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АНОТАЦІЯ 
 

Салаєв Кянан Гаджи огли. Економічна безпека Азербайджану  

в умовах інформаційного суспільства. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації обґрунтовано теоретичні положення і розроблено 

методичний інструментарій інтегрального оцінювання економічної безпеки 

Азербайджану, визначено інституційні засади її зміцнення в умовах 

інформаційного суспільства. Надано комплексну характеристику економічної 

безпеки національного господарства як об’єкта оцінювання, відзначено його 

складність і багатовимірність, що об’єктивізує необхідність застосування 

інструментарію інтегрального оцінювання, оновлення підходів до 

структурування складових економічної безпеки та формування відповідної 

критеріальної бази. Здійснено порівняльний аналіз міжнародних практик 

оцінювання економічної безпеки країн світу, відзначено прогресивність 

українського досвіду безпекової політики у частині інтегрального 

оцінювання економічної безпеки на макрорівні та доведено доцільність його 

використання у вирішенні актуального науково-прикладного завдання 

оцінювання економічної безпеки Азербайджану. 

Ідентифіковано основні індикатори, що характеризують рівень 

економічної безпеки національної економіки, на основі методики 

інтегрального оцінювання розроблено єдиний узагальнюючий показник – 

інтегральний індекс економічної безпеки Азербайджану. Використання 

сучасних економіко-математичних методів уможливило визначення 

нормованих значень індикаторів економічної безпеки, граничні межі їх 

рівнів. Зокрема, констатовано зміну траєкторії динаміки економічної безпеки 
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Азербайджану з висхідної на низхідну. Деталізацію зміни інтегрального 

індексу економічної безпеки Азербайджану показано через динаміку його 

субіндексів, відзначено висхідну траєкторію інформаційного та аграрного 

субіндексів. Найбільш негативну динаміку демонстрував макроекономічний 

субіндекс, значення якого стрімко знизилося від високого рівня безпеки у 

2014 р. (0,9523) до загрозливого її рівня у 2016 р. (0,3982). Відзначено 

хвилеподібну амплітуду змін зі значними коливаннями енергетичного 

субіндексу, коливання екологічного та демографічного субіндексів не 

виходили за межі інтервалу найвищого рівня безпеки.  

Урахування інформаційного та екологічного субіндексів в 

інтегральному оцінюванні економічної безпеки Азербайджану дало змогу 

розширити індикатори оцінювання економічної захищеності країни та 

аргументувати пріоритетність інформаційної складової економічної безпеки 

Азербайджану щодо своєчасного виявлення, попередження та нейтралізації 

ендогенних та екзогенних шоків і дисбалансів сталого розвитку в умовах 

інформаційного суспільства. 

Розроблено концептуальну модель зміцнення економічної безпеки 

Азербайджану на засадах діджиталізації з використанням адаптивного 

прогнозування рівня його економічної безпеки. Аргументовано організаційні 

засади впровадження запропонованої моделі шляхом модернізації 

організаційної структури управління економічною безпекою Азербайджану з 

використанням технології блокчейн. Для запропонованої моделі 

обґрунтовано інституційні передумови зміцнення економічної безпеки 

національного господарства, які реалізуються через цифрову трансформацію 

діяльності владних структур, діджиталізацію всього суспільства, і спрямовані 

на розробку ефективних інструментів безпекової політики, активізацію 

сталого розвитку та підвищення загального добробуту населення країни.  

Доведено, що одним з ключових пріоритетів зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану є актуалізація інформаційної складової, яку 

пропонується проводити через: забезпечення державного захисту 
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інформаційних ресурсів підприємств, організацій , установ усіх видів 

економічної діяльності та всіх форм власності; створення регіональних і 

міжрегіональних баз даних; формування єдиного  інформаційного простору 

через розвиток мереж забезпечення міжрегіональних інформаційних систем 

захисту сумісними і взаємодоповнюючими елементами; підвищення 

ефективності інформаційного забезпечення громадян; діджиталізація 

економічних та управлінських процесів на всіх рівнях; формування 

незалежного й відкритого ринку інформаційних ресурсів і послуг; розробка 

національних наукових програм і проектів у сфері інформатизації; 

фінансування програм діджиталізації економіки країни; удосконалення  

інструментарію державного стимулювання залучення інвестицій у розвиток 

інформаційного суспільства; інституціоналізація на державному рівні 

технологій блокчейн. 

Здійснено прогнозування рівня економічної безпеки Азербайджану, 

який базується на адаптивному комплексі економіко-математичних методів, 

що уможливило одержання чітких сценаріїв змін динаміки інтегрального 

індексу економічної безпеки Азербайджану у середньостроковій перспективі. 

Це дало змогу визначити найбільш ймовірний сценарій економічного 

розвитку країни, згідно з яким до 2022 р. значення відповідного 

інтегрального індексу поступово збільшуватиметься і перебуватиме в 

інтервалі найвищого рівня безпеки.  

Ключові слова: економічна безпека, інформаційне суспільство, 

індикатори економічної безпеки, економічна безпека національного 

господарства, інтегральне оцінювання економічної безпеки, економічна 

безпека Азербайджану, інтегральний індекс економічної безпеки 

Азербайджану.  
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ABSTRACT 
 
Salayev Kanan Haci. Economic Security of Azerbaijan in the Conditions 

of Information Society. Qualifying scientific work published as manuscript. 

