення національної економічної безпеки в кіберпросторі;  

− засіб для визначення оптимальної реакції на кожне з чотирьох явищ, 

як правило, пов’язаних із кібербезпекою. 

Виявляючи національну специфіку системи ЕІ, її сильні та слабкі 

сторони відносно конкурентів, країна може спрогнозувати шляхи 
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оптимального використання обмежених ресурсів та розробити ефективну 

стратегію міжнародного співробітництва, яка б гарантувала національну 

економічну безпеку та забезпечення національних інтересів. Слід 

підкреслити, що відправною точкою  у цьому процесі є аналіз національних 

відмінних характеристик і підходів до ЕІ з точки зору політико-правової 

бази, економічної системи, соціального та культурного середовища, 

історичних традицій та менталітету. 

Отже, копіювання та впровадження успішної стратегії ЕІ, застосованої 

країною-лідером у створенні та використанні позицій інформаційної 

асиметрії не є доцільним. Натомість, країна повинна зробити внутрішню 

оцінку своїх власних національних особливостей, культурних та соціальних 

цінностей, з метою розуміння можливої доцільності та способи побудови 

нової системи економічного інтелледженсу для взаємодії в системі 

міжнародних економічних відносин. Як було сказано вище, на вибір 

національної стратегії ЕІ та відносної парадигми безпеки частково впливають 

власна політико-правова система, економічна організація та відкритість 

ринку, а також організаційні особливості та культурні цінності держави. 

Порівняльний аналіз різних стратегій національної безпеки, 

представлених на рисунку 2.5, є результатом застосування якісного методу, 

що полягає у позиціонуванні країн у матриці на основі відмінних політичних, 

економічних та організаційних особливостей держав, відповідно до ознак, 

проілюстрованих на рисунку 2.4. Однак такий метод використання матриці 

ЕІ має два обмеження: 

− тривалий час на побудову матриці ЕІ через необхідність збору та 

аналізу досить великої кількості інформації (політичної, економічної, 

соціально-культурної) про країни, що підлягають оцінці; 

− часткова суб'єктивність виявлених національних підходів до ЕІ, 

прийнятих різними країнами, через те, що оцінка за запропонованою 

методологією має якісний характер (зокрема, порівняння двох підходів до ЕІ 

країн, що належать до одного кравдранту матриці, не є можливим). 
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Для подолання цих обмежень можна використовувати матрицю ЕІ за 

іншою методологією, яка здійснює внутрішню оцінку національної системи 

ЕІ та порівняння країн всередині одного квадранту: 1) за допомогою 

кількісної методики замість якісної; 2) позиціонування кожної країни в 

матриці лише на основі її культурних цінностей.  

Конкретні соціально-культурні цінності кожної країни, крім 

безпосереднього впливу на вибір власного підходу до ЕІ та стратегії 

економічної безпеки в системі міжнародних економічних відносин, також 

впливають на національні політичні, економічні та організаційні особливості, 

проілюстровані на малюнку 2.4 (таким чином надалі впливаючи, 

опосередковано, на  національну систему ЕІ). 

Перевага нової кількісної методології у використанні матриці ЕІ та 

розміщення різних країн на чотирьох різних діаграмах полягає, крім економії 

часу при проведенні оцінки, у більшій точності у визначенні конкретного 

місця для кожної країни та присвоєння їй певної системи ЕІ. Цей аспект 

набуває особливої важливості, беручи до уваги той факт, що на якісний 

підхід впливає часткове судження аналітика, а конкретна позиція на діаграмі 

базується на порівнянні якісних характеристик різних країн. 

Натомість, використовуючи деякі культурні індекси як кількісні виміри 

соціально-культурних цінностей держави, можна класифікувати різні 

національні підходи до ЕІ в матриці ЕІ. Надалі для обраних в даному розділі 

країн при розміщенні в матриці ЕІ використовуються  оцінки згідно шести 

культурних вимірів Г. Хофстеда [129]. 

Виміри Хофстеда складаються з шести метрик (або показників), які 

представляють конкретні уподобання країн за певними соціальними 

цінностями: дистанція до влади; індивідуалізм проти колективізму; 

уникнення невизначеності; маскулінність проти жіночності; довгострокова 

проти короткострокової орієнтації; поблажливість проти стриманості 

(indulgence versus restraint). 
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Дистанція до влади вимірює ступінь прийняття ієрархії та нерівності у 

розподілі влади, визначає сприйняття влади, ступінь, з якою наділені 

відносно меншою владою члени суспільства, інституту або організації 

очікують і допускають нерівномірність розподілу влади. Для культур з 

великою дистанціювання від влади (арабські країни, Латинська Америка, 

Південно-Східна Азія) характерно сприйняття влади як найбільш важливої 

частини життя, неухильне підпорядкування керівництву; для культур з 

малою дистанціювання від влади (Австрія, Данія, США, Німеччина) 

характерно побудова відносин на основі рівності, взаємної  поваги до 

особистості. Отже, високий бал індексу пов’язаний з двома областями 

праворуч від MЕІ (конкурентний інтелледженс та технологічний 

інтелледженс), що характеризуються вищим рівнем бюрократії. 

Індивідуалізм проти колективізму. Як протилежність згуртованості 

(колективізму) індивідуалізм визначає тяжіння до особистісних цілей, 

захисту приватних інтересів, низьким рівнем стремління діяти спільно 

(наприклад, США); для колективістської культури (Латинська Америка) 

притаманні групові цілі, усвідомлення себе як «ми», підтримка відносин у 

різних соціальних групах. Високе значення метрики є репрезентативним для 

нижньої частини MEI (контрінтелледженсу та технологічного 

інтелледженсу), де рівень співпраці та взаємодії є низьким. 

Уникнення невизначеності оцінює толерантність до двозначності; 

визначає ступінь сприйняття і реагування на незнайомі ситуації. Для країн з 

великим значенням показника типовим є недопущення невизначених, 

незрозумілих ситуацій, прагнення до встановлення чітких правил поведінки, 

нетерпимість по відношенню до людей з іншою життєвою позицією, 

способом мислення. Для країн з низьким показником уникнення 

невизначеності характерно прояв особистої ініціативи, прийнятність ризику, 

спокійне прийняття розбіжностей, інших точок зору. Враховуючи той факт, 

що рівень невизначеності можна зменшити за допомогою зовнішнього 

аналізу, велике значення цього виміру пов'язане з правою частиною діаграми. 

Наступний культурний вимір, який, однак, не буде застосовуватись в 

даній роботі у розрахунках є маскулінність проти жіночності 
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(чоловічий/жіночий тип культури). Країни з великим значенням цього 

показника відносять до «чоловічого типу» (США, Японія, Італія, Австрія, 

Мексика, Філіппіни), для них характерні такі якості як суперництво, 

впевненість в собі, цілеспрямованість, відданість матеріальних цінностей. 

Країни з низьким значенням (Данія, Норвегія, Швеція) відносять до 

«жіночого типу». Для них характерні шанування взаємин, культурних 

цінностей, турбота про якість життя. 

Довгострокова та короткострокова орієнтація (ця метрика збігається 

з віссю ординат MEI). Стратегічне мислення визначає короткострокову або 

довгострокову орієнтацію на майбутнє, орієнтованість на вирішення 

стратегічних, довгострокових цілей. Для культур з великими значеннями 

цього параметра (Південно-Східна Азія) характерні розважливість, 

наполегливість у досягненні цілей, стійкість, для культур з малим значенням 

(Європа) – відданість традиціям, виконання соціальних зобов'язань. 

Поблажливість проти стриманості (цей показник не вважається 

актуальним для позиціонування країн у матриці). Вимірює ступінь 

соціального контролю за рівнем життя та особистого задоволення.На рисунку 

2.7 узагальнено зв’язок між чотирма використаними культурними метриками 

Г.Хофстеда та двома вимірами MЕІ. 
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Рис.2.7. Співвідношення культурних вимірів за Г.Хофстедом у матриці ЕІ 

Джерело: розроблено автором 
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На основі відповідних оцінок, пов'язаних з чотирма відповідними 

культурними вимірами Г.Хофстеда (відстань влади; індивідуалізм проти 

колективізму; довгострокова орієнтація проти короткострокової; уникнення 

невизначеності), країни були позиціоновані в МЕІ. Зокрема, позиціонування  

країн в матриці було здійснено двома способами. У першому, всі чотири 

виміри Г.Хофстеда були використані як основа для визначення місця країн. 

Метою є більш широке і повне представлення порівняльного аналізу різних 

стратегій національної безпеки, проведеного за кількісним методом, який 

позиціонує кожну державу на основі всіх метрик культурних цінностей, на 

відміну від якісного порівняльного аналізу, що показано на рисунку 2.5. 

Другим способом були обрані лише два виміри Г.Хофстеда, здатні 

найбільш влучно представити два виміри матриці (тобто фокус дослідження 

та орієнтація часу). Мета, у даному випадку, полягає у виділенні серед різних 

культурних вимірів, запропонованих Г.Хофстедом, двох найбільш вагомих 

метрик для вибору конкретної стратегії національної безпеки. Даний спосіб, з 

одного боку, має переваги у тому, що воно більш відповідає 

фундаментальній логіці побудови MЕІ, тобто використання лише двох 

вимірів. Зокрема, довгомірний і короткотерміновий вимір Хофстеде за 

визначенням співпадає з віссю ординат в матриці. Однак, з іншого боку, 

використання більшої кількості вимірів повинно забезпечити більш повний 

та послідовний аналіз культурних аспектів країн, тому є важливим 

представити обидва підходи для проведення кількісного порівняльного 

аналізу, що співвідносний з якісним, зображеним на рис. 2.5. 

Дані, використані для побудови графіків країн у матриці, 

проілюстровані в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2. 

Культурні виміри за Г.Хофстедом 

Країна Дистан

ція до 

влади 

Індивідуалізм/коле

ктивізм 

Чоловічий/жі

ночий тип 

культури 

Уникнення 

невизначе

ності 

Часова 

орієнта

ція 

Стриманість/поблаж

ливість 

Китай 80 20 66 30 87 24 

Франція 68 71 43 86 63 48 

Німеччина 35 67 66 65 83 40 

Японія 54 46 95 92 88 42 

РФ 93 39 36 95 81 20 

Великобри

танія 

35 89 66 35 51 69 

США 40 91 62 46 26 68 

Україна 92 25 27 95 55 18 

Румунія 90 30 42 90 52 20 

Джерело: складено автором за даними [130] 

 

Зокрема, для того, щоб розташувати кожну країну в матриці, цифри, 

наведені в таблиці 2.1, були представлені у шкалі від 0 до 100 на основі 

відносного інтервалу між мінімальним і максимальним значенням для 

обраних країн. Так, наприклад, у випадку виміру «дистанція до влади» 

оцінки країн варіюються від 35 (мінімальна оцінка, яку має Великобританія) 

до 93 (максимальне значення, що належить Росії), було перетворено у 

відповідне значення від 0 (Великобританія) до 100 (Росія). 

Потім, для того, щоб зобразити першу матрицю, засновану на 

використанні всіх чотирьох культурних вимірів Г.Хофстеда, для кожної 

країни було підсумовано значення виміру «дистанція до влади» та виміру 

«уникнення невизначеності» для отримання координати горизонтальної осі 

діаграми; тоді як значення виміру «індивідуалізму проти колективізму» та 

виміру «довгострокової орієнтації проти короткострокової» було 

підсумовано для отримання координати вертикальної осі. В останньому 

випадку, беручи до уваги, що для високого значення виміру «індивідуалізм 

проти колективізму» відповідає низьке значення ординати в матриці (згідно з 

малюнком 2.7 індивідуалізм є атрибутом напрямків контрінтелледженсу та 
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технологічного інтелледженсу), відповідне значення для кожної країни 

замінено числом, доповнюючим 100 (таким чином, наприклад, значення 

індивідуалізму проти колективізму США та України були змінені відповідно 

зі 100 до 0 та з 7 до 93 (таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3. 

Культурні виміри за Г.Хофстедом (за шкалою 0-100) 

Країна Диста

нція 

до 

влади 

(a) 

Індивідуалізм/кол

ективізм (b) 

Зворотній 

індивідуалізм/кол

ективізм (c=100-

b) 

Уникненн

я 

невизначе

ності (d) 

Часова 

орієнт

ація 

(e) 

Горизонт

альна вісь 

(a+d)/2 

Вертика

льна 

вісь 

(c+e)/2 

Китай 78 0 100 0 98 39 99 

Франція 57 72 28 86 60 72 44 

Німеччина 0 66 34 54 92 27 6X 

Японія 33 37 63 95 100 64 82 

РФ 100 27 73 100 89 100 81 

Великобри

танія 0 97 3 8 40 4 22 

США 9 100 0 25 0 17 0 

Україна 98 7 93 100 47 99 70 

Румунія 95 14 86 92 42 94 64 

Джерело: розраховано автором 

 

На рисунку 2.8 наведено результати першого порівняльного аналізу, 

отриманого з використанням горизонтальної та вертикальної осей, 

проілюстрованих у таблиці 2.2, в результаті використання всіх чотирьох 

культурних вимірів Г.Хофстеда. 
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Рис.2.8. Кількісний порівняльний аналіз стратегій ЕІ на основі 

чотирьох культурних вимірів Г.Хофстеда 

Джерело: розроблено автором 

 

Порівнюючи рис. 2.8 з рис. 2.5, між цими двома діаграмами 

виявляється сильна схожість. Перш за все, США та Великобританія 

розташовані в обох матрицях в одному квадранті контрінтелледженсу. 

Німеччина, Росія та Франції, відповідно розміщені на обох діаграмах в 

квадранті мережевого інтелледженсу, конкурентного інтелледженсу та 

технологічного інтелледженсу. Згідно з порівняльним аналізом, що базується 

на культурних вимірах бізнес-середовища, Україна та Румунія розташовані у 

квадранті конкурентного інтелледженсу, дуже близько до межі з квадрантом 

технологічного інтелледженсу, що фактично відображає їх позицію згідно з 

рисунком 2.5. Беручи до уваги, що конкурентний інтелледженс та 

технологічний інтелледженс представляють два найближчі стратегічні 
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підходи, де перший є полемологічним вдосконаленням другого [131], 

подібність між рисунками 2.5 та 2.8 може бути підтверджена також для 

України та Румунії. 

Лише Китай та Японія розміщені у двох різних квадрантах у 

розглянутих матрицях. Внаслідок порівняльного аналізу, заснованого на 

культурних вимірах, обидві країни розташовані у верхній частині діаграми 

завдяки врахуванню довгостроково- орієнтованої стратегії, типової для 

традицій культури Далекого Сходу. Підводячи підсумок, можна 

стверджувати, що 7 з 9 країн дотримуються однакової позиції в обох 

матрицях згідно з двома різними методологіями (якісною та кількісною), а 

дві інші – мають збіг щодо одного виміру MЕІ. 

Слідуючи цим міркуванням, можна стверджувати, що результат 

порівняльного аналізу різних стратегій національного ЕІ, проведений за 

допомогою кількісної методики позиціонування кожної країни в матриці на 

основі її культурних вимірів, дуже близький до порівняльного аналізу, 

отриманого шляхом розміщення країн в матриці за якісним підходом, який 

враховує політичні, економічні та організаційні особливості. З цієї причини 

можна стверджувати, що конкретні соціально-культурні цінності кожної 

країни мають сильний вплив у визначенні її національного підходу до ЕІ, а 

використання кількісної методології для розміщення країн у матриці ЕІ – 

здебільшого підтверджує отримані результати.  

На рисунку 2.9, результати другого порівняльного аналізу, отримані з 

використанням лише двох вимірів Г.Хофстеда, які є більш 

репрезентативними для двох вимірів, що використовуються як вісь у матриці 

ЕІ. Довгостроковий та короткотерміновий вимір Г.Хофстеда - найкращий 

проксі для часової орієнтації на осі ординат MЕІ; дистанція до влади 

уособлює фокус дослідження на осі абсцис MЕІ. Два виміри Г.Хофстеда 

найкраще здатні зобразити матрицю порівняльного аналізу, ближчу до тієї, 

яка випливає із застосування якісного методу, представленого на рисунку 2.5. 



