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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
доктора економічних наук, професора 

Маркіної Ірини Анатоліївни 
на дисертаційну роботу Салаєва Кянана Гаджи огли 

«Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного 
суспільства», яку представлено до захисту у спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.48 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.03. -  

економіка та управління національним господарством

1. Актуальність теми дисертаційної роботи

Національні економіки багатьох країн останнім часом підпадають під

вплив негативних явищ, що являють собою загрозу економічній безпеці

держави та лежать у площині фінансової, інформаційної, соціально-

економічної, інституційно-правової, техніко-технологічної, інтелектуально-

кадрової, силової та екологічної діяльності суспільства. Система

національної економічної безпеки повинна враховувати кризові явища, їх

складники, які можуть негативно відобразитись на стані об’єктів економічної

безпеки національної економіки. Важливим завданням сьогодення є не тільки

встановлення змістовного наповнення категорії «економічна безпека», а й

оцінка її стану з урахуванням сучасного економічного середовища, яке

динамічно розвивається в умовах невизначеності та підвищених ризиків.

Нині будуються нові відносини між об’єктами та суб’єктами

господарювання в напрямі економічної безпеки їх діяльності, засновані, в

основному, на сучасній інформаційній платформі. Тому проблема посилення

|економічної безпеки на сучасному етапі розвитку економіки є актуальною, а

І обгрунтування теоретичних положень і розробка методичного інструментарію 
і
інтегрального оцінювання економічної безпеки країни та інституційних засад її І
зміцнення в умовах інформаційного суспільства мають важливе прикладне 

значення. Кожна країна вибирає власну модель зміцнення економічної
і
безпеки залежно від потенціалу та стратегічних цілей розвитку



національного господарства. Національні наукові осередки формують 

теоретичний і методичний інструментарій оцінювання ефективності 

економічної політики, оскільки економічна безпека гарантує процвітання та 

стабільність держави, а також безпосередньо впливає на військову сферу, 

порядок і громадську безпеку, тобто безпеку у широкому розумінні, коли 

рівною мірою реалізується потенціал національної економіки та забезпечуються 

національні інтереси. В дисертаційній роботі розглянуто як теоретико- 

методологічні, так і прикладні засади розвитку системи економічної безпеки на 

макрорівні. Отож, обрана дисертантом тема роботи є, безумовно, актуальною, 

а проведене дослідження -  своєчасним, оскільки спрямоване на вивчення 

різних аспектів інституціоналізму, що формують цілісну системи 

діагностики, оцінки та формування рекомендацій щодо посилення 

економічної безпеки шляхом впливу на конкретні індикатори, що 

інтегруються в субіндекси. Поставлені та реалізовані завдання сприятимуть 

пошуку нових шляхів посилення національної економічної безпеки на 

прикладі Азербайджану.

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо 

реалізації Комплексної наукової програми “Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації” у межах 

держбюджетної науково-дослідної роботи по темі: “Інноваційні механізми 

активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні” (реєстраційний 

номер 0119U100324), де автор дисертації розкрив інституційні засади 

реалізації проекту “е-Azerbaijan” щодо цифровізації традиційного 

інформаційного середовища через розбудову сучасної міжнародної науково- 

освітньої телекомунікаційної мережі дослідницьких університетів. Наукові 

положення дисертації були використані Науково-дослідним інститутом 

фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України при 

виконанні ННТР “Розвиток організаційних засад та функціонального 

забезпечення сервісного обслуговування платників податків” (номер державної
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реєстрації 0119U000567), а саме пропозиції автора щодо вдосконалення 

української системи податкового адміністрування на основі кращих світових 

практик діджиталізації сервісного обслуговування платників податків. 

Відповідні пропозиції дисертанта включені у звіти по відповідним темам.

У роботі коректно визначено мету і завдання дослідження, відповідно 

до яких автор обґрунтував теоретичні положення і розробив методичний 

інструментарій інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану 

та інституційних засад її зміцнення в умовах інформаційного суспільства.