The thesis for gaining the Candidate’s Degree in Economics in 08.00.03 

specialty: Economics and Management of National Economy. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Kyiv, 2019. 

 The study substantiates theoretical principles and develops methodological 

tools for the integrated assessment of the economic security of Azerbaijan, and 

identifies institutional foundations for strengthening the security in the 

information society. The thesis provides a comprehensive description of the 

economic security of the national economy as an object of evaluation and exposes 

its complexity and multidimensionality, which objectively necessitate the use of 

integrated assessment tools and require updating approaches to structuring 

constituents of the economic security and building an appropriate criteria base. A 

comparative analysis of international practices for assessing the economic 

security of the countries in the world was carried out. The experience of 

providing the Ukrainian economic security is considered to be progressive in the 

aspect of integrated assessment of the security at the macro level. The study 

proves the feasibility of using such a practice in solving the acute scientific and 

applied problem of assessing the economic security of Azerbaijan. 

The main indicators that characterize the level of economic security of the 

national economy were identified; the integral assessment methodology was used 

to develop the unified generic indicator, which is the integral index of economic 

security of Azerbaijan. The use of modern economic and mathematical methods 

made it possible to find the normalized values of economic security indicators 

and the boundary limits of their levels. This allowed exposing the change of the 

trajectory of the dynamics of Azerbaijan's economic security from ascending to 
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descending. The detailed changes in the integral index of economic security of 

Azerbaijan are revealed through the dynamics of its sub-indices, with the 

ascending trajectory of information and agrarian sub-indices. The most negative 

dynamics was observed in case of the macroeconomic sub-index, whose value 

dropped sharply from the high level of security in 2014 (0.9523) to its threatening 

level in 2016 (0.3982.) The wave-like amplitude of changes with significant 

fluctuations of the energy subindex was observed noted, while fluctuations of the 

ecological and demographic subindices did not go beyond the borderline of the 

highest level of security.  

Having taken into account the information and environmental sub-indices in 

the integrated assessment of economic security of Azerbaijan allowed expanding 

the indicators of assessment of the economic security of the country and arguing 

the priority of the information component of the economic security of Azerbaijan 

in the timely detection, prevention and neutralization of endogenous and 

exogenous shocks. 

A conceptual model of strengthening the economic security of Azerbaijan 

was developed on the basis of digitization with the use of adaptive forecasting the 

level of economic security. The study substantiates the executive approaches to 

implementing the proposed model by modernizing the organizational structure of 

management of economic security of Azerbaijan and using blockchain 

technology. The proposed model substantiates the institutional prerequisites for 

strengthening the economic security of the national economy, which is attained 

through the digital transformation of the activities of government structures, 

digitization of the society, and targeted at developing effective security policy 

instruments to grant sustainable development and enhance the overall well-being 

of the country's people. 

The study shows that one of the key prerequisites for strengthening the 

economic security of Azerbaijan is in updating the information component, which 

is proposed to be attained through: ensuring state protection of information 
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resources of enterprises, organizations, institutions of all types of economic 

activity and all forms of ownership; creation of regional and inter-regional 

databases; formation of a single information space through the development of 

networks providing inter-regional information security systems with compatible 

and complementary elements; improving the efficiency of information support 

for citizens; digitization of economic and management processes at all levels; 

formation of an independent and open market for information resources and 

services; development of national scientific programs and projects in the field of 

informatization; financing of programs of digitization of the country's economy; 

improving the tools of state incentives for attracting investment in the 

development of the information society; institutionalization at the state level of 

blockchain technologies. 

Forecasting the level of economic security of Azerbaijan was made on the 

basis of an adaptive set of economic and mathematical methods, which enable 

obtaining clear scenarios of changes in the dynamics of the integral index of 

economic security of Azerbaijan in the medium term. This allowed determining 

the most likely scenario for the country's economic development, according to 

which the value of the corresponding integral index will gradually increase by 

2022 and be in the interval of the highest level of security. 

Keywords: economic security, information society, indicators of economic 

security, economic security of the national economy, integrated assessment of 

economic security, economic security of Azerbaijan, integral index of economic 

security of Azerbaijan. 
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Актуальність теми. В інформаційному суспільстві проблематика 

безпеки національної економіки набуває нового змісту в теоретичному і 

практичному контекстах. Формування ефективної системи забезпечення 

економічної безпеки є одним із пріоритетів управління національною 

економікою кожної країни та інформаційно-аналітичним інструментом 

активізації сталого розвитку, орієнтованого на досягнення країнами 

встановлених ООН Цілей тисячоліття. Активізація сталого розвитку 

національних економік актуалізує завдання створення новітньої системи 

оцінювання економічної безпеки як інформаційно-аналітичної основи 

збалансованої соціальної,  економічної та екологічної політики для 

своєчасної ідентифікації викликів і загроз національним економічним 

інтересам та запобігання збитків національному господарству.  

Зважаючи на вагомі результати соціоекономічного розвитку 

Азербайджану, його національна економіка потребує розробки сучасних 

інструментів оцінювання і прогнозування рівня економічної безпеки країни. 

Накопичений в Україні значний досвід розробки методик інтегрального 

оцінювання та прогнозування економічної безпеки на мікро- і макрорівнях 

дає змогу вдосконалити чинну систему забезпечення економічної безпеки 

Азербайджану. Відтак особливої актуальності набуває розробка 

концептуальної моделі та інструментарію оцінювання і прогнозування 

економічної безпеки Азербайджану, що уможливить швидке реагування на 

виклики і загрози інформаційного суспільства та використання сучасних 

інформаційних технологій для вдосконалення механізмів зміцнення 

економічної безпеки країни. 