119 

 

 

 

Рис.2.9. Кількісний порівняльний аналіз стратегій ЕІ на основі двох 

культурних вимірів Г.Хофстеда 

Джерело: розроблено автором 

 

Порівнюючи рис.2.9 з рис.2.5, маємо значну схожість, кожна з 9 країн 

розташована в обох матрицях в одному конкретному квадранті, а їх власні 

відносні положення залишаються незмінними на двох діаграмах. Отже, 

можна стверджувати, що значення двох вимірів Г.Хофстеда (часова 

орієнтація та дистанція до влади) може бути використані як більш швидкий 

та об'єктивний засіб ідентифікації національного підходу до ЕІ, прийнятого в 

країні. 

Схильність країни до реалізації стратегії ЕІ має бути чітко пов'язана з 

культурними цінностями країни, а використання вимірів Г.Хофстеда 

представляє швидкий і практичний метод виявлення схильності країни до 

конкретної стратегії ЕІ. 
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Результати другого порівняльного аналізу свідчать, перш за все, про 

сильний взаємозв'язок між культурними аспектами країни та її підходом до 

ЕІ. По-друге, прийнявши ідею про те, що два виміри Г.Хофстеда можуть 

бути використані для опису національної системи ЕІ, прийнятої країною, 

можна швидко і досить легко скласти графік в MЕІ щодо всіх країн світу, 

знаючи дві національні особливості (виміри Г.Хофстеда). Нарешті, як 

зазначалося раніше, новий підхід до позиціонування різних країн у MЕІ є 

більш точним у визначенні конкретного місця для кожної країни на діаграмі. 

Останній підхід, по суті, є кількісним підходом, отже, менш схильний до 

когнітивних упереджень або індивідуальної відсутності об’єктивності щодо 

якісного. 

 

2.3 Кількісні виміри ефектів реалізації національних систем 

економічного інтелледженсу 

 

У попередньому розділі було розроблено та описано матрицю 

економічного інтелледженсу, яка є інструментом в аналізі та порівнянні 

національних систем ЕІ. В даному розділі буде розглянуто третій етап  

впровадження  національної системи ЕІ, який полягає в оцінці спроможності 

країни впливати на різні елементи системи МЕВ за допомогою аналізу 

соціальних мереж та обчислення кількісного параметру – індексу 

економічного інтелледженсу (ІЕІ) 

Теорія графів [132] є методологічною основою для моделювання та 

вирішення проблем прийняття рішень за допомогою графічних інструментів. 

Теорію графів [133] ввів швейцарський математик Л.Ейлер, який, за 

допомогою побудови графіків, сформулював проблему семи мостів 

Кенігсберга, які з'єднують два острови посеред річки із двома районами міста 

(рис.2.10). 
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Рис. 2.10. Схема семи мостів м. Кенігсберг 

Джерело: складено автором за матеріалами [134] 

 

Задача, яку потрібно було вирішити, полягала в можливості пройти 

стежкою, яка перетинає кожен міст лише один раз. У 1736 р. Ейлер зіткнувся 

з цією проблемою, показавши, що гіпотетична прогулянка неможлива [3] 

(рис.2.11). 

 

 

 

Рис.2.11.Репрезентація проблеми «семи мостів» за допомогою теорії 

графів 

Джерело: складено автором за даними [135]  

 

На рисунку 2.14 подано задачу Кенігсберга з використанням 

графічного підходу. У пункті A, B, C, D точки ідентифікують два острови та 

два інших райони міста, пов'язані мостами. Відрізки a, b, c, d, e, f, g 

відображають сім мостів. Замкнуті поверхні, обмежені відрізками – 

називаються областями. Кількість відрізків, що виходять з точки, називається 
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порядком. Наприклад, порядок точки A дорівнює 5, тоді як порядок точки D-

3. 

Ейлер встановив, що графік, що складається лише з рівних точок, тобто 

кожна з яких з'єднана з парною кількістю відрізків, завжди прохідний, і що 

можна повернутися до початкової точки без повторення шляху (Ейлерова 

схема). Якщо графік містить парні точки і лише дві непарні точки все ще 

прохідні, то, починаючи шлях відрізками - немає можливості повернутися до 

початкової точки; якщо є більше двох непарних точок, то без повторення 

шляху неможливо подолати маршрут. 

Як наслідок викладених вище правил Ейлера, можна стверджувати, що 

графік семи мостів Кенігсберга, що має чотири точки непарного порядку 

(відповідно A 5, тоді як B, C і D 3),  відображає ситуацію, за якої не можливо 

прокласти маршрут всіма відрізками без їх дублювання. 

Крім вирішення проблеми семи мостів Кенігсберга, теорія графів може 

бути використана в аналізі соціальних мереж [136] для забезпечення 

універсальної основи у моделюванні складних систем. 

Аналіз соціальних мереж (АСМ) – це сучасна методологія, що 

використовується для вивчення соціальних відносин в різних науках: 

соціології, антропології, психології та економіці. АСМ фокусується на 

мережі зв'язків та взаємозв'язках у межах певної групи соціальних суб'єктів, 

що може бути концептуалізацією (conceptualization) людей, груп людей, 

компаній, інших організацій або навіть націй (що представляє інтерес в 

межах даної роботи). На практиці, завдяки аналізу соціальних мереж, будь-

який соціальний процес або система, засновані на взаємодії між різними 

суб'єктами, можуть бути представлені та вивчені як сукупність точок 

(наприклад, країн) та відрізків, що з'єднують точки (взаємовідносини між 

суб'єктами/країнами, такі як комерційна торгівля, міграційні потоки, рух 

капіталу). 

Соціальні мережі - це структури, що складаються з приватних осіб або 

організацій (в даній роботі вивчаються країни), які утворюють точки мережі і 
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які пов'язані одним або більше взаємозв’язками різного типу. Графічно 

суб'єкти (точки) та взаємозв'язки між ними (відрізки) утворюють мережу, яку 

можна аналізувати із використанням різних методів. 

Рисунок 2.12 демонструє, що, попри зовнішню складність, відмінною 

рисою соціальних мереж (будь-яких мереж людської економічної та 

позаекономічної взаємодії) є простота базової структури, яка складається 

лише з точок та взаємозв’язків між ними. 

 

Рис. 2.12.Схема типової соціальної мережі 

Джерело: розроблено автором на основі матеріалів [137] 

 

Точки – це суб'єкти, які складають соціальну мережу. Вивченню 

підлягають їх положення в мережі та характер взаємодій між ними, а 

відповідно – роль відносно одне одного. В даній роботі точками є країни, що 

утворюють мережу різних «соціальних» відносин. 

Залежно від конкретної позиції в мережі та кількості і типів зв’язків з 

іншими суб’єктами, можна виділити декілька типів точок (рис.2.13) [138]. 
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Рис.2.13 Співвідношення типів точок в аналізі соціальних мереж із їх 

інтерпретацією при аналізі положення країн в системі МЕВ 

Джерело: розроблено автором 

 

Між точками виникають взаємозв'язки, які можуть бути прямими 

(враховують не тільки існування та ефективність відносин, а й тип відносин 

(вхідних чи вихідних) та непрямими (не враховують особливостей 

взаємозв'язків між точками і орієнтуються лише на фактичне існування 

зв'язків). Розрізнення між прямими та непрямими зв'язками дозволяє 

зрозуміти ступінь «популярності» точки в мережі, яка зростає зі збільшенням 

вхідних зв'язків. 

Взаємозв'язки можуть мати такі характеристики:  

− Вага, що є частотою, з якою дві точки взаємодіють; 

Точки, що впливають 
на інші точки мережі

Країни, що мають вплив на 
інші в системі МЕВ

Найбільш популярні 
точки

Країни, що мають найбільше 
двосторонніх відносин/ угод/ 

зв'язків 

Точки, які прагнуть до 
впливу

Країни, що хочуть зайняти 
найбільш сприятливе 

положення у системі МЕВ

З’єднуючі точки (здатні 
з'єднувати ізольовані 
області соціальної 
мережі, полегшуючи 

взаємодію)

Країни, що виконують роль 
логістичних/ інформаційних/ 
фінансових та інших центрів в 

системі МЕВ

Вірусні точки (здатні 
отримувати інформацію 
щодо всієї соціальної 

мережі)

Країни, що мають розвинену 
систему ЕІ, новітні ІКТ та 
налагоджені  інформаційні 
зв'язки з іншими суб'єктами 

системи МЕВ
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− Оцінка, яка визначається ступенем зацікавленості мережевого 

аналітика;  

− Тип зв’язку між точками. 

В аналізі соціальних мереж  для забезпечення графічного 

представлення мережі використовуються конкретні показники: 

1) Індекс щільності (The density index): вимірює ступінь інтенсивності 

та кількість зв'язків між точками мережі (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Графічне зображення мереж із різним індексом щільності 

Джерело: розроблено автором 

 

Високий індекс щільності вказує на те, що кожен суб'єкт у групі 

взаємодіяв майже з усіма іншими суб'єктами, тоді як досить низький індекс 

щільності вказує на те, що деякі суб'єкти вибірково взаємодіяли з іншими. 

Індекс щільності базується на іншому важливому параметрі, який є 

інклюзивністю, тобто відсотком суб'єктів, що беруть участь у взаємодіях. 

Максимальне значення цього параметра становить 100% і вказує на те, що всі 

суб'єкти брали участь у взаємодіях, і, отже, немає ізольованих суб'єктів [139]. 

2). Індекс взаємозв’язку (The connectivity index): аналізує вразливість 

мережі і показує, наскільки мережа залишається взаємопов'язаною, коли 

деякі точки та/або зв'язки  усуваються (рис. 2.15). 
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Рис.2.15. Графічне зображення мереж із різним індексом зв'язку  

Джерело: розроблено автором 

 

Високий індекс зв’язку вказує на те, що взаємодія всередині групи не 

порушується, навіть якщо деякі суб’єкти не можуть взяти участь або якщо 

певні зв'язки перериваються. Низький індекс  вказує, що взаємодія між 

суб’єктами є слабкою, і достатньо видалити одного або декількох суб’єктів 

або перервати зв'язок між ними, щоб ізолювати групу та створити підгрупи 

або не пов’язані між собою об'єднання. 

3) Індекс центральності (The centrality index): визначає найбільш 

центральних, найважливіших або найвпливовіших суб’єктів соціальної 

мережі. Чим вищий індекс, тим важливіша (центральніша) роль суб'єкта у 

мережі. Індекс центральності є характеристикою окремих суб'єктів, яку не 

слід плутати з індексом централізації (the centralization index), який вимірює 

ступінь дисперсії центральності окремих суб'єктів. 

4) Індекс згуртованості (The cohesion index) визначає згуртовані 

підгрупи (cliques, кліки), в яких мережа може бути підрозділена (рис. 2.16). 

Кліки представляють підгрупу трьох або більше суб'єктів, які переважно 

взаємодіють між собою і майже не взаємодіють із суб'єктами, що належать до 

інших кліків. 
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Рис.2.16. Графічне зображення мереж із різним індексом згуртованості  

Джерело: розроблено автором 

5). Індекс структурної еквівалентності (The structural equivalence index) 

призначений для оцінки позицій, які займають окремі суб'єкти в мережі 

взаємозв'язків і базується на концепції ролі Ф.Лорейна та Х.Вайта [140]. 

Якщо дві точки структурно еквівалентні (тобто характеризуються 

однаковими відносинами з іншими точками) і мають однакову роль 

усередині мережі, вони вважаються взаємозамінними. Аналіз структурної 

еквівалентності може бути особливо важливим для ідентифікації тих 

суб'єктів, які брали участь та підтримували взаємодію всередині групи 

(рис. 2.17). 

 

Рис.2.17. Графічне зображення мереж із різним індексом структурної 

еквівалентності  

Джерело: розроблено автором 

Однією з переваг аналізу соціальних мереж є саме узагальнення та 

висвітлення деяких емпіричних вимірів досліджуваної мережі, таких як 

згуртованість, взаємозв'язок та центральність. 
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Аналіз соціальних мереж можна проводити на двох різних рівнях: 

-суб’єктно-орієнтований аналіз; 

-повний мережевий аналіз. 

Суб'єктно -орієнтований аналіз зосереджує увагу на окремих суб’єктах 

та їх відносинах у мережі та надає корисну інформацію про те, як мережа 

впливає на їх поведінку. 

На рис.2.18 відображено, що суб'єктно -орієнтована мережа – це під-

мережа, яка охоплює конкретного суб'єкта та мережу його взаємозв’язків із 

членами соціальної системи, в якій він бере участь і яка здатна впливати та 

коригувати соціальні установки, переконання та ставлення. 

 

Рис.2.18. Приклад суб’єкто-орієнтованої мережі 

Джерело: розроблено автором 

 

Суб’єктно-орієнтований аналіз країни дозволяє визначити всі країни, 

що мають значний вплив на її національну економіку та дослідити наслідки 

втручання в економіку (наприклад, збільшення мита; зміни торгових потоків; 

знецінення валюти; зменшення інвестицій). Окрім того, такий аналіз 

дозволяє з'ясувати роль країни в рамках союзу, а також  переваги та недоліки 

участі в конкретному регіональному об’єднанні.  

Повний мережевий аналіз зосереджується на всій мережі та її 

структурних характеристиках (рис. 2.19), що вимагає збору даних про 

зв’язки, які пов’язують усіх суб’єктів певної групи, громади об'єднання [141]. 
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Рис. 2. 19. Приклад повної мережі 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналіз системи міжнародних економічних відносин, використовуючи 

даний підхід, дозволяє визначити конкретну позицію або роль країни у 

світовій економіці, а також сильні та слабкі сторони, пов'язані з нею. 

Представлення суб'єктів системи МЕВ та форм МЕВ як точок і взаємозв'язків 

мережі та їх вивчення за допомогою інструментів аналізу соціальних мереж 

дозволяє створити основу для розробки стратегії, націленої на завоювання 

сприятливого місця в системі МЕВ.  

Вивчення системи МЕВ із використанням підходу повного мережевого 

аналізу являє собою інструмент для аналізу фактичної ролі держави у 

світовій економіці, а оскільки центральна роль означає відносно більший 

доступ до інформації у процесах стратегічного планування, то даний підхід 

дозволяє виявити рівень поінформованості системи ЕІ країни. 

Таким чином, аналіз соціальних мереж, завдяки теорії графів, може 

бути використаний як інструмент побудови, аналізу та вимірювання системи 

економічного інтелледженсу країни чи іншої організації. Запропонована 

модель формалізує суб'єктів МЕВ як точки, а зв'язки між ними - як відрізки 

мережі, дозволяючи детально вивчити їх становище у системі МЕВ. 

Оскільки мета ЕІ полягає у створенні та використанні ситуацій 

інформаційної асиметрії шляхом зайняття «позицій знань» (occupying 
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positions of knowledge) у системі міжнародних економічних відносин,  за 

допомогою теорії графів та мережевого аналізу загалом, можна 

проаналізувати позицію країни в міжнародному середовищі, визначивши 

кількість та тип взаємозв’язків, які вона має з іншими країнами і, відповідно, 

ступінь централізації її положення у МЕВ (який і свідчить про «позицію 

знань»). 

Згідно з теорією аналізу соціальних мереж, існують різні тлумачення 

поняття центральності, при цьому основна ідея різнорідних визначень 

полягає у здатності точки виконувати роль основного каналу для обміну 

інформацією та/або товарами, яка, на думку Л.К. Фрімена [142], може бути 

виражена за допомогою таких характеристик: 

-активність у мережі, тобто підтримка багатьох взаємозв’язків; 

-ефективність та незалежність від посередників, тобто невеликі 

відстані до інших точок мережі; 

-посередництво, тобто належність до багатьох мереж. 