2. Наукова новизна одержаних результатів

Представлена до захисту дисертаційна робота має наукову цінність і 

новизну, адже комплексно висвітлює процеси забезпечення та посилення 

економічної безпеки Азербайджану в умовах інформаційного суспільства.

З моєї точки зору, як опонента, найбільш значними науковими 

результатами дисертаційної роботи Салаєва Кянана Гаджи огли є такі:

1) дисертантом розроблено методичний інструментарій інтегрального 

оцінювання економічної безпеки на макрорівні. Вдале узагальнення й 

адаптація українського досвіду безпекової політики для розробки методики 

інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану дало 

можливість визначити відповідний інтегральний індекс з урахуванням 

макроекономічного, енергетичного, демографічного, аграрного, 

інформаційного та екологічного субіндексів, а також ідентифікації їх 

граничних значень. Апробація моделі і отримані результати з достатньою 

достовірністю дозволяють виявити та візуалізувати зміни динаміки рівня 

економічної безпеки Азербайджану і обґрунтувати заходи захисту його 

національних економічних інтересів;

2) автором здійснено удосконалення систематизації концептуальної 

моделі зміцнення економічної безпеки Азербайджану. Це дає можливість 

нейтралізації ризиків і загроз національній економіці на інституційних 

засадах діджиталізації бізнес-середовища й урядових структур;



3) науковий доробок полягає також в авторському підході до 

методики прогнозування рівня економічної безпеки Азербайджану. Він 

базується на адаптивному комплексі економіко-математичних моделей, де 

прогнозне значення індикаторів складових економічної безпеки визначається 

на засадах аналізу вихідного динамічного ряду за методом 

експоненціального вирівнювання. Використання запропонованої 

дисертантом моделі сприятиме формуванню сценаріїв змін динаміки 

інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану у 

середньостроковій перспективі, а також визначенню найбільш ймовірного 

сценарію економічного розвитку країни, що має вагоме практичне значення 

при обґрунтуванні вибору інструментів безпекової політики.

4) слід наголосити на розвитку Салаєвим Кянаном Гаджи огли 

науково-категоріального апарату економічної науки у частині трактування 

поняття “економічна безпека національного господарства”. Зазначу, що 

обґрунтоване визначення, на відміну від існуючого, висвітлює інформаційно- 

аналітичне відображення захисту національних економічних інтересів з 

позицій активізації сталого розвитку країни та розробки збалансованої 

державної економічної, соціальної та екологічної політики;

5) науковий аналіз теоретичних положень щодо структурування, 

змістовного наповнення та кількісного відображення складових економічної 

безпеки країни, у частині обґрунтування необхідності виділення та 

врахування в інтегральному оцінюванні економічної безпеки Азербайджану 

інформаційного та екологічного субіндексів, дозволив наповнити їх новим 

змістом. На практиці це дало змогу сформувати систему індикаторів 

економічної захищеності країни та аргументувати пріоритетність інформаційної 

складової економічної безпеки Азербайджану щодо своєчасного виявлення, 

попередження та нейтралізації ендогенних та екзогенних шоків і дисбалансі в 

сталого розвитку в умовах інформаційного суспільства.



3. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Обґрунтованість наукових положень базується на логіці дослідження і 

системному підході до вирішення поставлених автором завдань.