Безпекова проблематика є об’єктом наукових розвідок сучасних 

іноземних дослідників, серед яких виділимо праці А. Високінської-Сенкус, 

С. Вільямса, І. Крозе, Д. Лосмана, Г. Лучіані, Д. Нанто, К. Рачковського, 

К. Роберта, Ф. Роджерса, С. Якоба та інших. Вагомий внесок у розробку 
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проблематики економічної безпеки національної економіки здійснено 

українськими дослідниками і практиками, що висвітлено у працях 

О. Баженової, E. Борисенко, О. Білоруса, З. Варналія,  С. Власюка,  В. Геєця,  

Н. Давиденко,  Б. Данилишина, Я. Жаліла,  В. Залізка,  С. Кального,  

А. Касич,  Т. Ковальчука, М. Крупки, І.Маркіної, В. Мунтіяна, С. Онищенко, 

І. Ревак, А. Ставицького, А. Сундука, А. Сухорукова, Ю. Харазішвілі, 

Г. Харламової, І. Чорнодіда та інших. Висвітлені наукові здобутки формують 

теоретичний базис управління економічною безпекою країни і дають змогу 

урізноманітнити його інструментарій.   

Наявні нині розробки щодо зміцнення економічної безпеки 

Азербайджану сформовано у працях таких азербайджанських дослідників, як 

Ч. Аббасов, А. Алієв, С. Асадов, І. Ахмедов, З. Бабаєва, С. Багіров,  

Р. Велієв (Новруз огли), Дж. Гасанли, А. Гасанов, З. Гусейнов, Е. Ейвазов, 

М. Ісмайлов, Г. Кенгерлі, І. Мамедов, Р. Мамедов, Л. Мухсінова, 

Н. Несібзаде, А. Пірієв, І. Садигли, А. Худієв. У більшості їх наукових  

праць розкрито окремі складові економічної безпеки Азербайджану, 

водночас комплексні дослідження щодо інтегрального оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану в умовах інформаційного суспільства у 

контексті активізації сталого розвитку країни ще не проводилися. 

Науковцями і практиками досі не запропоновано шляхи розв’язання низки 

інформаційних, соціальних, демографічних, екологічних та інших проблем, 

пов’язаних з оцінюванням та передбаченням загроз економічній безпеці 

Азербайджану в умовах інформаційного суспільства. Це засвідчує  

актуальність теми дисертаційної роботи, зумовлює вибір об’єкта і предмета 

наукового дослідження та об’єктивізує його завдання і практичне значення.  

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

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 



14 
 
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 

реєстрації 0119U000567), а саме пропозиції автора щодо вдосконалення 

української системи податкового адміністрування на основі кращих світових 

практик діджиталізації сервісного обслуговування платників податків.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних положень і розробка методичного інструментарію 

інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану та інституційних 

засад її зміцнення в умовах інформаційного суспільства.  

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

–  висвітлити стан наукової розробки проблематики економічної 

безпеки та її оцінювання у сучасних теоріях сталого розвитку національних 

господарств; 

–  узагальнити міжнародні практики та ключові індикатори оцінювання 

економічної безпеки на макрорівні в добу інформаційного суспільства; 

–  ідентифікувати складові економічної безпеки Азербайджану та 

сформувати методичне забезпечення її інтегрального оцінювання; 

–  здійснити інтегральне оцінювання рівнів економічної безпеки 

Азербайджану у розрізі її складових та з’ясувати рівень захищеності його 

національного господарства в умовах становлення інформаційного 

суспільства; 
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–  розрахувати прогнозну динаміку інтегрального індексу економічної 

безпеки Азербайджану за сценарним підходом;  

–  побудувати концептуальну модель зміцнення економічної безпеки 

Азербайджану в інформаційному суспільстві; 

–  обґрунтувати інституційні передумови реалізації концептуальної 

моделі зміцнення економічної безпеки Азербайджану для мінімізації 

негативного впливу загроз його національному господарству і добробуту 

населення країни.  

Об’єктом дослідження є соціоекономічні процеси, які визначають 

економічну безпеку Азербайджанської Республіки. 

Предмет дослідження – теоретичні засади і методичний 

інструментарій оцінювання економічної безпеки Азербайджану та 

інституційні аспекти її зміцнення в умовах інформаційного суспільства. 

Методи дослідження. Теоретико-методичний базис дослідження 

сформовано на основі комбінації діалектичного, системно-функціонального  

та інституційного підходів. У дослідженні проблематики економічної  

безпеки  використано такі загальнонаукові і спеціальні методи: історико-

монографічний – під час опрацювання наукових джерел щодо ідентифікації 

сутнісних характеристик економічної безпеки в сучасних теоріях  

розвитку національних господарств (п. 1.1); порівняльного аналізу –  

при систематизації підходів в українській та міжнародній практиці  

оцінювання економічної безпеки на макрорівні (п. 1.2), а також для  

порівняння рівня економічних систем України та Азербайджану (п. 2.2); 

структурно-функціонального аналізу – при визначенні ключових критеріїв 

оцінки економічної безпеки країни (п. 1.3); аналізу та синтезу –  

під час ідентифікації індикаторів розвитку азербайджанської економіки  

(п. 2.1); економіко-математичний і статистичний – під час опрацювання 

статистичної інформації у розрізі складових економічної безпеки  

Азербайджану (п. п. 2.1–2.3); методи інтегрального оцінювання та 

динамічної регресії – під час визначення інтегрального індексу економічної 
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безпеки Азербайджану та його динаміки (п. 2.3); структурного моделювання 