В межах аналізу соціальних мереж існують чотири показники виміру 

центральності: 

1. ступінь центральності (the degree centrality); 

2. щільність центральності (the closeness centrality); 

3. посередницька центральність (the betweenness centrality); 

4. власна векторна центральність (the eigenvector centrality). 

Ступінь центральності (рис. 2.19) показує кількість точок, що 

взаємопов’язані одна з одною. Точка, що має вищий індекс ступеня 

центральності має вищу кількість двосторонніх взаємозв'язків з точками 

мережі, а відповідно – більшу «популярність» та можливість отримання 

інформації. 
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Рис.2.20. Графічне зображення мережі та точки з найвищим ступенем 

централізації 

Джерело: розроблено автором 

Обмеження цього показника полягає в тому, що він враховує лише 

сусідні точки, а ті, що, будучи переферійними, дозволяють передавати 

важливу інформацію через непрямі зв'язки – залишає поза увагою. Також 

даний показник не виявляє точки, що виконують роль «мостів», з'єднуючи 

переферійні частини мережі, однак це можливо здійснити за допомогою 

індексу посередницької центральності (betweenness centrality), що 

схематично зображена на рис.2.21. 

 

Рис.2.21. Графічне зображення мережі та точки з найвищим індексом 

посередницької центральності  

Джерело: розроблено автором 

Посередницька центральність дозволяє ідентифікувати ті точки, які 

діють як «міст», взаємодіючі з несуміжними точками завдяки встановленню 

взаємозв'язків з іншими точками мережі та використовуючи можливості 

контролю за потоком інформації, що циркулює в мережі. 
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Концепція «посередництва» передбачає визначення найкоротших 

відстаней усередині мережі, розрахунок кількості потраплянь точки на 

відрізки, що з'єднують інші точки графіка.  Отже, цей показник стосується 

середньої кількості разів перебування точки на шляхах, які з'єднують пари 

точок, що належать до мережі, і свідчить про ступінь контролю над 

інформацією, що передається між ними.  

Щільність центральності (The closeness centrality) (2.22) базується на 

оцінці відстані між досліджуваними точками та іншими точками мережі, 

показує середнє значення відстаней точки від інших. Індекс забезпечує 

розуміння швидкості розповсюдження інформації від певної точки по всій 

мережі. Якщо точка є центральною, то вона здатна взаємодіяти з іншими за 

допомогою найменшої кількості посередників, отримувати та поширювати 

інформацію завдяки кількості прямих (або непрямих) контактів з іншими 

точками мережі. 

 

Рис.2.22. Графічне зображення мережі та точки з найвищим індексом 

щільність центральності  

Джерело: розроблено автором 

 

Власна векторна центральність (рис.2.23) вимірює здатність точки 

впливати на мережу: чим більша кількість безпосередніх взаємозв'язків 

точки, тим більша її здатність своїми діями впливати на зовнішнє бізнес-

середовище.   
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Рис.2.23. Графічне зображення мережі та точки з найвищим індексом 

власної векторної центральності 

Джерело: розроблено автором 

 

Використання наведених вище метрик, запропонованих теорією 

аналізу соціальних мереж, з метою визначення позиції країни в мережі 

міжнародних економічних відносин, дозволяє надати основу для кількісного 

вимірювання потенційного рівня поінформованості національної системи ЕІ. 

Розуміючи, що основною суттю ЕІ є діяльність з пошуку, створення та 

використання ситуацій інформаційної асиметрії, а також беручи до уваги, що 

позиція вищої центральності створює конкурентну перевагу порівняно з 

іншими суб’єктами, метрики аналізу соціальних мереж є важливим 

інструментом вимірювання ролі країни в міжнародному контексті як 

результату її внутрішньої та зовнішньої національної політики, економічних 

пріоритетів та сфер впливу і втручання. 

На третьому етапі  впровадження національної системи ЕІ, 

передбачається обчислення національного індексу ЕІ за допомогою 

застосування АСМ (аналізу соціальних мереж) до мережі взаємозв’язків 

суб'єктів у системі міжнародних економічних відносин. Кінцеві цілі такого  

аналізу полягають у наступному: 

− визначення близьких країн-конкурентів , ідентичних за певними 

показниками; 
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− виокремлення можливих позицій інформаційної асиметрії; 

− прогнозування ймовірних або можливих майбутніх змін сценарію 

МЕВ. 

Як було зазначено у розділі 2.1, в системі міжнародних економічних 

відносин існують різні типи мереж, що представляють різний ступінь 

інтересу для країн, і за допомогою аналізу соціальних мереж для країн може 

бути розрахований власний індекс ЕІ як зважена сума чотирьох індексів 

центральності, що були запропоновані в даному розділі. Відносна вага 

індексів визначається із урахуванням специфіки мережі, що буде 

проілюстровано у наступному розділі. 

Розрахунок індексу ЕІ для найважливішої мережі відносин між 

суб’єктами системи МЕВ виявляється фундаментальним для підведення 

підсумків здатності країни впливати на зовнішнє бізнес-середовище у 

конкретній мережі. Крім того, він також надає необхідну інформацію для 

розробки відповідної стратегії ЕІ, спрямованої на створення ситуації 

інформаційної асиметрії та протистояння новим викликам в системі МЕВ, що 

стають більш складними. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження інструментів оцінювання національних систем 

економічного інтелледженсу дозволило зробити низку висновків та 

узагальнень. 

1. Циклічна модель впровадження національної системи ЕІ, в якій 

підкреслено необхідність постійного поновлення представлених етапів в 

залежності від ситуації, що слалася, включає таку їх послідовність: 

1) визначення масштабів застосування національної системи ЕІ; 2) оцінка 
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національних культурних вимірів та ідентифікація національного 

специфічного підходу до ЕІ; 3) вимірювання спроможності країни впливати 

на різні елементи системи міжнародних економічних відносин та обчислення 

індексу економічного інтелледженсу; 4) визначення архетипу організаційної 

структури ЕІ та  розробка стратегії, спрямованої на посилення національної 

позиції в системі міжнародних економічних відносин. 

2. Визначення масштабів застосування національної системи ЕІ може 

здійснюватись на основі таких вимірів як: 1) географічні райони, які 

представляють стратегічний інтерес; 2) сфера інтересів; 3) цілі, які можуть 

бути досягнуті за допомогою діяльності з ЕІ. Як правило, найбільш 

значущими географічними районами, на яких можна сфокусувати ЕІ, є: 

держави, що знаходяться поблизу національних кордонів; регіони, які 

вважаються важливими через значну частину сировинних ресурсів або 

енергопостачання; великі союзні держави або конкуренти; країни, прямо чи 

опосередковано взаємопов’язані. Щодо сфери інтересів та цілей країни, то 

вони визначаються структурою економіки та місцем країни у системі МЕВ. 

3. Внутрішня оцінка особливостей національного культурного 

середовища здійснюється на основі культурних вимірів Г.Хофстеда, серед 

яких, для потреб даного дослідження обрано наступні: дистанція до влади; 

індивідуалізм проти колективізму; уникнення невизначеності; довгострокова 

проти короткострокової орієнтації. Позиціонування країн в матриці 

економічного інтелледженсу із використанням чотирьох та двох вимірів 

виявило, що другий підхід є більш точним та  свідчить про сильний 

взаємозв'язок між культурними вимірами країни та її підходом до ЕІ. 

4. Позиціонування країн в розробленій матриці економічного 

інтелледженсу дозволяє визначити схильність країни до реалізації одного із 

чотирьох конкретних підходів до EI, найбільш актуального неї: мережевого 
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інтелледженсу, контрінтелледженсу, конкурентного інтелледженсу, 

технологічного інтелледженсу. 

5. Позиція країни в міжнародному середовищі  визначається кількістю 

та типом зв’язків, які вона має з іншими країнами і, відповідно, ступенем 

централізації її положення у МЕВ. Обчислення національного індексу ЕІ за 

допомогою застосування аналізу соціальних мереж до мережі зв’язків 

суб'єктів у системі міжнародних економічних відносин здійснюється на 

основі зваженої суми чотирьох показників централізації: ступінь 

центральності (the degree centrality); щільність центральності (the closeness 

centrality); посередницька центральність (the betweenness centrality); власна 

векторна центральність (the eigenvector centrality). 

 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeно в aвтopcькиx poбoтax [146, 147, 149] 
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РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 

ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕЛЛЕДЖЕНСУ 

3.1 Визначення сфер застосування та внутрі ня оцінка  

національних систем економічного інтелледженсу 

 

У попередньому розділі запропоновано визначення поняття 

«економічний інтелледженс» (далі - ЕІ) як нову складну міждисциплінарну 

систему, здатну допомогти країнам та інституційним організаціям 

протистояти міжнародному бізнес-середовищу в новій складній мережі 

економічних відносин, які склалися під впливом економічної глобалізації, 

цифровізації економіки, дезінтеграційних процесів, появи нових сильних 

агентів у світовій економіці та суперництва між суб’єктами системи МЕВ. 

Основна суть ЕІ полягає у пошуку, створенні та використанні ситуацій 

інформаційної асиметрії, враховуючи особливості досліджуваної галузі.  

Метою даного розділу є практичне застосування запропонованої 

методології для визначення моделі впровадження ефективної системи ЕІ. Для 

ілюстрації даного підходу було обрано Італію, як об'єкт аналізу.  

Італія представляє одну з восьми найбільших економік світу [143], 

входить до Європейського Союзу та має географічну присутність у районі 

Середземномор'я (близькість із Північною Африкою та Східною Європою 

впливає на значні міграційні потоки з півдня та сходу та відносний 

фінансовий відтік, пов'язаний із грошовими переказами). Основою економіки 

Італії є сфера послуг (три чверті загального ВВП і дві третини 

загальнонаціонального зайнятого населення) та виробництво, останнє 

характеризується МСП, що спеціалізуються на високоякісних товарах 

(машини та обладнання; автомобілі; мода та розкіш; меблі; продукти 

харчування; побутова техніка). Існує дуже мало великих корпорацій, які 

вважаються стратегічними для національних цілей (наприклад, Леонардо, 

Енель, Ені, Фінмекканіка, Посте Італіяне, Дженералі). Експорт становить 

значну частину національної економіки, але країна є енергетично залежною 
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від іноземних країн. Промисловий сектор залежний від банків через низький 

розвиток фінансових ринків, а компанії, як правило, перебувають в умовах 

надмірної заборгованості. 

Північ країни є високо індустріальною, тоді як південь спеціалізується 

на сільському господарстві. Італія страждає від підвищеного рівня 

державного боргу, високого рівня безробіття [144] (що передбачає значний 

ступінь еміграції молодих висококваліфікованих працівників), політичної 

нестабільності та хиткої економічної структури, що вимагає імплементацію 

важливих економічних структурних реформ. 

Перший крок чотирьох етапної процедури стосується визначення сфери 

застосування національної системи ЕІ. Результат внутрішньої оцінки, 

проведеної за допомогою матриці ЕІ (етап 2), виявляє позицію італійської 

країни в системі МЕВ. Як наслідок, національна сфера застосування буде 

більш зосереджена на вдосконаленні взаємозв’язків між внутрішніми 

елементами національної системи ЕІ та суб'єктами, що належать до світової 

економіки. 

Крім того, на основі результатів оцінки національного індексу ЕІ 

(етап 3), стає очевидною необхідність зосередження уваги системи ЕІ на 

конкретних показниках. Зокрема, у випадку Італії слід приділити велику 

увагу міжнародній торговій мережі (враховуючи значущі показники експорту 

в національній економіці); показник міграційних потоків (через 

імміграційний рух із Північної Африки та зі Східної Європи); показник  

наявності енергопроводу (беручи до уваги, що Італія з енергетично залежна 

від іноземних країн). Крім того, з точки зору географічних районів, 

Європейський Союз, Середземномор’я та Східна Європа, а також Китай, 

США, Російська Федерація, Мексика та Канада також можуть бути 

об'єктом ЕІ. 

Враховуючи також те, що на сферу застосування стратегії ЕІ впливає 

структура вже запровадженої національної системи управління, для Італії 

слід виділити такі аспекти: 
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− низька обізнаність про важливість надійного апарату ЕІ для 

національного економічного зростання в більш складних умовах системи 

МЕВ; 

− відсутність зв'язку, співпраці та координації між основними 

національними підсистемами збору та управління інформацією (державні 

адміністрації; університети; національні агентства; транснаціональні 

корпорації; промислові райони; банківська система; торгові палати; ЗМІ; 

профспілки; лобі; дослідні інститути; громади емігрантів); 

− розподіл між різними етапами процедури ЕІ: збір, обробка, аналіз та 

використання ЕІ, враховуючи важливість розповсюдження знань серед країн. 

Як було проілюстровано вище, трьома найпоширенішими та 

найважливішими вимірами, які слід враховувати для визначення сфери 

застосування, є: 1) географічні райони; 2) сфера інтересів; та 3) цілі, яких 

можна досягти за допомогою діяльності з ЕІ. 

На основі короткого економічного огляду Італії можна стверджувати, 

що: 

− географічні райони, які вважаються актуальними для країни, 

представлені Європейським Союзом загалом, одним із засновників якого є 

Італія; Середземноморський район, де країна представляє точку опори; 

Східна Європа, враховуючи відносну близькість. На наступних етапах 

процедури можуть з’явитися інші національні структури, які будуть 

розглядатися як цільові для реалізації національної стратегії ЕІ; 

− сфера інтересів Італії, з огляду на її національну економіку, 

представлена: джерелами енергії; динамікою міграційних потоків; політикою 

Європейського Союзу; міжнародною торгівлею (зокрема, продуктами 

харчування, предметами розкоші, одягом і тканинами; автомобілями; 

машинами, промисловим обладнанням; меблями; побутовою технікою). 

Деякі з практичних цілей, які Італія може досягти за допомогою 

впровадження ефективної системи ЕІ, полягають у наданні знань особам, що 

приймають рішення, спрямовані на:  
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− посилення національної позиції та впливу в мережі МЕВ в рамках 

Європейського Союзу;  

− підтримку внутрішньої промисловості шляхом подальшого 

збільшення експорту товарів та послуг, беручи до уваги хитку внутрішню 

економіку;  

− підтримку національних промислових районів (в основному, як це 

показано на прикладі, МСП не здатні інвестувати достатньо ресурсів у 

ринкові та технологічні дослідження), створюючи внутрішню мережу обміну 

даними; 

− захист та розвиток національної банківської системи з урахуванням її 

фундаментальної ролі у фінансовій підтримці промисловості країни;  

− уникнення продажу іноземним суб'єктам великих корпорацій, які є 

стратегічними для економіки країни;  

− контроль та прогнозування міграційних потоків із Північної Африки 

та Східної Європи;  

− забезпечення регулярного зовнішнього постачання енергії для 

підтримки та задоволення внутрішніх національних потреб. 

Детально розглянувши потенційну сферу застосування ЕІ для Італії, 

варто зазначити, що ресурси, що виділяються на впровадження системи ЕІ, 

підпорядковуються можливим обмеженням бюджету, які частково є 

наслідком усвідомлення на національному рівні важливості дієвої стратегії 

ЕІ та впливу на існуючу систему ЕІ.  

Така національна система ЕІ може бути оцінена за шістьма 

конкретними критеріями: ступінь центральності управління інформацією на 

національному рівні; рівень обізнаності про потенційні ризики та загрози ЕІ; 

тип співпраці державних та приватних установ з точки зору обміну 

інформацією; частка національного контролю над приватним ЕІ; ступінь 

уваги до стратегічного та тактичного підходу ЕІ; рівень внутрішнього 

розповсюдження знань на національному рівні. 
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У таблиці 3.1 представлено розподіл країн (США, Китай, Японія, 

Німеччина, Великобританія, Франція та Італія) на основі критеріїв 

оцінювання структури ЕІ. 

