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анотація. у статті обґрунтовано необхідність розробки механізму забезпечення економічної безпеки на основі ін-
телектуального потенціалу. встановлено, що основним елементом такого механізму має бути встановлення загроз. роз-
роблено послідовність виявлення загроз економічній безпеці у сфері формування та використання інтелектуального 
потенціалу. визначено очікувану зміну показників оцінки умов формування та результатів використання інтелектуаль-
ного потенціалу. Показники оцінки інтелектуального потенціалу розподілено на ті, що генерують загрози та створюють 
можливості зміцнення економічної безпеки. запропоновано основні напрямки роботи з усунення загроз.
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постановка проблеми. в сучасних умовах націо-
нальна економіка стикається з загрозами в різних сфе-
рах свого функціонування. виникнення цих загроз обу-
мовлено нестабільністю, динамічністю внутрішнього та 
зовнішнього середовища, протистояти яким є головним 
завданням економічної безпеки. значна частина загроз 
генерується в сфері формування та використання інтелек-
туального потенціалу національної економіки. саме тому 
виникає необхідність розробки механізму забезпечення 
економічної безпеки, одним з основних елементів якого 
було б виявлення загроз в сфері формування інтелекту-
ального потенціалу та його використання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 
забезпечення економічної безпеки національної еко-
номіки розглянуто в роботах багатьох науковців, серед 
яких власюк о. [1], дацків р. [2, с. 143-153], кобзар н.і., 
геращенко с. о., кірієнко о. М. [3, с. 49-56], Петрушев-
ська в. [4, с. 441-448], царенко о. [5, с. 114-122]. в робо-
тах науковців розглянуто сутність та складові економічної 
безпеки, фактори, що на неї впливають, напрями її забез-
печення.

дослідженню ролі інтелектуального потенціалу для 
національної економіки, проблем його формування та 
використання присвячені роботи таких науковців, як 
семикіна М., гунько в., Пасєка р. [6], Маліцький Б., 
Попович о. [7, с. 7-13], Мойсеєнко і. [8], розумний М.  
[9, с. 90-93] тощо.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. не дивлячись на значну увагу дослідників до 
окресленої вище проблеми, роль інтелектуального потен-
ціалу як основи забезпечення економічної безпеки націо-
нальної економіки потребує поглибленого вивчення. крім 
того, виникає необхідність розробки механізму забезпе-
чення економічної безпеки на основі інтелектуального 
потенціалу та виявлення загроз пов’язаних з його форму-
ванням та використанням.

Мета статті. Метою дослідження є розробка послі-
довності виявлення загроз економічній безпеці в сфері 

формування та використання інтелектуального потенці-
алу як одного з основних елементів механізму забезпе-
чення економічної безпеки національної економіки.

виклад основного матеріалу. в процесі забезпечення 
економічної безпеки на основі інтелектуального потенці-
алу постає важливе завдання щодо ідентифікації загроз у 
сфері його формування та використання. Послідовність 
виявлення загроз економічній безпеці у сфері формування 
та використання інтелектуального потенціалу та причин 
їх виникнення наведено на рис.1

з метою ідентифікації загроз економічній безпеці у 
сфері формування та використання інтелектуального 
потенціалу пропонується побудувати лінії тренду показ-
ників оцінки умов формування та результатів викорис-
тання інтелектуального потенціалу, на основі яких визна-
чити точковий прогноз значень цих показників.

на практиці екстраполяцію прогнозованих значень 
соціально-економічних явищ здійснюють за допомогою 
інтервальних оцінок. При цьому для визначення меж 
інтервалів використовується інтервальна нерівність:

Y t Y Y tt ïð t− ≤ ≤ +σ σε ε ,                       (1)
де t  - коефіцієнт довіри за розподілом ст’юдента; σε  

- залишкове середнє квадратичне відхилення; Yt  - дис-
кретне (точкове) значення прогнозного рівня [10].
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−
−

∑( )
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y Y

n m
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2

,                            (2)

де n  - кількість рівнів базисного ряду динаміки;  
m  - кількість параметрів теоретичної залежності тренду; 
y  - емпіричне значення рівнів базисного ряду динаміки 
[10].