та графічний – при побудові концептуальної моделі зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану (п. 3.1); системний підхід – під час обґрунтування 

інституційних умов гарантування економічної безпеки країни (п. 3.2); 

адаптивне моделювання, динамічна регресія, метод аналізу ієрархій та 

інтегрального оцінювання – під час прогнозування інтегрального індексу 

економічної безпеки Азербайджану та обґрунтування перспективних 

напрямів її зміцнення (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі й нормативно-

правові акти різних країн світу, аналітичні матеріали офіційного сайту 

Президента Азербайджанської Республіки, офіційні дані Державного комітету 

статистики Азербайджанської Республіки та Державної служби статистики 

України, бази даних Світового банку (World Development Indicators, Debt 

Statistics), Міжнародного валютного фонду (World Economic Outlook 

Databases, Balance of Payments Statistics, International Financial Statistics), FAO, 

UNCTAD, а також результати українських і зарубіжних учених-економістів, 

інформація зі статистичних періодичних видань, матеріали всеукраїнських і 

міжнародних конференцій, власні дослідження та спостереження автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і розробці методичного інструментарію інтегрального 

оцінювання економічної безпеки Азербайджану та інституційних засад її 

зміцнення в умовах інформаційного суспільства.  

Найбільш вагомими науковими результатами, які містять елементи 

наукової новизни, отримані особисто і виносяться на захист, є наступні: 

удосконалено: 

–  методичний інструментарій інтегрального оцінювання економічної 

безпеки на макрорівні в частині узагальнення й адаптації українського 

досвіду безпекової політики для розробки методики інтегрального 

оцінювання економічної безпеки Азербайджану на основі визначення 

відповідного інтегрального індексу з урахуванням макроекономічного, 
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енергетичного, демографічного, аграрного, інформаційного та екологічного 

субіндексів, а також ідентифікації їх граничних значень; прикладне 

застосування запропонованої методики уможливило виявлення та 

візуалізацію зміни динаміки рівня економічної безпеки Азербайджану з 

висхідної на низхідну, що дало змогу обґрунтувати заходи захисту його 

національних економічних інтересів; 

–  концептуальну модель зміцнення економічної безпеки Азербайджану 

через нейтралізацію ризиків і загроз національній економіці на інституційних 

засадах діджиталізації бізнес-середовища й урядових структур, що на відміну 

від існуючих підходів уможливлює розвиток теорії екосестейт шляхом 

використання технології блокчейн під час формування інноваційної 

структури державного управління економічною безпекою;  

–  методичний підхід до прогнозування рівня економічної безпеки 

Азербайджану, який 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, що уможливило 

одержання  сценаріїв змін динаміки інтегрального індексу економічної 

безпеки Азербайджану у середньостроковій перспективі, а також визначення 

найбільш ймовірного сценарію економічного розвитку країни; 

набули подальшого розвитку: 

–  науково-категоріальний апарат економічної науки у частині 

трактування поняття “економічна безпека національного господарства”, що  

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; 

–  теоретичні положення щодо структурування, змістовного наповнення  

і кількісного відображення складових економічної безпеки країни у частині 

обґрунтування необхідності виділення та врахування в інтегральному 
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оцінюванні економічної безпеки Азербайджану інформаційного та 

екологічного субіндексів, що 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 дисбалансів 

сталого розвитку в умовах інформаційного суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів. Наведені у 

дисертаційній роботі наукові результати мають вагоме прикладне 

спрямування у практиці  оцінювання економічної безпеки на макрорівні 

інформаційного суспільства та обґрунтуванні пріоритетів зміцнення 

економічної безпеки Азербайджану.  

Автором проведено апробацію одержаних наукових результатів у 

діяльності органів державної влади Азербайджанської Республіки. Матеріали 

дисертації прийнято до використання: у діяльності Апарату Міллі Меджлісу 

Азербайджанської Республіки у частині авторських методичних рекомендацій 

щодо оцінки рівня економічної безпеки Азербайджану (довідка від 29.03.2019 р. 

№ 02-1-61); у роботі Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської 

Республіки у частині прикладного застосування розробленого інструментарію 

інтегрального оцінювання економічної безпеки на макрорівні, що дало змогу 

візуалізувати зміну траєкторії динаміки економічної безпеки національного 

господарства та відобразити сталий характер його екологічної складової 

(довідка від 29.08.2019 р. № 11/08-39/0096).  

Інформаційно-аналітичні матеріали, висновки та практичні рекомендації 

дисертації  застосовано також в експертно-аналітичній роботі Міжнародного 

інноваційного центру в частині використання авторської оцінки ендогенних 

та екзогенних загроз економічній безпеці Азербайджану, методики 

визначення інтегрального індексу економічної безпеки на макрорівні 

інформаційного суспільства на основі комбінації двох форм візуалізації 

результатів інтегрального оцінювання – мультиплікативної й адитивної, а 

також методичного підходу розробки прогнозу рівня економічної безпеки у 
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розрізі її складових: макроекономічної, енергетичної, демографічної, 

аграрної, екологічної, інформаційної (довідка від 20.05.2019 р. № 2-519). 