Таблиця 3.1  

Критерії оцінювання національної системи ЕІ 

 

 
ВИСОКИЙ 

(оцінка 2) 

СЕРЕДНІЙ 

(оцінка 1) 

НИЗЬКИЙ 

(оцінка 0) 
 

Централізованість  

управління 

інформацією 

Китай, Японія 

Німеччина  

Франція США, Велика 

Британія, Італія 

Децентралізованість 

управління 

інформацією 

Високий рівень 

обізнаності 

ризиків ЕІ  

Китай, Японія 

Німеччина, 

Великобританія 

США, Франція, 

Італія 

 Низький рівень 

обізнаності ризиків 

ЕІ 

Активне 

співробітництво 

між приватним і 

державним 

секторами 

Японія, 

Німеччина, 

Франція 

Китай США, 

Великобританія  

Італія 

Низький рівень 

співробітництва 

між приватним і 

державним 

секторами 

Національний 

контроль над 

приватним ЕІ 

США, Китай, 

Японія 

Німеччина, 

Великобританія 

Франція, Італія Іноземний 

контроль над 

приватним ЕІ 

Стратегічний 

підхід 

Китай, Японія, 

Німеччина 

Франція, Італія США, 

Великобританія 
Тактичний підхід 

Високий рівень 

розповсюдження 

інформації 

Китай, Японія, 

Німеччина 

США, Франція, 

Італія 

Великобританія Низький рівень 

розповсюдження 

інформації 

Джерело: розроблено автором 

 

Кожній з описаних вище дихотомій відповідає країна з урахуванням 

своєї конкретної існуючої системи ЕІ та рівнем репрезентативності різних 

критеріїв, що переходить від низького (оцінка, що дорівнює 0) до високого 

(оцінка, що дорівнює 2). Такий підхід дозволяє синтезувати певну 

національну основу ЕІ в таблиці. Чим вище число, тим більшою є схильність 

країни до впровадження успішної системи ЕІ. 

Перший критерій представлений рівнем поляризації системи ЕІ, тобто 

ступенем централізованості можливого національного інституційного 

утворення, до якого надходить вся інформація, зібрана з різних джерел. Деякі 

країни, що характеризуються децентралізованою системою ЕІ, не мають 

спеціального інституційного центру. Натомість для інших держав роль 
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збирача інформації виконує уряд, державне агентство або приватна 

організація. 

Другим критерієм для оцінювання національної системи ЕІ є рівень 

усвідомлення важливості ЕІ як інструменту для індивідуалізації та створення 

ситуацій інформаційної асиметрії, що використовується як конкурентна 

перевага проти інших країн  або різних організацій. Таким чином, деякі 

країни виявляються більш чутливими до питань ЕІ, тоді як інші 

демонструють відсутність усвідомленої та ґрунтовної роботи із організації 

національної системи ЕІ.  

Третім критерієм є ступінь співпраці між приватними та державними 

секторами. Аналіз характеристик обраних країн, дозволить зробити висновок 

про те, що численні змінні історичного та культурного характеру впливають 

на рівень та складність взаємодії державних та приватних суб'єктів. 

Як зазначалося раніше, інформація може мати приватний характер: 

публічна інформація знаходиться під контролем уряду або установ, 

створених для конкретної сфери охоплення, тоді як приватна інформація 

може бути під контролем різних зацікавлених національних або іноземних 

суб'єктів. Ця специфічна характеристика виявляється корисною для 

класифікації національних систем ЕІ. 

Існуючі національні системи управління інформацією можуть 

ґрунтуватися на архітектурі, орієнтованій на короткострокову перспективу 

(тактичний підхід) або на довгострокову перспективу (стратегічний підхід), а  

також використані  різні методології збору інформації, використовуючи 

переважно наступальні або захисні дії. 

Нарешті, останній критерій, обраний для вимірювання національного 

специфіки ЕІ, представлений ступенем ефективності та результативності 

останнього етапу ЕІ, тобто розповсюдження знань серед основних 

внутрішніх суб’єктів національної системи ЕІ. 

У таблиці 3.2 представлено  результати оцінювання національних 

систем ЕІ на основі показників в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.2 

Результати оцінювання національних систем ЕІ 

Країна Оцінка 

Японія 12 

Німеччина 11 

Китай 11 

Франція 4 

США 4 

Великобританія 3 

Італія 3 

Джерело: розроблено автором 

 

Італія демонструє найнижчий бал: 3, а, отже, – найгіршу схильність 

порівняно з іншими країнами з точки зору впровадження ефективної 

національної системи ЕІ, і, як наслідок, необхідність обмежити сферу 

застосування ЕІ визначеними територіями. 

Фактично, розглядаючи перший критерій (ступінь централізованості 

інформації), існуюча національна система управління інформацією значно 

децентралізована, подібно до США та Великобританії. У цих країнах не 

існують спеціальні національні центри, як складові національної системи ЕІ, 

що відіграє роль конвектора всієї інформації, що вважається стратегічною 

для держави. Кожен внутрішній  учасник національного інформаційного 

апарату створив та розробив індивідуальну конкурентну систему 

інтелледженсу, яка не ділиться знаннями з іншими. 

Це наслідок національної культури, яка надає перевагу 

індивідуальності, а не колективізму та економічній ліберальній ідеології.  З 

цієї причини кожне державне втручання в національну економіку або 

підтримання приватних суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою 

обміну знаннями, як правило, сприймається негативно. 

Натомість бенчмаркінг, що широко використовується в  Китаї та 

Японії, де національний уряд за допомогою конкретних відомств, Товариства 

конкурентного інтелледженсу Китаю та Міністерства промисловості та 

міжнародної торгівлі (MПМТ), контролюють основний потік важливої 



144 

 

економічної інформації для національного розвитку. Усі приватні організації, 

такі як комерційні корпорації, промислові фірми, банки та страхові компанії, 

з одного боку, отримують від таких установ необхідну підтримку з точки 

зору економічного та технологічного інтелледженсу, а з іншого – діляться 

своїми знаннями з національними організаціями. Це частково пов’язано з 

конкретною національною культурою, де приймається сильне національне 

втручання в національну економіку, а контроль та втручання в приватну 

галузь не розглядаються негативно. Подібним чином у Німеччині роль хаба 

втілюють Ландерс та мережа торгових палат за кордоном. Натомість у 

Франції зацікавленість уряду в активному втручанні в економіку 

обмежується секторами, які вважаються стратегічними для країни (зокрема, 

оборона; аерокосмічна промисловість; енергетика) через тривалу традиційну 

національну політику та диригістичний підхід. 

Щодо другого критерію, Італія має середній рівень усвідомлення 

негативних наслідків з точки зору спроможності конкурувати в системі МЕВ, 

що випливає із стратегій зовнішнього ЕІ. Таке посилення уваги відбулося 

після того, як уряд США визнав важливість ЕІ у розвитку національної 

економіки в 1992 році, із створенням Центру адвокації (агентство, 

спрямоване на розширення експорту США та зайнятості, для постійного 

моніторингу світових ринків та підтримки національних галузей 

промисловості) та Франції, яка почала оцінювати стратегію ЕІ після 

публікації Звіту Мартра в 1995 році. Німеччина, навпаки, демонструє 

значний рівень усвідомлення важливості ефективної системи ЕІ, яка бере 

свій початок ще від Ганзи. Німецький приватний сектор, усе населення та 

ефективна мережа з 6000 торгових палат є основою національної стратегії, 

 що дозволяє використовувати переваги іноземних держав в управлінні 

інформацією. 

Відсутність налагоджених взаємозв’язків між приватним та державним 

секторами є особливістю італійської системи ЕІ. Частково вона подібна 

ситуації в США та Великобританії, які не сприяють державному втручанню в 
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приватний бізнес. Натомість для Японії, Німеччини та Франції характерна 

стійка співпраця між державними установами та приватними галузями. 

Ще одна слабкість Італії стосується значної присутності іноземних 

суб'єктів у національній приватній економіці. ЗМІ, Інтернет-інфраструктура, 

приватні постачальники економічної інформації знаходяться під контролем 

іноземних корпорацій. Крім того, деякі важливі національні економічні 

мережі (такі як GDO, телекомунікації, авіалінії) частково належать 

транснаціональним компаніям зі штаб-квартирами за кордоном. Приклади 

Японії та Китаю показують, як міцні зв’язки між урядом та національними 

компаніями створили ситуацію, в якій іноземна приватна установа не має 

конкретної та реальної можливості зіграти значну роль в управлінні ЕІ. 

Що стосується стратегічного і тактичного підходу, то Італія займає 

середню позицію, на відміну від Китаю і Японії, які в силу традиції 

далекосхідної культури, вважають свій підхід EI більш стратегічно 

орієнтованим. Натомість, США та Великобританія, що характеризуються 

сильним впливом приватних корпорацій, більш орієнтовані на 

короткострокову перспективу (збір інформації для підтримання 

короткострокових прибутків). 

Нарешті, частково через відсутність централізованого збору 

економічної інформації, що відповідає національним інтересам, і як наслідок 

сильної присутності МСП, які частково діляться знаннями у виробничих 

районах, Італія демонструє середній рівень внутрішнього поширення 

інформації. Орієнтир по відношенню до такого критерію представлений 

Японією (завдяки специфічній ролі MПМТ), Німеччиною (завдяки різній ролі 

системи торгових палат) та Китаєм. 

У результаті проведеної оцінки позиції Італії, можна зробити висновок, 

що  з точки зору географічних зон, сфер інтересів та практичних цілей 

необхідно здійснити кардинальні зміни за всіма  шістьома проаналізованими 

вимірами для того, щоб удосконалити національну систему ЕІ. 
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Другий крок впровадження дієвої та ефективної національної системи 

ЕІ полягає у внутрішній оцінці особливостей національних  культурних 

вимірів бізнес поведінки, з метою позиціонування країни в матриці ЕІ. У 

розділі 2.2 було використано дві різні кількісні методології. У першому 

випадку, всі чотири виміри Г. Хофстеда були розглянуті для побудови 

матриці. У другому випадку були взяті до уваги лише два виміри 

Г. Хофстеда, найбільш репрезентативні, що використовуються в якості осей в 

матриці ЕІ. У зв’язку з тим, що друга методологія виявилася наближеною до 

тієї, яка сформувалась із застосування якісного методу, представленого на 

рисунку 3.1, для індивідуалізації національної системи ЕІ буде використано 

останню. 

 

Рис. 3.1  Позиціонування Італії в матриці EI (двовимірна матриця 

Г.Хофстеда) 

Джерело: складено автором 

 

На підставі рисунка 3.1 схильність Італії до реалізації стратегії ЕІ 

виявляється результатом підходу мережі взаємовідносин, подібно до Японії 

та Німеччини. 
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Мережевий інтелледженс, як було проілюстровано раніше, - це 

довгостроковий підхід, орієнтований на внутрішні дані. Як наслідок, більш 

природний і простий спосіб впровадження італійської системи ЕІ повинен 

бути зосереджений на вдосконаленні управління внутрішніми даними 

шляхом створення мереж відносин між основними суб'єктами країни (уряд, 

МСП, державне управління, банківська система, великі корпорації, державні 

установи, університети тощо), що має на меті посилити внутрішньодержавне 

співробітництво та розповсюдження знань через всю систему. З цієї причини 

Італія повинна здійснити дії, спрямовані на наступне: 

1. Створення національного центру під контролем уряду, 

відповідального за виконання обов’язків конвектора всієї економічної 

інформації, яка вважається стратегічною для країни, подібно до японського 

Міністерства промисловості та міжнародної торгівлі (МПМТ) або Товариства 

конкурентного інтелледженсу. Китаю. Такий центр може бути організований 

як незалежне державне агентство або як департамент, близький до глави 

уряду, з метою забезпечення належних повноважень щодо встановлення 

взаємодії з усіма учасниками національної системи ЕІ. 

2. Покращення співпраці між державним управлінням, приватними 

компаніями та організаціями. Описаний вище національний центр повинен 

працювати як фасилітатор створення взаємозв’язків між державним 

сектором, МСП, торговими палатами, великими національними 

корпораціями, фінансовими системами, університетами, приватними 

аналітичними центрами; 

3. Підтримку національних чемпіонів у міжнародних змаганнях та 

захист національних стратегічних галузей від іноземних поглинань. У цьому 

напрямку уряд Італії прийняв Закон № 23 від 2020 року, що містить 

спеціальні заходи щодо захисту італійських економічних стратегічних 

активів від придбання, здійсненого іноземними структурами. Зокрема, згідно 
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з новим положенням, розширено визначення поняття «національні 

стратегічні активи», яке тепер охоплює енергетику, транспорт, зв'язок, високі 

технології, оборонну промисловість, кредитний та фінансовий сектори. 

4. Інтенсифікація розповсюдження знань, шляхом підтримки розвитку 

виробничих районів та створення спеціальних агентств, подібних до 

італійського SIMEST (державна організація для підтримки 

інтернаціоналізації італійських компаній) та SACE (італійське агентство з 

кредитування експорту) мета якого полягає у підтримці МСП у розширенні 

бізнесу за кордоном, у вдосконаленні внутрішнього управління 

технологічною та економічною інформацією та у розвитку економічних 

інвестицій, що спільно використовуються на національній території. 

 

3.2 Методологія розрахунку інтегрального індексу економічного 

інтелледженсу 

 

У попередньому розділі розглянуто перші два етапи чотирьох етапної 

моделі впровадження системи ЕІ в Італії. У цьому розділі описується третій 

етап, який полягає в розрахунку національного індексу ЕІ за допомогою 

аналізу соціальних мереж. 

Для цього необхідно визначити різні типи мереж (що належать до всіх 

можливих форм МЕВ), які становлять особливий інтерес для країни. Як було 

проілюстровано в розділі 2.1, вибір можна зробити, зосередившись на різних 

формах  МЕВ: глобальній торгівлі, міграційних потоках, міжнародному русі 

капіталу, транснаціональній передачі технологій, міжнародному регулюванні 

та багатосторонньому співробітництві, міжнародних валютних, фінансових 

ринках та міжнародному обмін інформацією. 
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На основі аналізу італійської економіки на третьому етапі для 

обчислення індексу ЕІ слід глибоко проаналізувати наступні типи мереж: 

− глобальна торгова мережа (з урахуванням того, що експорт 

становить значну частину національної економіки), зокрема з урахуванням 

конкретних галузей, більш важливих для ВВП: машини та обладнання; 

автомобільна галузь; предмети розкоші; меблі; продукти харчування; 

побутова техніка; 

− комерційна торгівля енергоносіями, міжнародна мережа 

газопроводів та комерційні партнерства у зв'язку з тим, що Італія є 

енергетично залежною від іноземних країн; 

− міжнародні військово-морські маршрути, міжміські авіатранспортні 

зв'язки, мережа угод VISA та показник міграційних потоків з урахуванням 

того, що італійська економіка базується головним чином на сфері послуг 

(зокрема, на транспорті) і на потужних потоках імміграції з Північної 

Африки та Східної Європи;  

− мережа відносин між країнами, що входять в Європейського союзу, 

НАТО та ОБСЕ;  

− мережа міжнародної банківської системи, у зв'язку з тим, що 

внаслідок більш низького розвитку фінансових ринків італійський 

промисловий сектор залежить від банків, а компанії, як правило, мають 

надмірну заборгованість. 

Вищеописані мережі являють собою одну з найбільш актуальних 

систем взаємовідносин, яку слід враховувати при оцінці позиції Італії в 

системі МЕВ (рис.3.2). Для кожної з них повинна застосовуватися 

методологія аналізу соціальної мережі, щоб вирахувати індекс ЕІ, який 

вимірює здатність країни належним чином взаємодіяти з іншими суб'єктами 

світової економіки відповідно до конкретного показника.  
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Рис.3.2. Типи мереж в системі МЕВ, що представляють стратегічне 

значення для економіки Італії 

Джерело: розроблено автором 

 

Індекс ЕІ складається зі зваженої суми різних показників центральності 

відповідно до алгоритму, описаного в розділі 2.3. Він узагальнює здатність 

країни впливати на зовнішнє бізнес-середовище в конкретній досліджуваній 

мережі, що належить до одного з показників системи МЕВ. Крім того, індекс 

ЕІ також надає необхідну інформацію для розробки відповідної стратегії ЕІ, 

спрямованої на створення ситуації інформаційної асиметрії в системі МЕВ та 

протистояння новим проблемам у світовій економіці. 