У теоретичній частині роботи дисертантом висвітлено підходи до 

розкриття поняття економічної безпеки у сучасних теоріях розвитку 

національних господарств, узагальнено міжнародні практики оцінювання 

рівня економічної безпеки країн світу, ідентифіковано індикатори 

інтегрального оцінювання економічної безпеки національного господарства в 

інформаційному суспільстві. Автор логічно і послідовно доводить, що 

комплексний підхід та глибина наукового опрацювання української методики 

можуть стати міцною основою для формування ефективної системи 

індикаторів економічної захищеності Азербайджану. Аргументовано потребу 

модернізації структури управління Міністерства економічного розвитку 

Азербайджанської Республіки на основі сучасної технології блокчейн, що дає 

змогу перевести документообіг на вищий рівень інформаційного захисту та 

відкриває нові можливості створення інтерактивної електронної форми 

інформаційного обміну, насамперед у податковій системі, що сприятиме 

зміцненню безпеки національної економіки (стор. 37-39). Отож, відкрита 

комп’ютерна система кіберзахисту формує технологічну основу національної 

безпекової політики. Розвинуто теорію екосестейт на макрорівні 

управлінських потреб за рахунок актуалізації використання технології 

блокчейн під час формування інноваційної структури управління 

економічною безпекою, що унеможливлює будь-які корупційні дії (стор. 17- 

39). У результаті автор приходить до висновку, що інституційні засади 

зміцнення економічної безпеки на макрорівні мають розгортатися через 

цифрову трансформацію діяльності владних структур та діджиталізацію 

всього суспільства, що прискорюватиме, з одного боку, розробку ефективних 

інструментів безпекової політики, а з іншого -  активізуватиме сталий 

розвиток національного господарства країни.
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Аналітичний розділ дисертації «Діагностика національного 

господарства Азербайджану в контексті оцінювання його економічної 

безпеки» присвячено моніторингу індикаторів розвитку азербайджанської 

економіки, охарактеризовано інформаційну складову економічної безпеки 

національного господарства, проведено інтегральне оцінювання економічної 

безпеки Азербайджану на основі розрахунку субіндексів її складових. 

Проведений дисертантом аналіз засвідчив дієвість методичного 

інструментарію інтегрального оцінювання економічної безпеки 

Азербайджану, який уможливлює генерування управлінської інформації 

щодо кількісного відображення стану захищеності національного 

господарства та візуалізацію траєкторії його динаміки через розрахунок 

інтегрального індексу економічної безпеки країни (п. 2.3). Водночас, 

проведене автором кількісне оцінювання субіндексів економічної безпеки 

Азербайджану констатувало найвищий їх рівень для демографічної, аграрної 

та екологічної складових економічної безпеки. Отож, відповідно до 

отриманих результатів, Салаєвим Кянаном Гаджи огли пропонується 

розробка новітнього організаційно-правового механізму взаємодії влади з 

суспільством у системі електронного урядування, але вже з використанням 

двосторонньої і транзакційної форм взаємодії, тобто вироблення он-лайн 

послуг (п. 2.2).

Пропозиційний розділ дисертації «Пріоритети зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану в інформаційному суспільстві» присвячений розгляду 

динамічних рядів прогнозних значень інтегрального індексу економічної 

безпеки Азербайджану на основі рекурсивних процедур уточнення первісних 

оцінок коефіцієнтів і побудованих апроксимантів, що дало змогу отримати 

реалістичний, песимістичний та оптимістичний прогнози (п. 3.3). 

Дисертантом розроблено концептуальну модель зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану на засадах діджиталізації з використанням 

адаптивного прогнозування рівня його економічної безпеки, що уможливить 

мікросимуляційне моделювання та ідентифікацію явних і потенційних загроз



економічній безпеці національного господарства, а також своєчасне 

застосування інструментів безпекової політики. В сучасних геополітичних 

умовах автор пропонує акцентувати увагу на такому питанні, як інституційне 

забезпечення економічної безпеки на макрорівні, що є однією з вирішальних 

домінант сталого розвитку країни, яке також уможливлює створення й 

успішну реалізацію національного проекту “e-Azerbaijan” (п. 3.1).

Одержані в роботі результати теоретично обгрунтовані, 

підтверджуються аналізом та узагальненням наукових доробків вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів, фактичними й розрахунковими 

матеріалами та статистичними даними, апробацією та впровадженням. 

Висновки роботи є логічним наслідком проведених досліджень, ґрунтуються 

на широкій інформаційній базі наукового, нормативного і статистичного 

характеру.

Достовірність результатів забезпечується обґрунтованістю положень, 

сформульованих автором, застосуванням сукупності різних методів 

наукового пізнання, як загальнонаукових, так і спеціальних. Підтвердженням 

достовірності результатів є також їх апробація на наукових і науково- 

практичних конференціях різних рівнів.