коефіцієнт довіри t  вибирається із статистичних 
таблиць розподілу ст’юдента [11, C. 13-19]. в залежності 
від числа ступенів вільності ( )n m−  та рівня значимості 
α . тоді, з імовірністю P = −1 α  прогнозний рівень 
тренду у майбутньому буде знаходитись у визначених 
межах.
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з врахуванням визначених інтервалів, в яких перебу-
вають показники оцінки умов формування та результатів 
використання інтелектуального потенціалу може бути 
отримано інтервальний прогноз нормованих значень цих 
показників оцінки, на основі якого визначається інтер-
вальний прогноз індикаторів оцінки умов формування та 
результатів використання інтелектуального потенціалу та 
інтервальний прогноз інтегрального індикатора оцінки 
інтелектуального потенціалу. з врахуванням інтервалу, в 
якому перебуватиме інтегральний індикатор інтелекту-
ального потенціалу, має визначатися його очікувана зміна 
у прогнозованому періоді, що дасть змогу встановити очі-
кувану зміну інтегрального індикатору економічної без-
пеки під впливом інтелектуального потенціалу.

далі необхідно визначити можливі причини появи 
загроз зниження економічної безпеки, що є можливим за 
умови більш детального розгляду факторів впливу на їх 
виникнення для цього пропонується використати один 
з методів елімінування, який ґрунтується на врахуванні 
абсолютних різниць між фактичними та очікуваними зна-
ченнями відповідних індикаторів.

на рис. 2 представлено фактори впливу на значення 
індикатору економічної безпеки.

очікувану зміну інтегрального індикатору економіч-
ної безпеки пропонується визначати з врахуванням очі-
куваної зміни інтегрального індикатору інтелектуального 

потенціалу, який і виступає фактором першого порядку. 
його вплив визначається двома факторами другого 
порядку – очікуваною зміною індикатору умов форму-
вання і очікуваною зміною індикатору результатів вико-
ристання інтелектуального потенціалу:

1. вплив змін індикаторів умов формування та резуль-
татів використання інтелектуального потенціалу на очіку-
вану зміну економічної безпеки в цілому:

∆ ∆I Ô Ê II ÔÅÁ j j
j

( ) ( )= ⋅ ⋅
=
∑ α
1

9

;                  (3)

∆ ∆I Â Ê II ÂÅÁ j j
j

( ) ( )= ⋅ ⋅
=
∑ α
1

9

,                  (4)

∅I ÔÅÁ ( )  та ∅I ÂÅÁ ( )  - очікувана зміна інтегрального 
індикатору економічної безпеки за рахунок зміни індика-
тору умов формування та результатів використання інте-
лектуального потенціалу, відповідно;

Ê j  - коефіцієнт вагомості індикатору за j -тою скла-
довою економічної безпеки;

α j  - зміна індикатору за j -тою складовою економіч-
ної безпеки за рахунок зміни інтегрального індикатору 
інтелектуального потенціалу на 1 пункт;

∅II Ô( )  та ∅II Â( ) - очікувана зміна інтегрального 
індикатору інтелектуального потенціалу за рахунок 
впливу зміни індикатору умов його формування та інди-
катору результатів його використання, відповідно.
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рис. 1. послідовність виявлення загроз економічній безпеці в сфері формування 
та використання інтелектуального потенціалу (складено автором)
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2. Факторами третього порядку є показники, що харак-
теризують умови формування та результати використання 
інтелектуального потенціалу.

щодо впливу на економічну безпеку показників 
оцінки умов формування інтелектуального потенціалу, то 
вона визначається наступним чином:

∆ ∆I Ô Ê Êô ÊÔ ІÔÅÁ і j j і і
j

( ) = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
∑ α
1

9

             (5)

Ê j  - коефіцієнт вагомості індикатору за j -тою скла-
довою економічної безпеки;

Êô - коефіцієнт вагомості індикатору формування 
інтелектуального потенціалу;

α j  - зміна індикатору за j -тою складовою економіч-
ної безпеки за рахунок зміни інтегрального індикатору 
інтелектуального потенціалу на 1 пункт;

ÊÔі  - коефіцієнт вагомості і-того показника оцінки 
формування інтелектуального потенціалу;

∅ІÔі  - очікувана зміна і-того показника оцінки фор-
мування інтелектуального потенціалу.

щодо впливу на економічну безпеку очікуваної зміни 
показників оцінки результатів використання в цілому то 
вона визначається наступним чином:

∆ ∆I Â Ê Êâ ÊÂ ІÂÅÁ і j j і і
j

( ) = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
∑ α
1

9

,            (6)

Ê j  - коефіцієнт вагомості індикатору за j -тою скла-
довою економічної безпеки;

Êâ - коефіцієнт вагомості індикатору результатів 
використання інтелектуального потенціалу;

α j  - зміна індикатору за j -тою складовою економіч-
ної безпеки за рахунок зміни інтегрального індикатору 
інтелектуального потенціалу на 1 пункт;

ÊÂі  - коефіцієнт вагомості і-того показника оцінки 
результатів використання інтелектуального потенціалу;

∅ІÂі  - очікувана зміна і-того показника оцінки резуль-
татів використання інтелектуального потенціалу.