Так, наприклад, дуже високе значення індексу ЕІ на міжнародних 

морських маршрутах вказує на потенційно значиму здатність контролювати 
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потоки товарів та інформації, які можуть бути використані для стратегій EI, 

спрямованих на збільшення обсягу торгівлі, посилення впливу на міграційні 

потоки з/до країни, покращення конкурентних переваг по відношенню до 

інших країн. 

У розділі 2.3 аналіз соціальних мереж було введено як можливу 

методологію проведення аналізу системи взаємовідносин між різними 

суб'єктами. Мета цієї частини дисертації полягає у ілюстрації практичного 

застосування цього інструменту на прикладі Італії. 

Зокрема, серед перерахованих вище типів мереж, що мають стратегічне 

значення для Італії, глобальна торгова мережа використовується як приклад 

для розрахунку індексу ЕІ. Вибір цієї конкретної мережі дає змогу 

запропонувати ґрунтовний підхід до аналізу мережі, у зв'язку з тим, що 

розглядає взаємодію кожної країни з усім світом. Однак для проведення 

повної оцінки позиції Італії в системі МЕВ слід також розрахувати індекс ЕІ, 

враховуючи  інші типології мереж. 

Розраховуючи та вимірюючи запропоновані індекси центральності, 

пов'язані з Італією та іншими країнами в рамках глобальної торговельної 

мережі, можна оцінити позицію країни в системі МЕВ, і, відповідно, зробити 

висновок про ефективність системи ЕІ країни (рис.3.3). Таким чином, 

проведене дослідження показує потенційний рівень здатності країн 

використовувати ситуації інформаційних асиметрій по відношенню до решти 

світу в конкретній мережі системи МЕВ та приймати ефективні управлінські 

рішення стосовно стратегії і тактики розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

Результати дослідження підкреслюють той факт, що чільну роль у 

світовій торговельній мережі займають великі країни зі значною часткою 

експорту, тобто Китай, США та Німеччина, проте інші країни, такі як 

Канада, Польща, Іспанія та Бразилія можуть розробити та впровадити 
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успішну стратегію ЕІ. Такий результат є корисним для Італії з метою 

реалізації відповідної стратегії ЕІ, спрямованої на збільшення її експорту. 

 

Рис.3.3. Логічна схема взаємозв’язку позиції країни у системі МЕВ 

(індекс ЕІ) та розвиненості національної системи ЕІ  

Джерело: розроблено автором 

 

Обрана для дослідження мережа взаємовідносин представлена 

потоками двосторонньої торгівлі серед перших п'ятдесяти світових 

експортерів в 2020 році, та фактор, який враховується для вимірювання 

значення позиції країни в системі, уособлюється індексами центральності, які 

описують найбільш центральних, найбільш важливих суб'єктів (у нашому 

випадку країни) соціальної мережі. Зокрема, для досягнення цілей аналізу 

розглядають чотири різних індекси центральності:  

1. ступінь центральності; 

2. щільність центральності; 

3. посередницька центральність; 

4. власний вектор центральності. 

У міжнародних торговельних мережах індекс ступеню центральності 
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позиції країни у системі МЕВ
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вимірює прямі торговельні потоки між кожною країною та рештою світу. 

Відповідно до значення, яке загалом приписується цьому індексу, країна, яка 

має вищий ступінь центральності, також може покладатися на більшу 

кількість двосторонніх відносин з рештою світу. Індекс, який легко 

підрахувати, відображає популярність гравця в мережі. Чим вищий ступень 

центральності має країна, тим більше у неї прямих торговельних потоків із 

більшою кількістю держав і, як наслідок, потенційних можливостей 

національної системи ЕІ отримати та проаналізувати дані та інформацію і 

забезпечити новими необхідними знаннями суб'єктів прийняття управлінських 

рішень стосовно стратегій і тактики країни в системі МЕВ. 

Натомість щільність центральності заснована на відстані, яка існує 

між країною та всіма іншими, присутніми у відповідній мережі. Зважаючи на 

середнє значення відстані національного центру до інших, забезпечується 

здатність країни вступати в контакт з усіма іншими державами через 

найменшу кількість посередників. Отже, якщо країна має високе значення 

індексу, він, безумовно, зможе впливати опосередковано на систему 

міжнародних відносин. Основна відмінність між ступенем та близькістю 

централізації полягає в тому, що останній враховує також непрямі (але 

короткі) контакти, тобто в мережі торговельних потоків, країни, що мають 

значний комерційний обсяг із прямими торговими партнерами.  

Посередницька центральність, як наведено в розділі 3.1, є ще одним 

важливим показником центральності, який дозволяє ідентифікувати ті 

країни, які виконують роль моста між двома або більше регіональними 

торговельними мережами, підтримуючи зв’язок з периферійними 

географічними районами, які в іншому випадку повністю ізольовані. Цей 

індекс дозволяє виділити функцію країн, які поводяться як посередники, і, 

отже, відіграють важливу роль як точки контакту, наприклад, між різними 

країнами, які беруть участь у міжнародних торгових угодах. 

Власний вектор центральності, вимірює здатність країни впливати на 

світову торгівлю і підтримує ідею, згідно з якою, країна, яка має потужний 

прямий торговельний потік із державами, що характеризуються високим 

ступенем центральності, повинна мати сильніший вплив у зовнішньому 



154 

 

бізнес-середовищі. 

Використання вищезазначених показників, запропонованих аналізом 

соціальних мереж, з метою виокремлення позиції країни в конкретній мережі 

системи МЕВ (у цьому аналізі основна увага зосереджена на міжнародному 

торговельному потоці), дозволяє розрахувати індекс ЕІ для цієї мережі (який 

узагальнює декілька показників центральності) для кількісного вимірювання 

рівня потенційних можливостей ЕІ кожної країни та розробки стратегічних і 

тактичних рішень щодо покращення позиції країни в системі МЕВ (рис.3.4). 

 

Рис. 3.4. Напрямки покращення позиції країни в МЕВ та підвищення 

індексу ЕІ 

Джерело: розроблено автором 
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системі МЕВ ( підвищення ступеню центральності) 

Укладання торговельних угод з 
країнами, що мають відносно більш 
центральне положення у системі МЕВ 
(тобто відносно вищий індекс ЕІ)

•Покращення позиції країни в МЕВ, налагодження 
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центральності)
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валютно-фінансових, науково-
технічних зв'язків з країнами-
лідерами в системі МЕВ

•Зростання ролі країни як посередника у здійсненні 
операцій в МЕВ (підвищення індексу посередницької 
центральності)

Покращення транспортної, 
виробничої, ринкової інфраструктури

• Налагодження коротко- та довгострокових відносин з 
іноземними інвесторами та підприємцями, 
поглиблення міжнародних економічних відносин 

Розвиток вільних торговельних зон в 
межах держави

•Встановлення та поглиблення взаємозв'язків зі 
стратегічно важливими країнами 

Розвиток тих мереж системи МЕВ, 
для яких індекс ЕІ є вищим 

•Зростання забезпеченістю знаннями субєктів 
прийняття управлінських рішень за рахунок 
ефективного їх перерозподілу в межах національної 
системи ЕІ

Використання і розповсюдження 
даних та інформації, отриманих в 
межах тих мереж, в яких країна 
займає відносно сприятливіше 

положення для покращення позицій  
країни в інших мережах системи 

МЕВ
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Як зазначалося раніше, змістом ЕІ в системі МЕВ є отримання якісно 

нових знань щодо предмету дослідження, добутих легітимними методами в 

процесі  збору, обробки  внутрішніх і зовнішніх даних, їх інтерпретації з 

використанням спеціальних інструментів та їх розповсюдження для 

створення та використання ситуацій інформаційної асиметрії, спрямованих 

на досягнення конкурентних переваг в МЕВ. Показники аналізу соціальної 

мережі є особливо важливими інструментами для розуміння ролі країни в 

міжнародному контексті як результату її внутрішньої та зовнішньої 

національної економічної політики, її економічних пріоритетів,  ефективності 

роботи національної системи ЕІ. 

Розрахунок чотирьох різних індексів центральності, проілюстрованих у 

розділі 2.3, проводився із використанням міжплатформенного програмного 

забезпечення з відкритим кодом для аналізу та візуалізації соціальних мереж, 

що називається «Візуалізатор соціальних мереж (SocNetV)». Таке програмне 

забезпечення розроблено на C ++ і працює на різних операційних системах 

(Linux, OS X, Windows). Завдяки графічному інтерфейсу користувача можна 

побудувати та відобразити соціальні мережі в різних макетах, що дозволяє 

краще зрозуміти основні особливості мережі взаємовідносин. 

Зокрема, потоки двосторонньої торгівлі серед перших п’ятдесяти країн-

експортерів світу були перетворені в соціальну мережу за допомогою створення 

матриці суміжності, де кожен елемент a (x; y) дорівнює 1 у випадку краю від 

національного центру x до y (торговий потік від країни x до країни y вище 

порогового значення) або дорівнює 0, якщо національні центри не пов'язані 

(торговий потік від країни x до країни y нижче порогового значення). Потім 

матриця суміжності імпортується в програмне забезпечення SocNetV і 

малюється у вигляді графіка, де вершини зображують національні суб’єкти, а 

ребра представляють комерційні угоди, що характеризуються обсягом, що 

перевищує чітко визначений поріг. На рис.3.5 проілюстровано приклад матриці 

суміжності. 
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Рису. 3.5.  Приклад матриці суміжності 

Джерело: складено автором 

Як зазначалося раніше, дослідження, проведене в цьому розділі, 

зосереджено на мережі міжнародної торгівлі між основними країнами-

експортерами в 2020 році. 

Як свідчать дані, наведені на рис. 3.3, три країни, Китай, США та 

Німеччина, відіграють ключову роль у глобальній торгівлі. Італія займає 8-му 

позицію. Таким чином, можна прогнозувати високий ступінь центральності 

країн завдяки міцній позиції в міжнародній торговельній мережі. Насправді, 

Китай, США та Німеччина мають значні частки у світовому експорті, 15%, 

8,3% та 8% відповідно, що вдвічі більше ніж інші країни. 

 
Рис. 3.6. Перелік перших 10 країн-експортерів у світі на 2020 рік. 

Джерело: складено автором на основі [145] 
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Ілюстрація міжнародної торговельної мережі обраних п'ятдесяти країн 

здійснюється шляхом розгляду всіх двосторонніх угод між усіма 

розглянутими країнами, за винятком тих, сума яких не перевищує 50 млрд. 

дол. США. Вибір цієї суми обумовлений тим, щоб уникнути мережі, в яких 

кожна країна пов'язана з усіма іншими державами. Фактично, визначивши 

мінімальний рівень торгівлі, можна зобразити лише найбільш значущі 

економічні відносини між комерційними партнерами. 

На рис. 3.7 (а) та (b) представлено ілюстрацію мережі міжнародних торгових 

потоків. На рис. 3.4 (а) проілюстровано структуру мережі, побудовану з 

метою відображення як щільності центральності (країни з високим 

значенням цього індексу розташовані в центрі радіальної мережі), так і 

ступеня центральності (країни з більшим розміром характеризуються 

помітним значенням цього показника). 

 

Рис. 3.7 (а)  Міжнародна мережа торгових потоків х 50 країн за обсягом 

ВВП: близькість та ступінь центральності. 

Джерело: розроблено автором 

На рис. 3.7 (b), наведено проектування мережі на основі 

посередницької центральності та центральності власного вектору. 
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Рис. 3.7 (b) Міжнародна мережа торгових потоків 50 країн: 

посередницька центральність та центральність власного вектору  

Джерело: розроблено автором 

Кожний номер ідентифікує конкретну країну, дотримуючись порядку в 

списку країн-імпортерів у світі (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Відповідність країни номеру у списку 

1 Китай 14 Сінгапур 27 Ірландія 40 Чилі 

2 С А 15 В’єтнам 28 

Саудівська 

Аравія 41 Фінляндія 

3 Німеччина 16 Тайбей 29 Туреччина 42 Філіппіни 

4 Японія 17 Росія 30 Австрія 43 Ірак 

5 Нідерланди 18 Швейцарія 31 Індонезія 44 Португалія 

6 Гонконг 19 Іспанія 32 Швеція 45 Аргентина 

7 Корея 20 Індія 33 ОАЕ 46 катар 

8 Італія 21 Австралія 34 Угорщина 47 Ізраїль 

9  ранція 22 Польща  35 Данія 48 Україна 

10 Бельгія 23 Малайзія 36 Словаччина 49 Казахстан 

11 Мексика 24 Таїланд 37 

Південна 

Африка 50 Бангладеш 

12 Великобританія 25 Бразилія 38 Норвегія   

13 Канада 26 

Чеська 

Республіка 39 Румунія   

Джерело: розроблено автором 

 

Так, наприклад, номери  1, 2 та 3 представляють відповідно Китай, 

США та Німеччину, номер 8 представляє Італію, тоді як номери  48, 49 та 50 
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уособлюють відповідно Україну, Казахстан та Бангладеш. 

Рис. 3.4 підтверджує, що найвищі значення центральності для всіх 

чотирьох індексів відповідають країнам зі значною часткою експорту, тобто 

Китаю (1), США (2) та Німеччини (3). Насправді, беручи до уваги ключову 

роль у міжнародній торгівлі цих країн, стає очевидним, що вони мають 

сильну позицію щодо реалізації активної стратегії ЕІ, спрямованої на світову 

економіку. Так само Італія зберігає свою 8 позицію. Однак ілюстрація 

системи міжнародних торгових потоків більше інформації не надає, оскільки 

дуже сильна центральність перших трьох країн з точки зору частки світового 

імпорту затьмарює відносини інших країн у мережі. 

Для подолання останньої перешкоди пропонується рішення, яке 

полягає у представленні мережі міжнародних торгових потоків шляхом 

обчислення для кожної країни лише двох перших значущих торгових 

партнерів, замість того, щоб враховувати весь торговий потік, що перевищує 

50 млрд. дол. США. Отже, сильний характер центральності перших трьох 

держав, що випливає з величезної вартості імпорту, буде обмеженим. 

 

Рис. 3.8 (а)  Міжнародна мережа торгових потоків 50 країн (перші два 

партнери). Щільність  та ступінь центральності 

Джерело: розроблено автором 
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На рис. 3.8 (а) та (b), графічно представлені значення центральності для 

всіх чотирьох індексів щодо міжнародної мережі торгових потоків, 

побудованої з врахуванням перших двох торгових партнерів для кожної країни. 

Рис.3.5(а) підтверджує видатне становище Китаю (1), США (2) та 

Німеччини (3) з точки зору центральності. Однак показник близькість 

центральності є більш сприятливим для інших країн: Нідерландів (5), Сінгапуру 

(14), Іспанії (19), Польщі (22), Бразилії (25) та Об'єднаних Арабських Еміратів 

(33). 

Виходячи з одержаних результатів дослідження, ці країни мають 

переважне становище для створення комерційного партнерства з рештою 

світу. Крім того, спостерігаючи за рис. 3.5 (b), Франція (9), Канада (13) та 

незначною мірою Норвегія (38) виступають потенційними осередками для 

міжнародної торгівлі разом із двома з Китаєм та Німеччиною через їх досить 

високий індекс посередницької центральності. На цьому ж рисунку Мексика 

(11) та Канада (13) мають вигідні позиції з точки зору центральності власних 

векторів, як наслідок їх прямих торгових відносин із значним експортером – 

США. 