Результати розрахунків та висновки не викликають заперечень і 

становлять інтерес як для розвитку наукової думки, так і для практичної 

діяльності органів влади Азербайджану.

4. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях

Основні положення дисертаційної роботи Салаєва Кянана Гаджи огли 

опубліковано у 18 наукових працях, а саме: 10 наукових статтях, у тому числі 

10 статтях у наукових фахових виданнях України (з них 5 включено до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus та ін., а також 

1 включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science), 

8 публікаціях за матеріалами доповідей на міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях і форумах.
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Дисертація є самостійною, одноосібно виконаною науковою працею. Зі 

статей, яка опубліковані у співавторстві, в дисертаційній роботі використано 

тільки ті наукові положення, які належать особисто дисертанту.

Науково-практичні результати роботи також були оприлюднені 

автором на 15 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.

Наукові положення дисертаційної роботи викладені в обсязі, 

достатньому для повного і глибокого ознайомлення з ними. Автореферат за 

змістом і формою відображає основний зміст дисертації.

5. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів, 

можливі шляхи їх використання

Теоретична цінність наукових результатів полягає у поглибленні 

наукового аналізу теоретичних положень і розробці методичного 

інструментарію інтегрального оцінювання економічної безпеки 

Азербайджану та інституційних засад її зміцнення в умовах інформаційного 

суспільства, що дозволить забезпечити стабільний економічний розвиток 

Азербайджану. Результати дисертаційної роботи використані у навчальному 

процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

розробці методичного забезпечення начальних дисциплін.

Практична цінність висновків та рекомендацій автора доведена 

впровадженням результатів дисертаційної роботи у діяльність Апарату Міллі 

Меджлісу Азербайджанської Республіки та Міністерства з надзвичайних 

ситуацій Азербайджанської Республіки, а також в процесі експертно- 

аналітичної роботи Міжнародного інноваційного центру.

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Поряд із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 

потрібно відзначити наявність у ній окремих дискусійних положень та 

зауважень, які потребують додаткової аргументації.



1. У першому розділі на стор. 32 (рис. 1.2) представлено класифікацію 

загроз економічній безпеці національного господарства за факторами ризику. 

Бажано було б доповнити загрози економічній безпеці за критерієм «час 

прояву» - дисперсні; за критерієм «характер поширення» - гібридні; за 

критерієм «зміст негативних наслідків» - військові (та/або силові).

2. У пропонованій дисертантом (рис. 1.3, стор. 38) інноваційній 

структурі управління економічною безпекою в Азербайджані представлено 

авторське бачення модернізації структури управління Міністерства 

економічного розвитку Азербайджанської Республіки. Однак, при цьому 

бажано було б представити зв’язки елементів системи управління 

економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівнях.

3. При характеристиці структури економічної безпеки національної 

економіки (рис. 1.6, стор. 66) індикатор «ресурсне забезпечення» доцільно 

було структурувати на продовольче, кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення замість запропонованого дисертантом «продовольче, ресурсне 

та енергетичне». Крім того, у соціальному забезпеченні доцільно було б 

врахувати рівень підприємств, а просторовий аспект доповнити 

міжнаціональним рівнем.

4. При проведенні аналізу інституційних передумов забезпечення 

економічної безпеки Азербайджану (рис. 3.4, стор. 165) доцільно було б 

врахувати такі напрями реформ в контексті економічної безпеки як боротьба 

з недобросовісною конкуренцією, рейдерськими захопленнями, недружніми 

поглинаннями, доведенням підприємств до банкрутства, картельними 

змовами, а також розвиток інноваційної інфраструктури.

5. На рис. 3.7 (стор. 176) представлені пропозиції щодо 

інформаційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки 

Азербайджану в рамках інституціоналізації цифрової економіки. Гіри цьому 

не враховано інструменти їх виконання на місцевому рівні, а також 

екологічний аспект реалізації даного питання, що є актуальним з 

урахуванням реалізації концепції сталого розвитку Азербайджану.
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6. Наявні окремі стилістичні й орфографічні неточності.