саме на основі такого аналізу стає можливим розподі-
лити всі показники на такі, що генерують загрози та ство-
рюють можливості зміцнення економічної безпеки.

запропоновану послідовність було використано 
для визначення загроз економічній безпеці україни у 
2018 році на основі обробки статистичних даних за 2009-
2017 роки. Як видно з таблиці, існує загроза зниження 
індикатору у зв’язку з прогнозованим зменшенням інте-

грального індикатору інтелектуального потенціалу на 
0,134 пункти. отже загрозою є зниження інтегрального 
індикатору економічної безпеки на 0,0259 пункти або на 
5,286%. 

крім того було встановлено, що на очікувану зміну 
інтегрального індикатору економічної безпеки найбільше 
може вплинути зміна індикатору формування інтелек-
туального потенціалу, тоді як вплив зміни індикатору 
результатів його використання очікується незначний. 
так, внаслідок зміни умов формування інтелектуального 
потенціалу інтегральний індикатор економічної безпеки 
може знизитись на 0,0192 пункти, тоді як за рахунок погір-
шення результатів його використання – на 0,0067 пункти. 

При цьому, серед показників оцінки формування інте-
лектуального потенціалу найбільший негативний вплив 
на інтегральний індикатор економічної безпеки очікується 
внаслідок зменшення частки випускників внз ііі-іV рів-
нів акредитації у загальній кількості випускників. сут-
тєве скорочення очікується внаслідок зниження видатків 
зведеного бюджету на фінансування науки та зниження 
частки населення, зайнятого інтелектуальною працею. 
саме на розв’язання цих проблем в сфері формування 
інтелектуального потенціалу мають спрямовуватись дії 
щодо забезпечення економічної безпеки.

серед показників оцінки результатів використання 
інтелектуального потенціалу найбільший негативний 
вплив на інтегральний індикатор економічної безпеки 
очікується внаслідок зменшення кількості впровадже-
них технологічних процесів. суттєве скорочення очіку-
ється внаслідок зниження обсягів виконаних наукових 
та науково-технічних робіт та кількості впроваджених 
інноваційних видів продукції. саме на розв’язання цих 
проблем в сфері використання інтелектуального потен-
ціалу мають спрямовуватись дії щодо забезпечення еко-
номічної безпеки.

розподіл показників на ті, що генерують загрози еко-
номічній безпеці та створюють додаткові можливості 
щодо її зміцнення, наведено в табл. 1. Показниками, що 
генерують загрози є видатки зведеного бюджету на фінан-
сування науки, видатки зведеного бюджету на фінансу-
вання освіти, частка висококваліфікованих працівників 
в економіці, частка випускників внз ііі-іV рівнів акре-
дитації,  частка населення, зайнятого інтелектуальною 
працею, обсяг виконаних наукових та науково-технічних 

Зміна індикатору економічної 
безпеки 

Зміна інтегрального індикатору інтелектуального потенціалу

Зміна індикатору 
формування інтелектуального 

потенціалу

Зміна індикатору результатів 
використання 

інтелектуального потенціалу

Зміна показників оцінки
формування інтелектуального 

потенціалу

Зміна показників оцінки 
результатів використання 

інтелектуального потенціалу

Фактор І 
порядку

Фактори ІІ 
порядку

Фактори ІІІ 
порядку

рис. 2. Фактори впливу на значення індикаторів економічної безпеки  
(складено автором)
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Інтегральний індикатор 
інтелектуального 

потенціалу
Виявлення загроз 

економічній безпеці, 
пов’язаних з 

формуванням та 
використанням 

інтелектуального 
потенціалу

Комбінування трендового та 
кореляційно-регресійного 

аналізу
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рівня економічної 
безпеки та зміну стану 
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Розробка напрямів 
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економічної безпеки 
з врахуванням 

впливу на темпи 
економічного 

зростання

Прогнозування та метод 
сценаріїв для забезпечення 

економічної безпеки на основі 
інтелектуального потенціалу

Заходи, що відповідають 
функції забезпечення 

економічної безпеки,яка 
має переважати згідно 

прогнозу, та їх реалізація

рис. 3. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки  
на основі інтелектуального потенціалу  (складено автором) 

таблиця 1
розподіл показників оцінки інтелектуального потенціалу  

за результатами аналізу їхнього впливу на економічну безпеку
Показники Характер впливу на економічну безпеку

Показники оцінки  формування інтелектуального потенціалу
- видатки зведеного бюджету на фінансування науки ( ІÔ1 ) генерує загрозу