Наукові результати дисертаційної роботи також апробовано і 

впроваджено у навчальний процес на економічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, що знайшло 

відображення у частині інвестиційного забезпечення економічної безпеки у 

навчальній програмі, лекційних і семінарських матеріалах навчальної 

дисципліни “Інвестування”  як складової підготовки фахівців із вищою 

освітою за освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа і страхування”, освітня програма “Фінанси і кредит” для 

іноземних громадян (довідка про впровадження від 06.06.2019 р. № 013/264). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною та 

завершеною науковою працею здобувача, в якій розроблено теоретичні та 

методичні підходи й рекомендації щодо оцінювання та зміцнення 

економічної безпеки Азербайджану. Наукові результати дисертації автором 

отримано особисто і використано лише ті положення опублікованих у 

співавторстві статей, які написано самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертації та їх 

практичне застосування обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 

засіданнях кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності 

економічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, форумах, круглих столах, а саме: Міжнародній науково-

практичній конференції “Bosco conference, Invest Pro” (м. Баку, Азербайджан, 

2016); ІV і V Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, 

аспірантів і молодих вчених “Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень” (м. Київ, 2017, 2018); Міжнародній науково-

практичній конференції “Соціальне підприємництво: теорія, практика та 

міжнародний досвід” (м. Київ, 2018); ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції “Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі  
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та проектах” (м. Одеса, 2018); ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції “Стратегічні імперативи сучасного менеджменту” (м. Київ, 

2018); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Менеджмент ХХІ 

століття: глобалізаційні виклики”  (м. Полтава, 2018); Міжнародній науковій 

конференції SER 2018 “New Trends and best Practices in Socioeconomic 

Research” (м. Іхало, Чорногорія, 2018); науково-практичному круглому столі 

“Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації” 

(м. Ірпінь, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: 

теорія і практика” (м. Полтава, 2018); Міжнародній конференції “Youth 

Speaks about Themsleves” (м. Варшава, Польща, 2018); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Економічна стратегія та політика реалізації 

європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та 

протиріччя” (м. Київ, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному 

управлінні, науці і освітніх процесах” (Буковель–Київ, 2019); ХVІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Шевченківська весна: Економіка” (м. Київ, 2019);  

І Міжнародному форумі “Розвиток державного фінансового контролю в 

контексті економічної безпеки країни” (м. Ірпінь, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 

18 наукових працях, загальним обсягом 7,7 друк. арк. (з них 6,3 друк. арк. 

належать особисто автору), а саме: десять наукових статей (6,0 друк. арк., з 

них 4,7 друк. арк. – авторські), у тому числі десять статей у наукових 

фахових виданнях України (з них п’ять включено до міжнародних 

наукометричних баз даних Index Copernicus та ін., а також одну включено до 

міжнародної наукометричної бази даних Web of Science), вісім публікацій за 

матеріалами доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях і форумах (1,7 друк. арк., з них 1,4 друк. 

арк. –  авторські). 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

Повний обсяг дисертації становить 249 сторінок комп’ютерного тексту, де 

вміщено 47 таблиць, 47 рисунків та 6 додатків на 21 сторінці. Список 

використаних джерел налічує 210 найменувань на 21 сторінці.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
1.1.  Поняття економічної безпеки в сучасних теоріях розвитку 

національних господарств 

 
У сучасних наукових публікаціях теорія екосестейт, яку було 

започатковано видатним економістом Г. Пастернак-Таранушенко [114], 

всебічно досліджує актуальні шляхи забезпечення та посилення економічної 

безпеки на мікро- та макрорівнях, зокрема встановлено обернену 

пропорційність взаємозв’язку рівня захисту національної економіки та рівня 

ресурсної потужності економіки країни. У сучасних дослідженнях серед 

піроритетних факторів забезпечення економічної стабільності все більше 

відмічають вагомість соціоекономічних, фінансових, демографічних та 

екологічних факторів. 

Кожна країна вибирає власну модель зміцнення економічної 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.  

У більшості розвинених країн ринкова економіка є ключовим 

механізмом, який генерує, гармонізує і врівноважує економічну систему. 

Країна з сильною економікою може планувати політичні і стратегічні заходи 

в геополітичному масштабі і завжди буде активним гравцем у міжнародних 

відносинах. Такий приклад демонструють Німеччина, країна з найсильнішою 

економікою в Європі, а також Франція, Швейцарія, важливо згадати і 
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приклад Японії, країни, де відсутні поклади природних ресурсів і 90% 

використовуваної сировини імпортують, при цьому її економіка впродовж 

останніх п’яти десятиліть є однією  з найсильніших у світі.  

У новому столітті безпека стала важливою метою не лише урядів, але й 

пріоритетом номер один міжнародних організацій, багатонаціональних 

корпорацій і громадських організацій. У цьому контексті варто згадати 

Доктрину національної безпеки США (2002 р., 2006 р.), Стратегічну 

концепцію НАТО (1999 р.), Європейську стратегію безпеки (2003 р.), в яких  

запропонована нова візія глобалізації, обґрунтовано, що, крім військової 

загрози, національна безпека має бути оцінена з позицій економічних, 

енергетичних, екологічних загроз, а також порушень прав приватної 

власності. В останні десять років виникли нові складні ризики для 

євроатлантичного й азійського миру і стабільності, включаючи 

пригноблення, етнічні конфлікти, економічні проблеми бідності, крах 

політичного ладу, поширення зброї масового знищення.  