Висловлені зауваження не знижують якості дисертаційної роботи, яку 

можна вважати цілком завершеною. Дискусійні питання, враховуючи 

актуальність обраної теми, можуть бути використані автором в процесі 

здійснення подальших наукових досліджень.

10

7. Загальний висновок про відповідність встановленим вимогам

Дисертація Салаєва Кянана Гаджи огли «Економічна безпека 

Азербайджану в умовах інформаційного суспільства» є самостійним, 

завершеним дослідженням. Отримані ним нові науковообгрунтовані 

результати сприятимуть підвищенню рівня економічної безпеки 

Азербайджану. Отримані у дисертації наукові результати відрізняються 

змістовністю, обґрунтованістю і достовірністю, повністю вирішують 

поставлену мету. Зміст автореферату дисертації є ідентичним основному 

змісту роботи. В опублікованих працях автора повною мірою відображені 

основні положення дисертаційної роботи.

На підставі вищенаведеного вважаю, що за змістом і оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам до наукових робіт на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, викладеним у пп. 9, 10, 12, 

ІЗ, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі 

змінами та доповненнями19 серпня 2015 р. № 656), а її автор -  Салаєв 

Кянан Гаджи огли -  заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та 

управління національним господарством.
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офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Салаєва Кянана Гаджи огли 

" Економічна безпека Азербайджану 

в умовах інформаційного суспільства”, 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 -  

економіка та управління національним господарством

1. Актуальність теми дослідження.

Безпека функціонування національної економіки значною мірою 

залежить від інформаційних ресурсів країни. Азербайджан як держава 

пострадянського простору постав перед гострою необхідністю оновлення 

методів і принципів управління ресурсним потенціалом у кризових 

економічних і соціально-політичних умовах. Для активізації національної 

економіки в сфері інноваційної діяльності, інтеграції у світовий 

глобалізаційний ринок необхідно створити систему державної підтримки 

пріоритетних секторів економіки, які базуються на використанні сучасних 

інформаційних технологій.

Обґрунтування законодавчо закріплених норм з питань зміцнення 

економічної безпеки національного господарства залишається актуальним для 

Азербайджану, адже швидке реагування на виклики і загрози потребує не лише 

нормативно-правового врегулювання, а й створення відповідних державних і 

бізнесових структур, здатних використати механізми протидії реальним 

деструктивним елементам. Водночас ефективність трансформаційних процесів, 

адаптація національного господарства до сучасних вимог інформаційного 

суспільства залежать від реалізації державної політики захисту національних 

економічних інтересів. Усвідомлення важливої ролі природно-ресурсного та 

людського потенціалу у процесах формування сучасного інформаційно-

Відділ діловодства та архіву 
t f 't .o 'i 'o io  національного університету 
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економічного простору, зростання добробуту населення є необхідною умовою 

зміцнення економічної безпеки Азербайджану.

Економічна безпека як важлива складова системи національної безпеки 

держави відповідає за економічну могутність держави та її здатність зберігати 

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз. Відтак законодавчого забезпечення 

потребують процеси діджиталізації суспільства, активізації е-урядування, 

впровадження технології блокчейн, формування національної системи 

кіберзахисту тощо.

Розробка методичного інструментарію інтегрального оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану, обґрунтування інституційних засад і 

пріоритетів зміцнення економічної безпеки держави загалом актуалізують тему 

наукового дослідження.

З огляду на викладені міркування, вважаю тему дисертаційної роботи 

Салаєва Кянана Гаджи огли "Економічна безпека Азербайджану в умовах 

інформаційного суспільства" актуальною та своєчасною.

2. Зв’язок теми дисертаційної роботи з державними та галузевими 

науковими програмами і темами.

Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційної 

роботи використано у рамках наукових досліджень Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема під час виконання науково- 

дослідної теми «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної 

діяльності в Україні» (державний реєстраційний номер Oil 9U100324). Окремі 

наукові результати отримані у ході виконання наукових та науково-технічних 

робіт Університету державної фіскальної служби України, зокрема при 

виконанні теми «Розвиток організаційних засад та функціонального 

забезпечення сервісного обслуговування платників податків» (номер державної 

реєстрації 0119U000567).



3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень 

дисертації

Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, 

мають достатній ступінь обґрунтованості та достовірності, сформульовані мета 

і завдання узгоджені з предметом та об’єктом дослідження..

Вірогідність отриманих у дисертаційній роботі результатів та їхня 

повнота засвідчується застосуванням широкого інструментарію теоретико- 

методичного спрямування, опрацюванням значної кількості наукових джерел та 

масиву статистичної інформації й аналітичних даних на макрорівні.

Структурно та за обсягом дисертаційна робота є збалансованою, має 

логічну композицію і представлена комплексом теоретичних положень, 

науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розробки 

методичного інструментарію інтегрального оцінювання економічної безпеки 

Азербайджану.

Логіка дослідження, використання сукупності загальнонаукових та 

спеціальних методів та прийомів дослідження, всі види апробації результатів 

наукової роботи, результати аналізу змісту дисертаційної роботи дозволяють 

зробити висновок про достатню аргументованість та достовірність положень, 

висновків та рекомендацій дисертаційної роботи.

4. Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації

У дисертаційній роботі систематизовано теоретичні положення теорії 

екосестейт у сучасних теоріях розвитку національної економіки, апробовано 

методологію оцінювання економічної безпеки Азербайджану з урахуванням 

основних макропараметрів, запропоновано концептуальну модель зміцнення 

економічної безпеки держави.

Уся сукупність теоретико-методичних положень і рекомендацій, які 

характеризуються науковою новизною, актуальністю та практичною



затребуваністю і засвідчують конкретний особистий внесок автора у розвиток 

новітньої теорії екосестейт відповідно до заявленої спеціальності.

Наукові результати дисертаційної роботи містять елементи наукової 

новизни. До найсуттєвіших серед таких результатів належать наступні.

Вагомим авторським здобутком є полікритеріальне тлумачення 

економічної безпеки з таких позиції: по-перше, захисту життєво важливих 

інтересів суспільства; по-друге, дотримання і гарантування державою основних 

прав та свобод людини; по-третє, результату взаємодії внутрішніх і зовнішніх 

чинників, здатних стимулювати усі стадії виробничого процесу; по-четверте, 

взаємодії державних органів та неурядових організацій у досягненні 

економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях (с. 35), що дозволило 

поглибити та розвинути вихідні положення теорії безпекознавства.

Науковим внеском є розробка методичного інструментарію до 

оцінювання рівня економічної безпеки Азербайджану на основі визначення 

інтегрального індексу за окремими сферами економіки та економічної безпеки 

держави в цілому. Автору вдалось синтезувати макроекономічний, 

енергетичний, демографічний, аграрний, екологічний, інформаційний аспекти 

економічної безпеки та аргументувати пріоритетність інформаційної складової 

економічної безпеки з огляду на діджиталізацію економіки Азербайджану та 

успішну реалізацію національного проекту “е-Azerbaijan”.

Важливим авторським доробком є удосконалення концептуальної моделі 

зміцнення економічної безпеки Азербайджану на засадах впровадження 

технології блокчейн в урядових структурах, формування відкритої 

комп’ютерної системи кіберзахисту, що дозволило ідентифікувати напрями 

активізації інноваційних процесів в національній економіці та виробити 

інституціональний механізм вдосконалення економічної безпеки.

Використання технології адаптивного прогнозування дало можливість 

дисертантові розрахувати прогнозні динамічні ряди інтегрального індексу 

економічної безпеки Азербайджану, встановити біфуркаційний інтервал, що 

припав на 2017-2019 pp., візуалізувати прогнозні сценарії зміни рівня



економічної безпеки до 2022 р. за реалістичним, оптимістичним і 

песимістичним прогнозами. На основі отриманих розрахунків авторові вдалось 

окреслити стратегічні перспективи зміцнення економіко-безпекових позицій 

Азербайджану в умовах інформаційного суспільства.