- видатки зведеного бюджету на фінансування освіти ( ІÔ2 ) генерує загрозу

- частка економічно активного населення з вищою освітою ( ІÔ3 ) генерує загрозу

- частка висококваліфікованих працівників в економіці ( ІÔ4 ) створює можливості

- частка випускників внз ііі-іV рівнів акредитації ( ІÔ5 ) генерує загрозу

- частка населення, зайнятого інтелектуальною працею ( ІÔ6 ) генерує загрозу
Показники оцінки  результатів використання інтелектуального потенціалу
- обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт ( ІÂ1 ) генерує загрозу

- кількість впроваджених нових технологічних процесів ( ІÂ2 ) генерує загрозу

- кількість впроваджених інноваційних видів продукції ( ІÂ3 ) генерує загрозу

- кількість виданих патентів ( ІÂ4 ) створює можливості

- випуск фахівців окр магістра ( ІÂ5 ) генерує загрозу

- кількість осіб, що закінчили аспірантуру із захистом дисертації ( ІÂ6 ) створює можливості

- кількість осіб, що закінчили докторантуру із захистом дисертації ( ІÂ7 ) створює можливості
Примітка: побудовано автором
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робіт,  кількість впроваджених нових технологічних про-
цесів, кількість впроваджених інноваційних видів про-
дукції, випуск фахівців окр магістра.

саме на подолання цих загроз мають спрямовува-
тися заходи щодо забезпечення економічної безпеки, 
розробка та реалізація яких є одним з ключових завдань 
механізму забезпечення економічної безпеки (рис. 3). При 
цьому, розробка механізму забезпечення економічної без-
пеки на основі інтелектуального потенціалу передбачає 
необхідність для досягнення головної цілі встановити 
взаємозв’язок економічної безпеки та інтелектуального 
потенціалу з економічним зростанням, що дозволить 
більш обґрунтовано підійти до розробки найважливіших 
напрямів забезпечення економічної безпеки на основі 
інтелектуального потенціалу.

слід зазначити, що розроблений механізм дозволить 
обрати напрями забезпечення економічної безпеки, необ-
хідні для досягнення планового темпу економічного зрос-
тання. 

висновки та пропозиції. таким чином, було розро-
блено та апробовано послідовність до виявлення загроз 

економічній безпеці в сфері формування та викорис-
тання інтелектуального потенціалу як одного з елементів 
механізму забезпечення економічної безпеки. визначено 
напрями забезпечення економічної безпеки. встанов-
лено, що перш за все, виникає необхідність у розробці 
заходів короткострокового характеру щодо адаптування 
до впливу загроз. такі адаптивні заходи мають спрямову-
ватись на пошук додаткових джерел фінансування науки, 
освіти; стимулювання наукових та науково-технічних 
досліджень; стимулювання зайнятості населення в інте-
лектуальній сфері через розвинуті механізми стимулів та 
заохочень. застосування цих заходів не виключає можли-
вості розробки та впровадження превентивних заходів, 
що носять більш довгостроковий характер та мають спря-
мовуватись на розробку дієвих механізмів заохочення під-
приємців до впровадження нових технологічних процесів 
та інноваційних видів продукції, підвищення престижу 
вітчизняної повної вищої освіти. реалізація запропонова-
них заходів дозволить адаптуватися до загроз зниження 
економічної безпеки та сприятиме досягненню заплано-
ваного  темпу економічного зростання.
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аннотация. в статье обоснована необходимость разработки механизма обеспечения экономической безопасности 
на основе интеллектуального потенциала. установлено, что основным элементом такого механизма должно быть уста-
новление угроз. разработана последовательность выявления угроз экономической безопасности в сфере формирования 
и использования интеллектуального потенциала. определены ожидаемое изменение показателей оценки условий фор-
мирования и результатов интеллектуального потенциала. Показатели оценки интеллектуального потенциала разделены 
на те, которые генерируют угрозы и создают возможности укрепления экономической безопасности. Предложены ос-
новные направления работы по устранению угроз.

ключевые слова: экономическая безопасность, интеллектуальный потенциал, угроза, обеспечение экономической 
безопасности, механизм, трендовый анализ, точечный и интервальный прогноз.

Abstract. The article substantiates the necessity of developing a mechanism for providing economic security on the basis of 
intellectual potential. It has been established that the main element of such a mechanism should be the establishment of threats. 
The sequence of identifying threats to economic security in the field of formation and use of intellectual potential is developed. 
The expected change in the indicators for assessing the conditions for the formation and results of the use of intellectual potential 
is determined. Indicators of intellectual potential assessment are divided into those that generate threats and create opportunities 
for strengthening economic security. The main directions of work on elimination of threats are offered.

Keywords: economic security, intellectual potential, threat, economic security, mechanism, trend analysis, point and interval 
forecast.