 
Рис. 3.8 (b)  Міжнародна мережа торгових потоків 50 країн (Перші два 

партнери). Посередницька центральність та центральність власного вектору 

Джерело: розроблено автором 
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Узагальнюючи отримані результати дослідження щодо схильності 

країн світу до реалізації ефективної стратегії ЕІ в глобальній торговій 

системи МЕВ, можемо говорити про доцільність індексу ЕІ. 

Індекс ЕІ розраховується за чітко визначеним алгоритмом, беручи до 

уваги кожен з чотирьох індексів центральності, що використовуються для 

кількісної оцінки позиції кожної країни в мережі міжнародних торговельних 

потоків. 

Зокрема, індекс ЕІ - це зважена сума всіх індексів центральності, в якій: 

1) ступінь центральності (СЦ) та центральність власного вектора (ЦВВ) 

складають 50% їхніх значень, щоб пом'якшити вплив більшого обсягу 

торгівлі, пов’язаної з основними країнами; 2) щільність центральності (ЩС) 

та посередницька центральність (ПЦ), що описують здатність контактувати з 

кожною країною та бути містком між можливими підмережами; 3) найвищий 

показник центральності серед чотирьох додатково додається до частково 

зваженої суми, отриманої з (1) та (2). 

 

ІЕІ = 0,5 ∗ (СЦ + ЦВВ) + ЩЦ + ПЦ + 𝑀𝑎𝑥 (СЦ; ЦВВ; ЩЦ; ПЦ) 

 

У табл. 3.3 конкретне значення (виражене як відсоток від загальної 

величини в мережі) ступеня центральності, щільності центральності, 

посередницької центральності, центральності власного вектору та, 

відповідно, індексу ЕІ обраховано для перших  50 країн з найбільшою 

часткою експорту. 

 

Таблиця 3.4 

Індекс ЕІ перших 50 країн з найбільшою часткою експорту 

Країна 

Ступі

нь 

Щільніст

ь 

Між 

центральні

сть 

Власний 

вектор 

Індекс 

EI Країна 

Ступі

нь 

Близькі

сть 

Між 

централь

ність 

Власний 

вектор 

Індекс 

EI 

Китай 0,25 

2,222E-

09 4,7E-05 0,166667 0,45838 

Чеська 

Республіка 0,02 

2,778E-

08 1,33E-06 0 

0,03000

1 

С А 0,23 

2,222E-

09 6,4E-05 0,333333 0,615064 Ірландія 0 0 0 0 0 

Німеччина 0,19 

5,747E-

09 5,03E-05 0 0,28505 

Саудівська 

Аравія 0 0 0 0 0 
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Продовження Таблиці 3.4 

Японія 0,03 

5,556E-

08 3,33E-06 0 0,045003 Туреччина 0 0 0 0 0 

Нідерланди 0,01 

0,166666

6 2E-06 0 0,338335 Австрія 0 0 0 0 0 

Гонконг 0,02 

1,366E-

09 1E-06 0,083334 0,135001 Індонезія 0 0 0 0 0 

Корея 0 0 0 0 0 Швеція 0,02 

8,333E-

08 2,67E-06 0 

0,03000

3 

Італія 0,02 

8,333E-

08 2E-06 0 0,030002 ОАЕ 0,01 

0,16666

66 6,66E-07 0 

0,33833

4 

 ранція 0,04 

1,111E-

08 6E-06 0 0,060006 Угорщина 0 0 0 0 0 

Бельгія 0,02 

4,167E-

08 3,33E-06 0 0,030003 Данія 0 0 0 0 0 

Мексика 0,01 

1,355E-

09 0 0,166667 0,255 Словаччина 0,02 

2,381E-

08 6,66E-07 0 

0,03000

1 

Велико-

британія 0,02 

1,667E-

08 2E-06 0 0,030002 

Південна 

Африка 0 0 0 0 0 

Канада 0,02 

1,366E-

09 3,33E-06 0,25 0,385004 Норвегія 0,01 

3,333E-

08 2E-06 0 

0,01500

2 

Сінгапур 0,01 

0,166666

6 3,34E-07 0 0,338334 Румунія 0 0 0 0 0 

В’єтнам 0 0 0 0 0 Чилі 0 0 0 0 0 

Тайбей 0 0 0 0 0 Фінляндія 0 0 0 0 0 

Росія 0 0 0 0 0 Філіппіни 0 0 0 0 0 

Швейцарія 0 0 0 0 0 Ірак 0 0 0 0 0 

Іспанія 0,01 

0,166666

6 0,005052 0 0,343385 Португалія 0 0 0 0 0 

Індія 0,02 

4,167E-

08 2E-06 0 0,030002 Аргентина 0 0 0 0 0 

Австралія 0 0 0 0 0 Катар 0 0 0 0 0 

Польща 0,01 

0,166666

6 2E-06 0 0,338335 Ізраїль 0 0 0 0 0 

Малайзія 0 0 0 0 0 Україна 0 0 0 0 0 

Таїланд 0 0 0 0 0 Казахстан 0 0 0 0 0 

Бразилія 0,01 
0,166666
6 1E-06 0 0,338334 Бангладеш 0 0 0 0 0 

Джерело: розраховано автором 

Проаналізувавши табл. 3.3, виявляється, що більше половини країн має 

індекс ЕІ рівний нулю. Це є наслідком того факту, що індекс EI є відносним 

показником, а, отже, половина країн виявляється рівною нулю відносно 

різних індексів центральності. 

У табл. 3.5 перераховано перші 25 країн за найвищим показником 

індексу ЕІ. 

Таблиця 3.5 

Перші 25 країн за найвищим показником індексу ЕІ 

Країна 

Ступінь 

центральності 

Щільність 

центральності 

Посередницька 

центральність 

Власний вектор 

центральності Індекс ЕІ 

США 0,23 2,22E-09 0,323220805 0,333333171 0,938221 

Китай 0,25 2,22E-09 0,237363299 0,166666586 0,695697 
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Продовження Таблиці 3.5 
Німеччина 0,19 5,75E-09 0,254199035 0 0,603398 

Канада 0,02 1,37E-09 0,016835737 0,250000121 0,401836 

Нідерланди 0,01 0,166667 0,01010461 0 0,348438 

Польща 0,01 0,166667 0,01010461 0 0,348438 

Іспанія 0,01 0,166667 0,005052305 0 0,343385 

Бразилія 0,01 0,166667 0,005052305 0 0,343385 

ОАЕ 0,01 0,166667 0,003365564 0 0,341699 

Сінгапур 0,01 0,166667 0,001686741 0 0,34002 

Мексика 0,01 1,35E-09 0 0,166666586 0,255 

Гонконг 0,02 1,37E-09 0,005052305 0,083333536 0,140053 

Франція 0,04 1,11E-08 0,03030591 0 0,090306 

Японія 0,03 5,56E-08 0,016835737 0 0,061836 

Бельгія 0,02 4,17E-08 0,016835737 0 0,046836 

Швеція 0,02 8,33E-08 0,013470173 0 0,04347 

Італія 0,02 8,33E-08 0,01010461 0 0,040105 

Індія 0,02 4,17E-08 0,01010461 0 0,040105 

Великобританія 0,02 1,67E-08 0,01010461 0 0,040105 

Чеська 

Республіка 0,02 2,78E-08 0,006731127 0 0,036731 

Словаччина 0,02 2,38E-08 0,003365564 0 0,033366 

Норвегія 0,01 3,33E-08 0,01010461 0 0,015002 

Джерело: розраховано автором 

 

Відповідно до результатів дослідження, США, Китай та Німеччина, 

мають високий рівень індексу ЕІ, що означає високу ефективність 

стратегічних та тактичних управлінських рішень відносно позиції та 

взаємозв'язків країни в системі МЕВ, зроблених на основі унікальних знань, 

що отримані внаслідок роботи національних систем ЕІ зі збору, обробки та 

інтерпретації внутрішніх і зовнішніх даних. 

Натомість Італія, незважаючи на той факт, що займає 8-е місце за 

часткою міжнародного експорту, демонструє дещо гірший результат з точки 

зору індексу EI: 17-е місце з 50 країн. 

Цікавим є той факт, що серед перших позицій за високим індексом ЕІ, 

є також країни з нижчим значенням вартості експорту, такі як Канада, 

Польща, Іспанія, Бразилія та Мексика. У таких випадках схильність до 

розробки ефективної національної системи ЕІ в основному походить від їх 

здатності посідати стратегічне становище в міжнародній торговій мережі:  
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1) Канада та Мексика мають велике значення в центральній частині 

власних векторів через те, що вони мають міцні стосунки із США;  

2) Польща, Іспанія та Бразилія мають відносно високу близькість 

центральності, а значить мають змогу прямо чи опосередковано впливати на 

систему міжнародних відносин. 

З проведеного вище аналізу можна виокремити рекомендації для 

реалізації італійської стратегії, спрямованої на посилення її позиції в системі 

міжнародної торгівлі.  

Для того, щоб збільшити свій індекс EI (тобто посилити свої позиції в 

системі МЕВ), Італія має поліпшити свої комерційні відносини із країнами, 

що характеризуються вищим рівнем центральності, зокрема Іспанією та 

Польщею, які становлять для Італії шосту та восьму країни-експортери 

відповідно.  

Крім того, беручи до уваги досить високе значення індексу EI Канади, 

зокрема, завдяки її власному вектору та посередницькій центральності, 

додатковий варіант може полягати в збільшенні торгового потоку з такою 

країною, який фактично становить лише 1% від загальної суми італійського 

експорту, з метою підвищення його індексу EI щодо експорту світової 

торгівлі. 

Подібний аналіз слід провести також з урахуванням усіх інших типів 

мереж, перерахованих вище, які вважаються стратегічними для Італії. Так, 

наприклад, застосування аналізу соціальної мережі до інфраструктури 

міжнародних газопроводів дасть змогу запропонувати країни, з якими Італія 

повинна вдосконалити міжнародні відносини, щоб гарантувати стабільне 

постачання енергії. 

Обчислення індексу EI у мережах міжнародних морських шляхів та 

міжміських зв’язків повітряного транспорту може бути використано як 

показник потенційного розвитку міграційних потоків, спрямованих на 

італійський півострів. У цьому випадку правильна стратегія ЕІ для Італії 

може полягати в укладенні угод, спрямованих на контроль еміграційних 
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потоків людей із країнами, що характеризуються високим індексом 

центральності, що представляє важливі мости між країнами Північної 

Африки та Східна Європа. 

Нарешті, аналіз соціальних мереж та обчислення індексу ЕІ також 

можуть бути використані для вимірювання рівня інтеграції у міжнародній 

фінансовій системі та швидкості поширення шоків ліквідності в банківській 

системі та фінансових криз в Єврозоні, до якої належить Італія.  

Беручи до уваги, що внаслідок нижчого розвитку фінансових ринків 

італійський промисловий сектор залежить від банків, достовірні знання про 

соціальні відносини банку можуть стати корисними для оперативного 

виявлення надзвичайних ситуацій з ліквідністю та підвищення стійкості 

національних фінансових посередників. Для цього аналіз соціальних мереж 

та індекс EI слід застосовувати до мережі міжнародних банківських відносин. 

 

3.3. Організаційна структура національної системи ЕІ на прикладі 

Італії  

 

У попередньому розділі продемонстровано практичне застосування 

третього етапу   впровадження ефективної системи ЕІ в Італії. У цьому 

розділі проілюстровано останній крок чотирьох етапної процедури, що 

передбачає визначення архетипу організаційної структури ЕІ та здійснення 

стратегічних дій, спрямованих на здобуття домінуючого становища в 

наднаціональному економічному просторі. 

Як уже зазначалося, вибір конкретної організації структури 

визначається такими факторами, як: історично сформована бізнес-культура, 

ступінь економічного розвитку, сфери застосування ЕІ та розуміння 

важливості ЕІ. Крім того, щоб подолати виявлені недоліки, слід враховувати 

конкретні критерії, що визначають італійські рамки ЕІ, проаналізовані в 

табл.3.1. Таким чином, основними обмеженнями національної системи ЕІ для 

Італії є:  
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1) децентралізація управління інформацією;  

2)  низький рівень співпраці між приватним і державним секторами; 

3)   частковий іноземний контроль над приватним ЕІ. 

Зокрема, стосовно децентралізації управління інформацією, можливим 

рішенням може бути: 

−  виявлення всіх елементів національної системи ЕІ, відповідальних 

або здатних збирати дані, обробляти інформацію та генерувати знання; 

− введення в організаційну структуру координуючої функції на рівні 

персоналу, що відповідає за координацію не лише внутрішнього та 

зовнішнього ЕІ, але й активних учасників національної системи ЕІ (державні 

адміністрації; університети; транснаціональні корпорації; МСП; промислові 

райони; торгові палати; приватні аналітичні центри; банківська система; 

профспілки; лобі). 

Щодо низького рівня співпраці між приватними та державними 

секторами, слід запровадити спеціальне агентство або міністерство, подібно 

до японського Міністерства промисловості та міжнародної торгівлі. Таке 

конкретне бюро повинно бути відповідальним за: 

− збір даних та інформації з усіх національних елементів (державних 

та приватних) системи ЕІ; 

− поширення знань серед учасників на основі їх конкретних 

інформаційних потреб; 

− визначення правил і чітких протоколів передачі конфіденційної 

інформації, яка вважається стратегічною на національному рівні, від 

державного (під безпосереднім контролем уряду) до приватного сектору. 

Нарешті, щоб подолати частковий зовнішній контроль над приватним 

ЕІ, Італія повинна створити спеціальний підрозділ в рамках організаційної 

структури EI з метою просування та підтримки стратегічних інтересів. Такий 

спеціальний підрозділ, що відповідає за здійснення діяльності на 

національній території, повинен знаходитись під контролем внутрішнього 

відділу ЕІ. 
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На рис. 3.9 проілюстровано запропоновану організаційну структуру 

системи ЕІ Італії. 

 

Рис. 3.9. Архетип організаційної структури системи ЕІ Італії 

Джерело: розроблено автором 

 

Щодо відділу зовнішнього ЕІ, за результатами аналізу, проведеного в 

попередніх розділах, варто зазначити, що у випадку Італії він повинен бути 

організований таким чином: 

− збір іноземної інформації за розділами «міжособистісний 

інтелледженс» та «інтелледженс на основі відкритих даних» (розділ 2.3) 

повинен бути зосереджений на Середземноморському районі (також для 

посилення контролю за міграційними потоками); Східній Європі (частково 

для посилення контролю за міграційними потоками, частково для 

встановлення зв’язків з потенційними членами ЄС); Європейському Союзі 

(зокрема Польща та Іспанія, для яких характерний високий рівень індексу ЕІ 

в глобальній торговельній мережі); 
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− інвестиції у збір іноземної інформації за розділом «технологічний 

інтелледженс» повинні бути обмежені, враховуючи обмежений бюджет, не 

стійку  італійську економіку та велику заборгованість. 

Після визначення організаційної структури EI, заключний етап 

чотирьохетапної процедури імплементації ефективної системи EI включає 

визначення пріоритетної стратегії. 

Відправною точкою для цього є результат матриці ЕІ, який відображає 

схильність до реалізації певної стратегії EI. Для Італії результат полягає у 

підході мережі взаємовідносин, як наведено на рис. 3.1. Ефективна стратегія 

має бути орієнтована на довгострокову перспективу та на внутрішнє 

управління інформацією за допомогою вдосконалення національного 

розповсюдження знань. У даному випадку увага зосереджена на внутрішніх 

мережах зв'язків між основними суб'єктами країни (уряд, МСП, державне 

управління, банківська система, великі корпорації, державні установи, 

університети тощо), спрямованих на розширення внутрішньо національного 

співробітництва та синергізму. 