Суттєвим напрацюванням автора у досліджуваній проблематиці є 

узагальнення міжнародних практик оцінювання економічної безпеки держави, 

ґрунтовний аналіз зарубіжних нормативно-правових документів, що 

регламентують засади зміцнення економічної безпеки у контексті Європейської 

політики сусідства, та логічний висновок автора, що теоретико-методологічні і 

прикладні напрацювання українських науковців заслуговують уваги та можуть 

бути використані у практиці зарубіжних країн. Методологія інтегрального 

оцінювання була використана для розрахунку рівня економічної безпеки 

Азербайджану.

5. Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в 

наукових фахових виданнях.

Результати дисертації, висновки та рекомендації відображені у 

вітчизняних та іноземних наукових виданнях, їх опубліковано у 18 наукових 

працях, зокрема у 5 статях, що входять до наукових фахових видань України, 5 

статях, які увійшли до міжнародних наукометричних баз даних та 8 працях 

апробаційного характеру. Загальний обсяг публікацій становить 7,7 др. арк., із 

них 6,3 др. арк. належать особисто автору.

Ознайомлення з публікаціями дозволяє стверджувати, що в них висвітлені 

основні положення проведеного наукового дослідження, які були апробовані й 

отримали позитивну оцінку на наукових заходах різних рівнів. Кількість 

опублікованих наукових праць за темою дисертаційної роботи та повнота 

відображення положень роботи у таких працях відповідають чинним вимогам. 

Структура та зміст автореферату дисертації містить ідентичність основних 

положень, висновків і пропозицій дисертаційної роботи.



6. Значення дослідження для науки і практики, перспективи 

використання його результатів.

Основні наукові положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

практичних рекомендацій і методичних напрацювань, що в комплексі 

формують підґрунтя для розроблення та впровадження у практичну діяльність. 

Переважна більшість сформульованих у роботі науково-практичних 

рекомендацій є обґрунтованими та знайшли практичне застосування у 

діяльності органів державної влади Азербайджанської Республіки та роботі 

окремих установ, що підтверджується відповідними документами.

Зокрема, наукові результати дисертації були використані в діяльності: 

Апарату Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки -  методичні 

рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки Азербайджану (довідка 

від 29.03.2019 р. №02-1-61); Міністерства з надзвичайних ситуацій 

Азербайджанської Республіки -  апробація розробленого інструментарію 

інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану (довідка від 

29.08.2019 р .№  11/08-39/0096).

Окремі теоретико-методичні та прикладні результати дисертаційної роботи 

впроваджено в освітній процес Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема під час викладання навчальної дисципліни 

«Інвестування» (довідка про впровадження від 06.06.2019 р. № 013/264).

7. Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи.

Відзначаючи достатньо високий рівень науково-теоретичного 

обґрунтування та переконливість теоретичних, аналітичних і методичних 

положень дисертації Салаєва Кянана Гаджи огли, змістовність і логіку 

викладення матеріалів дослідження, слід звернути увагу на окремі дискусійні 

положення, зокрема:

1. Автор пропонує сутність економічної безпеки визначити як стан 

економіки та інших неекономічних державних інститутів, що дають 

гарантію економічного розвитку та соціально орієнтованої політики...(с. 39).



На наш погляд, варто було би детальніше розтлумачити авторське розуміння 

контенту понять «економіка» й «неекономічні державні інститути» та водночас 

наголосити на ролі урядових інституцій у зміцненні економічної безпеки 

держави, оскільки інституційним передумовам забезпечення економічної 

безпеки Азербайджану присвячено п.п. 3.2. дисертаційної роботи.