Водночас збільшення економічних можливостей і процвітання для всіх 

забезпечує економічна свобода. Ретроспективний аналіз функціонування і 

розвитку національних економік засвідчує, що ринкова економіка є чи не 

єдиною найбільш ефективною економічною системою та найбільшим 

антидотом до бідності. Щоб розширити економічну свободу та процвітання, 

розвинені країни сприяють вільній і чесній торгівлі, відкритим ринкам, 

стабільній фінансовій системі, інтеграції національної економіки до світової 

та розвитку безпечної, екологічно чистої енергетики. Але при всьому цьому 

держава має вчасно реагувати на ринкові дисфункції та створювати 

ефективні механізми їх подолання.  

Значний період часу значення економічної безпеки усвідомлювалося 

лише як постфактум, коли загрози для економічної безпеки національного 

господарства уже перетворювалися з потенційних на реальні. Водночас 

безпека загалом і економічна безпека зокрема потребують не часткових 

заходів або обставинних підходів. Історія національних економік засвідчує, 
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що проблема економічної безпеки повинна обговорюватися як в академічних 

колах, так і бути об'єктом постійного моніторингу й управління на 

державному рівні.   

Економічну безпеку можна вважати підготовчим станом економіки для 

забезпечення гідних умов проживання,  соціально-економічної стабільності 

та політико-військової спроможності суспільства й економічної системи з 

метою усунення внутрішніх та зовнішніх загроз. Нині у науковій літературі 

сформовано три концептуальних підходи трактування економічної безпеки 

залежно від напряму розвитку національних господарств, а саме англо-

американський, азійський і змішаний. 

Відповідно до англо-американської концепції економічної безпеки 

основною метою економічної системи є забезпечення високих стандартів 

життя у країні. У справжній демократичній економіці не готують країну до 

війни, а для задоволення потреб споживачів та національних виробників.  

В азійській концепції економічна безпека означає спочатку 

нарощування національної економічної потужності на зовнішній арені. 

Відтак держава має право і навіть зобов'язання контролювати економічну 

діяльність, тобто те, що прямо впливає на національну безпеку, і що 

американські дослідники  назвали "мілітаризованим підходом до економіки".  

Європейська точка зору на економічну безпеку є комбінацією певних 

аспектів англо-американської й азійської концепцій. Однією з найбільш 

успішних практичних моделей є шведська соціально-орієнтована економіка. 

Вона може стати еталоном для розробки прогресивної національної моделі 

економічної безпеки, заснованої на об’єднанні двох протилежних трактувань 

цієї дефініції. Водночас протиріччя зазначеними двома концепціями істотні, і 

практично здійснити синтез цих двох концепцій досить складно. Це і 

повинно стати основним завданням наукових кіл і державної влади 

Азербайджану.  

Ідею економічної безпеки дуже важко визначити якісно або кількісно. 

Через багатосторонність і багатовимірність економічної безпеки нині  не 
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існує загальноприйнятого визначення цього поняття. Одначе можемо 

визначити певні особливості, які надають загальне уявлення цього поняття.  

Сутність поняття "економічна безпека" держави з ринковою економікою 

полягає у можливості владних структур та суспільства забезпечувати 

розвиток національної економіки в умовах потенційних кризових явищ і 

ризиків, які можуть вплинути на соціально-економічний добробут населення 

та національні інтереси країни в міжнародному економічному просторі. 

Економічна безпека держави є важливим елементом національної 

безпеки поряд із політичною, військовою, екологічною, інтелектуальною й 

іншими її складовими. Нині економічна складова національної безпеки 

набуває особливої актуалізації, оскільки є базовою умовою та головним 

джерелом  забезпечення й нарощення всіх інших її складових. Враховуючи 

нинішній стан соціально-економічного розвитку Республіки Азербайджан, 

саме економічна безпека потребує особливої концентрації уваги державних 

органів влади та суспільства в умовах низького рівня диверсифікації 

енергетичних джерел національної економіки та високого рівня конкуренції 

на глобальному ринку вуглеводнів [20].   

Поняття економічної безпеки постає об’єктом наукових досліджень 

широкого кола дослідників, які напрацювали теоретичний базис 

ідентифікації та оцінювання економічної безпеки на різних рівнях (мікро, 

мезо, макро), що є ключовою основою для формування дієвої методики 

оцінювання та прогнозування стану економічної безпеки Азербайджану. 

Отже, розглянемо погляди представників сучасної наукової думки щодо 

трактування економічної безпеки країни. 

Науковець В. Мунтіян стверджує, що "…економічна безпека – це стан 

захищеності життєвоважливих інтересів особи, суспільства й держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз" [102, с. 53]. Cхожої позиції дотримується  

І. Запоточний, визначаючи економічну безпеку як певний стан економічної 

системи та владних інституцій, за якого можливо забезпечити надійний 

захист національних інтересів [69, с. 515]. Аналізуючи  погляди цих 
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дослідників, зауважимо, що вони ґрунтуються на протекціоністській основі, 

не мають превентивного цілеспрямування, їм не властиві спрямованість на 

вдосконалення існуючих і пошук нових економічних заходів задля 

підвищення рівня захищеності національного господарства.  