Зокрема, у наступній частині цього розділу проілюстровано  приклад 

дослідження відносин між італійськими банками. Вибір банківської системи 

випливає з того, що, як уже зазначалось, італійський промисловий сектор 

залежить від банків (через високий рівень банківської заборгованості 

національних підприємств), і за рішенням уряду банки вважаються 

стратегічними національними суб'єктами економічної діяльності. Крім того, 

національна фінансова система являє собою фундаментальну інфраструктуру 

для забезпечення реалізації національної економічної політики, а аналіз 

мережі відносин між банками може забезпечити унікальними знаннями 

суб'єктів прийняття управлінських рішень на національному та інших рівнях 

планування МЕВ. 

Банківська система є важливим елементом системи міжнародних 

економічних відносин, враховуючи той факт, що вона одночасно 

представляє: 
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1. одну із найбільш важливих мереж системи міжнародних 

економічних відносин: мережу міжнародної валютно-фінансових відносин; 

2. одну з ключових інфраструктур для розвитку та економічного 

зростання географічних районів як всередині країни, так і поза її межами; 

3. засіб реалізації грошово-кредитної, економічної та фінансової 

політики, що проводиться національними суб'єктами, міжнародними 

організаціями, економічними та валютними союзами; 

4. мережу національних та транснаціональних банків, які є одними з 

найвпливовіших суб'єктів системи міжнародних економічних відносин. 

Варто підкреслити, що дослідження зосереджено лише на мережі 

італійських банків (згідно з метою дослідження), і з цієї причини іноземні 

фінансові установи відіграють пасивну роль у мережі відносин. Соціальні 

взаємозв’язки є результатом зв’язків між банками, що враховують навчальні 

програми та попередній досвід, наведено у табл. 3.2. 

На рис. 3.7 побудовано базову схему мережі соціальних взаємозв’язків 

серед основних італійських банків. Точки характеризують різні фінансові 

установи, і кожне число ідентифікує конкретний банк, дотримуючись 

порядку, представленого у списку табл. 3.5. 

 
Рис. 3.10. Соціальна мережа взаємовідносин основних італійських банків 
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Джерело: складено автором 

 

На рис. 3.10 наведено точки 1, 2 і 3, що представляють відповідно 

Unicredit Group (UCG), Monte Paschi di Siena (MPS) і Intesa, тоді як точки 38, 

39 і 40 представляють відповідно Commerzbank, Credit Agricole і IngBank. 

Напрямок стрілки відображає попередній досвід відносини директора банку, 

з якого починається стрілка, до банку, де вказує стрілка. Таким чином, 

наприклад, стрілка зверху, що переміщається від точки 4 до точки 20, 

передбачає, що в банку Fineco (4) є, щонайменше, директор з попереднім 

досвідом роботи в BNL-BNP Paribas (20). 

Для кращого графічного відображення значень чотирьох показників 

центральності, проілюстрованих у попередньому розділі, на рис. 3.8, 3.9, 3.10 

та 3.11 показано чотири різні зображення мережі. Зокрема, у кожній 

демонстрації пропонується макет мережі, щоб виділити кожен конкретний 

індекс центральності, який береться для аналізу: банк з вищим значенням 

такого конкретного індексу символізується більшим розміром кулі та 

розміщується в центрі радіальної схеми. 

 
Рис. 3.11. Ступінь центральності індексів основних італійських банків 

Джерело: розроблено автором 
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На рис. 3.11 зображено, що BPER (8) має більш високий індекс 

центральності, за яким йдуть Fineco (4), Mediobanca (5) і BancoBPM (7). З 

іншого боку, Unicredit (1), MPS (2) і Intesa (3), характеризуються низьким 

значенням такого індексу. Всі іноземні банки зображені з меншим розміром 

куль і розглядаються тільки як пасивні суб'єкти. 

Конкретний результат, наведений на рис. 3.8, може бути обґрунтований 

тим, що члени ради директорів банків середнього розміру мають попередній 

досвід роботи в інших фінансових установах. Натомість члени ради 

директорів найбільшого за розміром банку (Intesa, Unicredit та MPS) мають 

переважно академічний або банківський досвід, розроблений всередині 

країни. Згідно з такою інтерпретацією, Banco BPM виглядає як аномалія, 

ймовірно, через те, що він став третім італійським банком лише нещодавно (у 

2017 році) після злиття між банками середнього розміру, таким чином 

зберігаючи деякі типові особливості банків середнього розміру з точки зору 

організації та управління. 

На рис. 3.12, натомість, проектування мережі спрямоване на надання 

інформації про інші індекси центральності: близькість центральності (знову 

підкреслюється розмірами та радіальним розміром точок). У цьому випадку 

виникає унікальний банк, розташований у центральній позиції: Unicredit (1). 

Друге місце згідно з специфічним індексом центральності та зі значним 

відривом щодо віддаленості від першої позиції займає Intesa (3). 

Ураховуючи те, що індекс близькості центральності вимірює здатність 

банку вступати в контакт із цілою фінансовою системою, можливе уточнення 

такого результату представлено здатністю Unicredit (і Intesa в незначній мірі) 

«впливати» на італійську банківську мережу, наприклад, встановивши деякі 

стандарти або запровадивши нові моделі ведення банківської діяльності. Ця 
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здатність пов’язана з тим, що Unicredit та Intesa становлять найпоширеніший 

попередній професійний досвід членів ради директорів італійських банків. 

 

Рис. 3.12. Індекс близькості центральності основних італійських банків 

Джерело: розроблено автором 

 

Дивлячись на рисунок 3.13, можна підтвердити, що чітко окресленого 

кластеру немає: насправді існує шість банків, які займають більш центральне 

місце: Mediobanca (5), BPER (8), Intesa (3), Carige (17), Creval (15) та Banco 

BPM (7). Оскільки показники центральності є відносними показниками 

позиції точки в мережі, результат у цьому випадку не дає інформації, щоб 

припускати потенційну спроможність банків «впливати» на систему. 
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Рис. 3.13. Індекс посередницької центральності основних італійських 

банків 

Джерело: розроблено автором 

 

Причина специфічної структури мережі (відповідно до індексу 

посередницької центральності, який повинен визначати потенційні мости між 

підмережами), ймовірно, пов'язана з тим, що не існує значних та добре 

окреслених підмереж (частково через обмежену кількість банків, що беруться 

до уваги). Зокрема, лише два кластери виходять із мережі: перший 

складається з Mediobanca (5) та Banca Mediolanum (6); другий - MPS (2) та 

Carige (17). Примітно, що останній кластер включає два італійські банки, що 

не мають заборгованості. 
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Рис. 3.14. Власний вектор центральності основних італійських банків 

Джерело: розроблено автором 

 

На рис.3.14 запропоновано схему розташування мережі з метою 

виділення індексів центральності власних векторів для кожного банку, тобто 

міра близькості до банків, що характеризуються високим ступенем 

центральності (BPER, за яким йде Fineco, Mediobanca і Banco BPM). Банки з 

найвищими індексами центральності власних векторів: Carige (17) і MPS (2),  

це два дефолтних італійських банки. 

На основі дослідження можемо зробити висновок, що, незважаючи на 

той факт, що важливу роль у банківському секторі, природно, грають 

найбільші банки з точки зору фінансових активів, менш значні банківські 

установи можуть мати кращі умови для використання каналів зв'язку, збору 

або поширення інформації, передачі знань і мати вплив в рамках системи. 

Зокрема, крім двох найбільших банків: Unicredit та Intesa (які 

характеризуються найвищими показниками близькості центральності), також 

банк BPER має високий ступінь центральності, за яким слідують Fineco, 

Mediobanca та Banco BPM. Крім того, завдяки їх високим значенням власних 
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векторів центральності, такі банки як MPS та Carige можуть мати 

потенційний вплив, з точки зору соціальних відносин, на італійську 

банківську систему.  

Таким чином, для забезпечення суворого контролю над національною 

банківською системою, спрямованою на здійснення стратегії EI щодо захисту 

промислового апарату з високою заборгованістю, а також для збору і 

поширення інформації, Італія могла б зосередити свою увагу на деяких 

конкретних банках, що характеризується високим рівнем сили впливу в 

мережі. Подібний аналіз слід провести в мережі відносин національної 

обробної промисловості, у  внутрішніх зв'язках ланцюга поставок та в різних 

взаємодіях між учасниками італійської системи ЕІ, яка вважається 

стратегічною для країни.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Місце країни в системі МЕВ визначається на основі методики 

аналізу мереж соціальних зв’язків, розрахунку чотирьох індексів 

центральності та  індексу ЕІ. Усе це дає підґрунтя для визначення передумов 

впровадження ефективної системи ЕІ та здійснення впливу на систему 

міжнародних економічних відносин з метою реалізації національних 

інтересів та національної безпеки.  

2. Методика аналізу мереж соціальних зв’язків застосовується для 

розрахунку індексу ЕІ 50 найбільших країн-експортерів світу, що 

запропоновано визначати на основі індексів центральності: ступінь 

центральності  (індекс показує кількість взаємопов’язаних центрів та є 

виміром кількості торгівельних потоків країни з іншими країнами світу); 

щільність центральності (заснована на відстані між країнами та зосереджує 

увагу на близькості, яка існує між країною та всіма іншими, присутніми у 

відповідній мережі);  посередницька центральність (дозволяє ідентифікувати 

ті країни, які виконують роль моста між двома або більше регіональними 
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торговельними мережами, підтримуючи зв’язок з периферійними 

географічними районами); власний вектор центральності (вимірює здатність 

країни впливати на світову торгівлю і підтримує ідею, згідно з якою, країна, 

яка має потужний прямий торговельний потік із державами, що 

характеризуються високим ступенем центральності, повинна мати сильніший 

вплив у навколишньому середовищі). 

3. Індекс ЕІ розраховується за чітко визначеним алгоритмом. Це 

зважена сума всіх індексів центральності, в якій: 1) ступінь центральності 

(Dс) та центральність власного вектора (Eс) складають 50% їхніх значень, 

щоб пом'якшити вплив більшого обсягу торгівлі, пов’язаної з основними 

країнами; 2) близькість центральності (Cс) та посередницька центральність 

(Bс), що описують здатність контактувати з кожною країною та бути містком 

між можливими підмережами; 3) найвищий показник центральності серед 

чотирьох додатково додається до частково зваженої суми. Відповідно до 

результатів дослідження, США, Китай та Німеччина, мають високий рівень 

індексу ЕІ та схильність до впровадження ефективної системи ЕІ. Натомість 

Італія, незважаючи на той факт, що займає 8-е місце за часткою 

міжнародного експорту, демонструє дещо гірший результат з точки зору 

індексу EI: 17-е місце з 50 країн.  

4. Процедура впровадження ефективної системи ЕІ включає чотири 

етапи: 1) визначення сфери застосування національної системи ЕІ; 2) 

проведення внутрішньої оцінки за допомогою матриці ЕІ; 3) розрахунок 

індексу економічного інтелледженсу; 4) розробка ефективної організаційної 

структури національної системи ЕІ. Масштаб застосування національної 

системи ЕІ зумовлюється іншими трьома елементами процедури, а також 

залежить від геоекономічного фокусу інтересів, сфери інтересів та цілей, що 

можуть бути досягнуті з використанням інструментів ЕІ. 

5. Ефективність національної системи ЕІ значно залежить від 

історичних та культурних особливостей; рівня економічного розвитку країни; 

сфери застосування ЕІ; рівня усвідомлення державними органами влади 
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важливості ЕІ для країни. На основі сформульованого в першому розділі 

визначення сутності ЕІ та аналізу систем ЕІ провідних країн світу 

запропоновано прототип організаційної структури ЕІ країни, що має бути 

адаптований кожною країною зважаючи на зазначені національні 

особливості. Зокрема операційний відділ зовнішнього ЕІ має містити такі 

напрямки: агентурний інтелледженс, інтелледженс відкритих джерел 

інформації, технічний інтелледженс, а також контроль та аналіз системи ЕІ. 

 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeно в aвтopcькиx poбoтax [147, 148]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи до аналізу 

економічного інтелледженсу, зокрема структури та співвідношення 

складових ЕІ та розроблено практичні рекомендацій щодо імплементації 

національних систем ЕІ для забезпечення національної економічної безпеки 

та захисту національних інтересів у складній системі міжнародних 

економічних відносин. 

1. Теоретико-методологічний підхід до аналізу еволюції сутності ЕІ 

поглиблено за допомогою триетапної моделі: 1) здійснення етимологічного 

аналізу ЕІ, що дозволяє з’ясувати корені поняття «інтелледженс» та виділити 

його сутність, яка є елементом нового визначення ЕІ, сформульованого в 

процесі конструювання наукової категорії; 2) з'ясування  причин відсутності 

єдиної теоретико-методологічної основи в дослідженнях ЕІ; 3) виокремлення 

двох класифікаційних груп інтелледженсу: за референтним об’єктом та за 

масштабом дослідження та побудову семантичної карти ЕІ. Це склало основу 

запропонованої сучасної концепції ЕІ, як предметну область економічної 

науки вцілому і МЕВ зокрема. 

2. Розглянуто поняття ЕІ у двох аспектах одночасно: у широкому та 

вузькому, оскільки сучасний стан глобалізації вимагає формування загальної 

сучасної концепції ЕІ. В широкому розумінні ЕІ – це систематизована 

діяльність, що проводиться різними суб'єктами прийняття рішень та включає 

всі етапи  визначення  цілей, ідентифікації обсягу, вибір методів збору і 

обробки даних про конкретний об'єкт, розробка рекомендацій з метою 

реалізації їх економічних інтересів; у вузькому розумінні – це теорія і 

практика інституційно упорядкованої діяльності національних урядів та 

наднаціональних організацій, орієнтованої на прийняття управлінських 

рішень відносно стратегії і тактики розвитку міжнародних економічних 

відносин країн в коротко- та довгостроковому періодах, інформаційною 

основою яких є якісно нові приховані знання щодо предмету дослідження, 
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добуті легітимними методами в процесі збору, обробки внутрішніх і 

зовнішніх даних, їх інтерпретації з  

використанням спеціальних інструментів та їх розповсюдження для 

забезпечення конкурентних переваг в балансі міжнародної інформаційної 

асиметрії. 

3. Інструментом ідентифікації та класифікації різних національних 

підходів до ЕІ на основі їх специфічних характеристик, культурних 

особливостей та рівня розвитку ЕІ є матриця економічного інтелледженсу, що 

може бути застосована для аналізу взаємодії між країнами в системі МЕВ. 

Матриця ЕІ, побудована у прямокутній системі координат, визначених 

об’єктом дослідження (внутрішній і зовнішній аналіз) та часовою 

орієнтацією (коротко- та довгострокова), містить чотири квадранти 

(контрінтелледженс, технологічний інтелледженс, конкурентний 

інтелледженс, мережевий інтелледженс), які відображають характерні риси 

системи ЕІ.  

4. Складові концепції ЕІ (стратегічний інтелледженс, ринковий 

інтелледженс, конкурентний інтелледженс, бізнес інтелледженс, 

технологічний інтелледженс, бенчмаркінг, управління знаннями) 

охарактеризовано та класифіковано за шістьма критеріями: об’єкт 

дослідження (зовнішній і внутрішній); часова орієнтація (довгострокова і 

короткострокова); кінцеві споживачі інформації (наднаціональні та 

національні організації, уряди, суб’єкти  міжнародного бізнесу); методи 

збору інформації (легальні і нелегальні); прозорість інформації (прихована і 

відкрита), що забезпечило їх комплексний аналіз та стало теоретичною 

основою розробки концепції ЕІ. 

5. Виявлення національних особливостей у формуванні систем ЕІ і 

обґрунтування стратегії ЕІ та національної інформаційної безпеки країн в 

системі міжнародних економічних відносин запропоновано здійснювати на 

основі розрахунку кількісних вимірів соціально-культурних цінностей країн 

за моделлю Г. Хофстеда (дистанція влади, колективізм/індивідуалізм, 
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довгострокова/ короткострокова орієнтація, уникнення невизначеності). 