2. Додаткової аргументації потребує позиція дисертанта стосовно 

ідентифікації загроз економічній безпеці національного господарства 

Азербайджану відповідно до класифікації, поданої на рис. 1.2 (с. 32), оскільки 

поняття «загроза», як і «безпека», є головними у теорії екосестейт. Разом з тим, 

безпечні умови функціонування національної економіки можна створити 

шляхом нейтралізації чи протидії потенційним (реальним) загрозам.

3. У науковому дослідженні дисертант сміливо використовує 

методологію інтегрального оцінювання економічної безпеки держави, 

розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

удосконалену українськими науковцями. Початкові кроки передбачають 

формування множини показників та процедуру нормалізації їх статистичних 

значень. Однак, з тексту дисертації важко зрозуміти, які з-поміж відібраних 

показників є показниками-стимуляторами та показниками-дестимуляторами. 

Вважаємо, що визначення напряму впливу показників на безпекове середовище 

є одним з важливих етапів логіко-структурного алгоритму оцінювання 

економічної безпеки держави, оскільки показники-дестимулятори перебувають 

в оберненому зв’язку з інтегральним індексом; відкритим залишається питання 

щодо наявності показників змішаного типу. Вірогідність та репрезентативність 

інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану була б вищою за 

умови врахування соціального субіндексу, який би віддзеркалював стан 

соціальної сфери держави. Важливість такого субіндексу можна пояснити 

апелюванням автора до забезпечення умов сталого розвитку.

4. У тексті дисертації автор оперує низкою синонімічних виразів, як от 

зміцнення економічної безпеки, посилення економічної безпеки, гарантування 

економічної безпеки, вдосконалення економічної безпеки, прогнозування



економічної безпеки тощо. Важливо наголосити, яке смислове наповнення має 

кожна синонімічна фраза та яким економічним контентом вони різняться між 

собою.

5. На рис. 3.3 «Актуалізація інформаційної складової як пріоритет 

зміцнення економічної безпеки Азербайджану» (с. 160) поряд із основними 

напрямами активізації варто було би запропонували конкретні кроки щодо їх 

реалізації, натомість автор наводить ключові заходи вдосконалення, які, на нашу 

думку, потребують наведення системного підходу до їх виконання.

6. Окремі зауваження носять технічний характер, зокрема, побудова 

таблиць у другому розділі роботи є дещо різною за формою (представлення 

статистичних даних у порядку спадання, або ж зростання числового ряду; 

систематизована інформація за різні часові періоди, наприклад, 2004-2016 pp., 

2011-2016 pp.); графічний матеріал, в якому систематизовані екстремальні 

значення ключових індикаторів усіх шести субіндексів (п. п. 2.3), варто було би 

перенести у додатки.

Однак, висловлені критичні зауваження і дискусійні положення не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації та не знижують наукової й 

практичної значущості роботи.

8. Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим 

вимогам

Дисертація Салаєва Кянана Гаджи огли є завершеним дослідженням. 

Робота містить всі необхідні елементи наукового аналізу, є результатом 

самостійно виконаного дослідження, в якому отримано нові науково- 

обгрунтовані результати, що мають важливе значення для вітчизняної 

економічної науки та управлінської практики зміцнення економічної безпеки в 

Азербайджанській Республіці.

Логіко-структурна побудова дисертаційної роботи демонструє оволодіння 

автором методологією та інструментарієм наукового дослідження, забезпечує 

доступність сприйняття викладеного матеріалу.



Тема дисертаційної роботи є актуальною, її зміст відповідає паспорту 

спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління національним господарством.

За своїм змістом, актуальністю, повнотою вирішення поставлених завдань 

та практичним значенням дисертаційна робота "Економічна безпека 

Азербайджану в умовах інформаційного суспільства” відповідає вимогам 

п.п. 9, 11, 12, 14 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року зі 

змінами і доповненнями, затвердженими Постановами Кабінету Міністрів 

VKpanra № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016 p., а її автор -  Салаєв Кянан Гаджи огли -  заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління національним господарством.

Офіційний опонент,

декан факультету управління та економічної безпеки 

Львівського державного

університету внутрішніх справ МВС України, 

доктор економічних наук, доцент
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