Досить вузькі визначення економічної безпеки пропонує низка 

російських вчених. Так, В. Рубанов розглядає економічну безпеку як "…мету, 

досягнення якої слід шукати на шляху виведення країни з якнайглибшої 

системної кризи" [128]. А. Архипов, А. Городецький, Б. Михайлов 

економічну безпеку зводять до здатності економіки досить ефективно 

задовольняти потреби на суспільному, національному та міжнародному рівні 

[6, с. 38]. Економічну безпеку також визначають як: 

–  "…систему захисту життєвоважливих інтересів країни" [129, с. 15];  

–  "…забезпечену захищеність національно-державних інтересів у 

сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх збитків і максимізації 

виробництва" [26, с. 46]. 

Важко погодитись із визначенням досліджуваного поняття через 

поєднання економічно-політико-правових умов, які максимізують 

виробництво у розрахунку на одного мешканця. Подібна науково-

дослідницька позиція є досить звуженою, оскільки економічна безпека – це 

не лише безперебійний процес національного виробництва, але й 

забезпечення цілого комплексу взаємопов'язаних соціоекономічних та 

екологічних процесів як основи сталого розвитку національної економіки.  

Досить збалансованим, на нашу думку, є підхід В. П. Загарія, який 

пропонує під економічною безпекою розуміти "відновлення здатності 

національної економіки до самовідтворення і освоєння сучасної інноваційної 

моделі економічного зростання" [56, с. 104].  

Заслуговує на увагу думка відомого українського економіста Я. Жаліла, 

який розглядає економічну безпеку як характерну рису самовідтворення 

національної економіки. Іншими словами зміцнення економічно безпеки 

держави відбувається через збалансування потреб населення, стабілізацію 
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впливу ендогенних та екзогенних чинників, а також підвищення 

конкурентоспроможності усіх галузей економіки [51, с. 25].  

Для більш детального розуміння сутності досліджуваного поняття 

доцільно також навести погляди наступних вчених. М. М. Єрмошенко 

сутність поняття "економічна безпека" розглядає в контексті певного 

економічного механізму країни, який мінімізує негативний вплив внутрішніх 

і зовнішніх загроз для реалізації національних економічних інтересів 

[49, с. 26]. Економічну безпеку також визначають як систему економічних 

відносин, яка ґрунтується на механізмі узгодження економічних інтересів 

суб’єктів господарювання, що уможливлює вирішення економічних 

конфліктів з найменшими втратами та забезпечує незалежність, стійкість, 

розвиток, адаптаційність та інерційність національної економіки у взаємодії з 

внутрішнім і зовнішнім середовищем [18, с. 54]. Крім цього, науковці 

визначають економічну безпеку під кутом незалежності розвитку й 

утримання інституційної стабільності щодо захисту національних 

економічних інтересів від ендогенних та екзогенних загроз [82]. З іншого 

боку, Б. В. Губський зауважує, що головним критерієм економічної 

захищеності є здатність економічної системи зберігати достатній рівень 

суспільного відтворення в умовах ресурсної недостатності, технологічних 

змін або розгортання внутрішніх кризових ситуацій [28, с. 13].  

Як відзначають Б. В. Гогвуд та Л. А. Ган, економічна безпека держави 

визначається рівнем розвитку продуктивних сил і станом соціально-

економічних відносин, рівнем науково-технічного розвитку і використанням 

науково-технічних досягнень у національному господарстві, а також 

зовнішньоекономічних обміном і міжнародною обстановкою. Матеріальну 

основу економічної безпеки складають розвинені продуктивні сили, здатні 

забезпечити розширене відтворення, цивілізований рівень життя громадян і 

економічну незалежність держави. Економічна безпека держави зумовлює не 

тільки успішний економічний розвиток, а й необхідність створення 

механізмів захисту національних економічних інтересів [25]. Подібну ж 
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позицію займає Л. Є. Гаджиєва, на думку якої "на рівні держави економічна 

безпека – це такий стан економіки та інститутів влади, при якому 

забезпечується гарантований захист національних інтересів та гармонійний, 

соціально спрямований розвиток країни загалом" [22, c. 14]. 

Досить системним є визначення О. В. Пабата, який виділяє шість 

головних підходів до трактування цього поняття, а саме:  

− адаптивний – економічна безпека розглядається як здатність 

держави пристосовуватися до мінливих зовнішніх умов й адекватно 

реагувати на виклики зовнішнього середовища;  

− кон’юнктурний – економічна безпека визначається як сукупність 

чинників і ресурсів, які дають змогу забезпечувати реалізацію 

національних інтересів;  

− макроекономічний – економічна безпека трактується як здатність 

країни проводити самостійну й ефективну економічну політику з 

метою захисту національних інтересів;  

− протекціоністський – економічна безпека трактується як стан 

захищеності економічних інтересів особи, суспільства, держави та 

спроможність досягнення такого стану;  

− резистентний – визначає рівень економічної безпеки через розвиток 

національної економіки, що передбачає встановлення захисту від 

зовнішніх (внутрішніх) небезпек задля адекватного врахування 

національних інтересів у всіх економічних сферах;  

− системний – передбачає наявність захисту економічної системи від 

зовнішніх і внутрішніх загроз й характеризується ефективністю 

досягнення цілей системи [113, с. 15–18].  

Основна увага у визначенні Г. А. Пастернака-Таранущенка 

зосереджена на соціальній складовій, що простежується у визначенні, згідно 

з яким економічна безпека – це стан держави, який визначається розвитком 

економіки та зростанням економічного добробуту населення [115, с. 99].  
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Комплексне і багатогранне трактування економічної безпеки 

запропоновано дослідницьким колективом на чолі з А. А. Мазаракі,  згідно з 

цією позицією це поняття трактують насамперед як "…сукупність умов і 

факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її 

стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення, що характеризує 

здатність національної економіки до розширеного відтворення у світовій 

системі господарювання [33, с. 10–11]. 