Кількісний компаративний аналіз національних систем ЕІ виявляє незначні 

відхилення позицій країн в матриці ЕІ відносно результатів якісного аналізу, 

що свідчить про значущість культурного середовища як самостійного 

фактору вибору підходів до системи ЕІ країн. 

6. Місце країни в системі МЕВ визначається на основі методики 

аналізу мереж соціальних зв’язків та розрахунку чотирьох індексів 

центральності в релевантних для країни мережах (торговельних, 

транспортних, інформаційних, інфраструктурних, культурних, політичних). 

Розрахунок індексу ЕІ на основі запропонованих показників дає підґрунтя 

для 1) визначення позиції країни в системі МЕВ; 2) з'ясування ефективності 

системи ЕІ країни; 2) можливості національної системи ЕІ отримувати та 

аналізувати дані та інформацію і забезпечити новими необхідними знаннями 

суб'єктів прийняття ефективних управлінських рішень стосовно стратегії і 

тактики розвитку міжнародних  економічних відносин та протистояння 

новим викликам в системі МЕВ, що стають більш складними; 3) 

потенційного рівня здатності країн використовувати ситуації інформаційних 

асиметрій по відношенню до решти світу в конкретній мережі системи МЕВ.  

7. Національна система ЕІ може бути оцінена за шістьма конкретними 

критеріями: ступінь поляризації системи економічного інтелледженсу 

(централізована, децентралізована); рівень визнання державою важливості ЕІ 

як інструменту створення та використання інформаційної асиметрії (високий, 

низький); рівень кооперації приватних та державних суб’єктів в галузі ЕІ; 

джерело контролю за приватною інформацією (внутрішнє, зовнішнє); 

коротко- чи довгострокова орієнтація (тактичний, стратегічний підхід); 

ступінь поширення інформації серед учасників національної системи ЕІ. 

Трьома найпоширенішими та найважливішими вимірами, які слід 

враховувати для визначення сфери застосування національної системи 

економічного інтелледженсу, є: 1) географічні райони; 2) сфера інтересів; та 

3) цілі, яких можна досягти за допомогою діяльності з ЕІ. 
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8. Розрахунок інтегрального індексу економічного інтелледженсу для 

50 найбільших країн-експортерів світу запропоновано здійснювати на основі 

таких індексів центральності як: ступінь центральності (показує кількість 

взаємопов’язаних центрів та є виміром кількості торгівельних потоків країни 

з іншими країнами світу); щільність центральності (базується на відстані між 

країнами та близькості зі всіма іншими, присутніми у відповідній мережі);  

посередницька центральність (дозволяє ідентифікувати ті країни, які 

виконують роль моста між двома або більше регіональними торговельними 

мережами, підтримуючи зв’язок з периферійними географічними районами); 

власний вектор центральності (вимірює здатність країни впливати на світову 

торгівлю і зовнішнє бізнес-середовище). Маючи 17-е місце із 50 за індексом 

ЕІ, Італія має поліпшити свої комерційні відносини із країнами, що 

характеризуються вищим рівнем центральності, зокрема Іспанією та 

Польщею, які становлять для Італії шосту та восьму країни-експортери 

відповідно. Канада, що має високе значення індексу EI (завдяки її власному 

вектору та посередницькій центральності)  та лише 1% у частці експорту Італії, у 

разі збільшення торговельного потоку з Італією, забезпечить їй підвищення 

індексу ЕІ. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Specifics of economic intelligence at the micro level (these are individual entrepreneurs, 

individual workers, citizens) 

 
Form of 

international 

economic relations 

What information is 

collected within the 

economic 

intelligence 

Who collects 

information 

What decisions 

are made based 

on the 

information 

gathered 

In what form the 

relationship is 

formalized 

Describe the 

decision-

making process  

Trade in goods Price, quality, 

country of origin of 

product, national 

and international 

standards, supply 

chain (especially for 

food), national and 

international laws 

on the respect of the 

environment and 

child labor. 

The single 

individual. 

Which 

product/service 

buy/sell. 

Agreement between 

buyer and supplier 

more or less 

formalized. 

The decision-

making process 

is quite 

elementary. It 

requires 

limited 

information 

and involves 

one or few 

people. The 

procedure 

could be 

subject to 

cognitive 

biases and 

limited 

rationality. 

 

Services 

Monetary and 

financial, credit 

relations 

National and 

international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-money 

laundering law and 

financing of 

terrorism regulation, 

cost of credit, 

interest rates. 

Decision on type 

of investments, 

liquidity 

preference, 

choice of system 

of payment. 

Written contract 

between individual 

and provider of 

financial services. 

Labor migration Characteristics of 

the country, 

development of the 

national economy, 

quality of life of the 

country, level of 

salaries, job 

conditions. 

Choice of country 

to move to and 

specific job 

position to search 

for. 

Depending on the 

agreement between 

the country of origin 

and the nation of 

destination: free 

movement; 

application for 

VISA; citizenship 

request. 

Scientific and 

technical 

connections and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological 

districts, national 

and international 

laws on intellectual 

property, procedures 

for register patents, 

copyright and 

trademarks. 

Choice of the 

geographical 

areas where 

register patent or 

start up a 

business. 

Formal regulation of 

the country of 

destination. 
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Таблиця Б.2 

Specifics of economic intelligence at the level of companies, Association of companies 

 
Form of 

international 

economic 

relations 

What information 

is collected within 

the economic 

intelligence 

Who collects 

information 

What decisions 

are made based 

on the 

information 

gathered 

In what form the 

relationship is formalized 

Describe the 

decision-

making 

process  

Trade in goods Price, quality, 

volume 

availability, 

country of origin 

of product, 

national and 

international 

standards, supply 

chain, national and 

international laws 

on the respect of 

the environment 

and child labor, 

dual use 

regulation.  

Purchasing 

office, Sale 

department, 

Quality control 

office, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Which 

product/service 

buy/sell, places 

where 

delocalize 

production 

offering 

services, 

location of 

plants. 

Mainly written contracts, 

formal agreements. 

The decision-

making 

process is 

more 

articulated. It 

requires a 

higher 

amount of 

information 

and involves 

specialized 

offices. The 

procedure is 

quite formal. 

Services 

Monetary and 

financial, credit 

relations 

National and 

international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-

money laundering 

law and financing 

of terrorism 

regulation, cost of 

credit, interest rate, 

inflation. 

Administrative 

office, 

accounting 

department, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Decision on 

type of 

investments, 

liquidity 

preference, 

choice of system 

of payment. 

Written contract and 

agreements between 

corporations/associations 

and provider of financial 

services. 

Labor migration Characteristics of 

migration flows, 

future trends, level 

of salaries, job 

conditions. 

Research 

department, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Choice of 

country to 

establish 

production 

plants on the 

basis of the 

labor costs. 

Depending on the 

agreement between the 

country of origin and the 

nation of destination: free 

movement; application for 

VISA; citizenship request. 

Scientific and 

technical 

connections and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological 

districts, national 

and international 

laws on intellectual 

property, 

procedures for 

register patents, 

copyright and 

trademarks. 

Research and 

Development 

department, 

legal office, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Choice of the 

geographical 

areas where 

register patent 

or start up a 

business. 

Formal regulation of the 

country of interest. 
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Таблиця Б.3 

Specifics of economic intelligence at the Cross-sectoral level 
 

Form of 

international 

economic 

relations 

What information 

is collected within 

the economic 

intelligence 

Who collects 

information 

What decisions 

are made based 

on the 

information 

gathered 

In what form the 

relationship is 

formalized 

Describe the 

decision-

making 

process  

Trade in goods Price, quality, 

volume 

availability, 

country of origin of 

product, national 

and international 

standards, supply 

chain, national and 

international laws 

on the respect of 

the environment 

and child labor, 

dual use regulation.  

Purchasing 

office, Sale 

department, 

Quality control 

office, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Which 

product/service 

buy/sell, places 

where delocalize 

production 

offering 

services, 

location of 

plants. 

Mainly written contracts, 

formal agreements. 

The decision-

making 

process is 

quite complex 

and 

bureaucratic. 

It requires a 

high amount 

of information 

and involves 

specialized 

offices. The 

procedure is 

very formal. 

Services 

Monetary and 

financial, credit 

relations 

National and 

international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-money 

laundering law and 

financing of 

terrorism 

regulation, cost of 

credit, interest rate, 

inflation. 

Administrative 

office, 

accounting 

department, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Decision on type 

of investments, 

liquidity 

preference, 

choice of system 

of payment. 

Written contract and 

agreements between 

corporations/associations 

and provider of financial 

services. 

Labor migration Characteristics of 

migration flows, 

future trends, level 

of salaries, job 

conditions. 

Research 

department, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Choice of 

country to 

establish 

production 

plants on the 

basis of the labor 

costs. 

Depending on the 

agreement between the 

country of origin and the 

nation of destination: 

free movement; 

application for VISA; 

citizenship request. 

Scientific and 

technical 

connections and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological 

districts, national 

and international 

laws on intellectual 

property, 

procedures for 

register patents, 

copyright and 

trademarks. 

Research and 

Development 

department, 

legal office, 

Economic 

intelligence 

office (if 

available). 

Choice of the 

geographical 

areas where 

register patent or 

start up a 

business. 

Formal regulation of the 

country of interest. 
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Таблиця Б.4 

Specifics of economic intelligence at International level (countries) 
 

Form of 

international 

economic 

relations 

What information is 

collected within the 

economic intelligence 

Who collects 

information 

What decisions are 

made based on the 

information gathered 

In what form the 

relationship is 

formalized 

Describe the 

decision-

making 

process  

Trade in goods Different national cost 

of production, main 

national industries, 

main national 

champions, country of 

origin of product, 

national and 

international 

standards, supply 

chain, national and 

international laws on 

the respect of the 

environment and child 

labor, dual use 

regulation. 

Economic 

Intelligence 

department (if 

available), 

public 

administration, 

public 

institution 

dedicated, 

ministries, 

governmental 

agencies, 

universities, 

research 

centers, 

chambers of 

commerce, 

embassies, and 

consulates. 

Sector or industry for 

investing the national 

resources; choice of 

national partnerships; 

duties and quotas. 

National laws and 

regulation, public-

private 

partnerships. 

The decision-

making 

process is 

very complex 

and 

bureaucratic, 

and 

influenced by 

politics. It 

requires a 

high amount 

of 

information, 

involves 

specialized 

offices, 

authorities 

and national 

bodies. The 

procedure is 

very formal 

and strictly 

respect legal 

rules. 

Services 

Monetary and 

financial, credit 

relations 

Balance of payments, 

national and 

international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-money 

laundering law and 

financing of terrorism 

regulation, cost of 

credit, nominal and 

real interest rate. 

Fiscal and monetary 

policies, currency 

restriction, limitation 

on capital movements, 

interest rate, public 

debt. 

National laws and 

regulation. 

Labor migration Characteristics of 

migration flows, 

future trends, 

characteristics of the 

country of origin of 

the migration flow. 

Level of openness of 

the country to 

migration flows from 

abroad, restriction to 

movements of people. 

National laws and 

regulation, 

international 

agreements. 

Scientific and 

technical 

connections and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological districts, 

national and 

international laws on 

intellectual property, 

procedures for register 

patents, copyright and 

trademarks, evolution 

of patents in different 

countries. 

Agreements/decisions 

on international 

standards, new 

technologies to 

develop. 

National laws and 

regulation, 

international 

agreements, 

public-private 

accords. 
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Таблиця Б.5 

 

Specifics of economic intelligence at Regional level (eg EU, NAFTA) 

 

Form of 

international 

economic 

relations 

What information is 

collected within the 

economic 

intelligence 

Who collects 

information 

What decisions are 

made based on the 

information gathered 

In what form the 

relationship is 

formalized 

Describe the 

decision-

making 

process  

Trade in goods Different regional 

cost of production, 

main regional 

industries, country 

of origin of product, 

national and 

international 

standards, supply 

chain, national and 

international laws on 

the respect of the 

environment and 

child labor, dual use 

regulation. 

Economic 

Intelligence 

department 

(if available), 

public 

offices, 

agencies 

dedicated, 

universities, 

research 

centers. 

Sector or industry for 

investing the regional 

resources; internal and 

external duties and 

quotas. 

Regional laws and 

regulation, public-

private 

partnerships, 

international 

agreements 

The decision-

making 

process turns 

out to result 

strongly 

articulated. 

Politics plays 

a pivotal role. 

It requires a 

high amount 

of data and 

information, 

involving 

specialized 

offices, public 

authorities 

national and 

international 

bodies. The 

procedure is 

very formal 

and in 

compliance 

with the 

different 

national laws. 

Services 

Monetary and 

financial, credit 

relations 

Balance of 

payments, national 

and international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-money 

laundering law and 

financing of 

terrorism regulation, 

cost of credit, 

nominal and real 

interest rate. 

Fiscal and monetary 

policies, currency 

restriction, internal and 

external limitation on 

capital movements, 

interest rate. 

Labor migration Characteristics of 

internal and external 

migration flows, 

future trends, 

characteristics of the 

country of origin and 

destination (if 

internal to the 

regional area) of the 

migration flow. 

Level of openness of 

the regional area to 

migration flows from 

abroad, internal and 

external restriction to 

movements of people. 

Scientific and 

technical 

connections and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological 

districts, national 

and international 

laws on intellectual 

property, procedures 

for register patents, 

copyright and 

trademarks, 

evolution of patents 

in different 

countries. 

Agreements/decisions 

on international 

standards, new 

technologies to develop 

Regional laws and 

regulation, public-

private 

partnerships, 

international 

agreements public-

private agreements 
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Таблиця Б.6 

Specifics of economic intelligence at the Global level (supranational) 

 

Form of 

international 

economic 

relations 

What information is 

collected within the 

economic intelligence 

Who collects 

information 

What decisions are 

made based on the 

information 

gathered 

In what form the 

relationship is 

formalized 

Describe the 

decision-

making 

process  

Trade in 

goods 

Different national cost 

of production, main 

national industries, main 

national champions, 

country of origin of 

product, national and 

international standards, 

supply chain, national 

and international laws 

on the respect of the 

environment and child 

labor, dual use 

regulation. 

Economic 

Intelligence 

department 

(if available), 

public 

offices, 

agencies 

dedicated, 

universities, 

research 

centers, 

global 

organizations 

(UN, OCSE, 

NATO, 

Basilea, FMI, 

G8, G10, 

WTO, FSB). 

Definition of global 

standards; duties 

and quotas to 

support developing 

or underdeveloped 

countries.  

International 

agreements, 

public-private 

contracts. 

The 

decision-

making 

process is 

the result of 

complex 

interaction 

among 

political 

bodies and 

bureaucratic 

department. 

Politics 

plays a 

pivotal role. 

It requires a 

high amount 

of data and 

information, 

involving 

specialized 

offices, 

public 

authorities 

national and 

international 

bodies. The 

procedure is 

very formal 

and in 

compliance 

with the 

different 

national and 

international 

laws. 

Services 

Monetary 

and 

financial, 

credit 

relations 

Balance of payments, 

national and 

international 

regulation about 

capital movements, 

fiscal impact of 

different payment 

system, anti-money 

laundering law and 

financing of terrorism 

regulation, cost of 

credit, interest rates 

and level of inflation 

of different 

geographical areas. 

Definition of 

global rules on 

international 

fiscal system, 

anti-money 

laundering 

practices, 

financing of 

terrorism 

regulation; 

financial aid to 

underdeveloped 

and developing 

countries. 

Labor 

migration 

Characteristics of 

migration flows, 

future trends, 

characteristics of the 

country of origin of 

the migration flow. 

Stabilization and 

control of the 

flow of 

migrations. 

Scientific 

and 

technical 

connections 

and 

intellectual 

property 

Existence of 

technological 

districts, national and 

international laws on 

intellectual property, 

procedures for 

register patents, 

copyright and 

trademarks, evolution 

of patents in different 

countries. 

Definition of 

international 

standards, 

promotion of 

technological 

evolution of poor 

geographical 

areas. 

 