Згідно з офіційною концепцією в Україні вважається, що економічна 

безпека – це певний рівень економіки та державних інституцій, за якого 

гарантовано забезпечується: 1) захист національних економічних інтересів; 

2) соціально-економічний розвиток країни; 3) достатній оборонний 

потенціал [121].  

Узагальнюючи, зазначимо, що у науковій літературі виділяються різні 

теорії розвитку економічної безпеки держави з відкритою економікою, але 

можливо виділити спільну рису, яка інтерпретується як набір певних правил 

та норм, що гарантують незалежність національної економіки, враховуючи  

національні інтереси. Серед інших виокремимо  теорію протиріч, яка тісно 

пов’язана з категоріями національних потреб та інтересів, у цьому аспекті під 

економічною безпекою країни розуміють стан економіки й інститутів 

управління, що забезпечують правильне та своєчасне регулювання і 

вирішення протиріч у діяльності господарюючих суб’єктів, що справляють 

негативний вплив на внутрішньоекономічні процеси держави та її 

зовнішньоекономічну діяльність [33, с. 11–12]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що сучасні дослідження з питань 

вдосконалення економічної безпеки характеризуються спрямованістю на 

розбудову нового напряму економічної теорії, а саме як теорії безпечного 

функціонування економічних систем. Зважаючи на те, що економічні 

системи нині перетворюються у надскладні, відкриті, нелінійні, 

багатофункціональні системи взаємозв'язків між суб'єктами економічної та 

іншої діяльності, що знаходиться у постійному обміні інформацією із 
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зовнішнім середовищем та постійно видозмінюють економічні відносини, 

значно актуалізується необхідність використання синергетичних парадигм у 

процесі вдосконалення економічної безпеки. 

Для графічного відображення сутності та взаємозв'язків категорій при 

дослідженні дефініції "економічна безпека", з урахуванням вищенаведених 

наукових поглядів на дане визначення, сформуємо понятійно категоріальну 

структуру (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Понятійно-категоріальна структура економічної безпеки 

Джерело: систематизовано та вдосконалено актором на основі [94] 
 
Наведена схема ілюструє сутність семантичних взаємозв'язків 

основних категорій економічної безпеки, які реалізуються у соціально-

економічні відносини суб'єктів господарювання.  
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Розглядаючи суть терміну економічна безпека, вважаємо за необхідне 

визначити основні загрози, які створюють небезпеку стабільному розвитку 

національної економіки. На нашу думку, першоджерелом загроз для 

економічної безпеки є нестійкість економіки та деструктивні сили, які здатні 

внести дисбаланс або породити небезпеку існуючим економічним системам 

та відносинам. Джерелами загроз економічної безпеки виступають зовнішні 

та внутрішні фактори, які при несприятливих умовах непластично 

деформують систему. Зазначені джерела в умовах розвитку Азербайджану 

можуть мати різну природу походження, зокрема, техногенну, соціальну, 

економічну, політичну або екологічну. 

З розвитком економічних відносин та глобалізаційних процесів кожна 

держава щороку стикається із безліччю факторів ризику, небезпек, загроз та 

деструкторів, які можуть негативно вплинути на економічні процеси та 

явища. Дослідження підтверджує, що рівень розвитку та внутрішніх умов 

функціонування суттєво впливає на вагу факторів впливу. При цьому 

залежно від природи факторів ризику небезпеки й загрози можна згрупувати 

наступним чином (рис. 1.2).  

Оцінка та класифікація наведених загроз є багатоаспектною та 

різнобічною. Вона охоплює всі структурні елементи економічної безпеки та 

дозволяє зосередити увагу на ретельному вивченні специфіки їх виявлення та 

дослідження в залежності від конкретних процесів, які відбуваються в 

кожній окремо взятій соціоекономічній сфері. 

Відповідними складовими економічної безпеки (зокрема, й на рівні 

держави) є демографічна, виробнича, енергетична, продовольча, 

інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, соціальна, фінансова, 

інформаційна безпеки. Виконуючи політико-адміністративні та політико-

економічні функції, держава як основний суб'єкт національної економічної 

безпеки зобов'язана встановлювати та сприяти адекватній політиці 

досягнення цілей національної економічної безпеки. Споживачі та виробники 

з усіх галузей народного господарства (промисловість, сільське господарство 

та послуги) є об'єктами економічної безпеки.  
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Рис. 1.2. Класифікація загроз економічній безпеці національного господарства за факторами ризику 
Джерело: розроблено на основі [116]  
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Таким чином, систематизація існуючих наукових досліджень, 

пов’язаних із безпековою проблематикою, уможливила розуміння 

захищеності національних економічних інтересів у контексті забезпечення 

безпеки національної економіки, а також фокусує увагу на інформаційному 

змісті та інструментально-аналітичній формі відображення захисту 

національних економічних інтересів із позицій активізації сталого розвитку 

країни та розробки збалансованої державної екологічної, соціальної та 

економічної політики. Тому для системного розгляду сутності категорії 

економічної безпеки важливо не лише сформулювати дефініцію та виявити 

сферу застосування цієї економічної категорії, але й теоретико-методичні основи 

її виміру, структурної побудови та взаємозв’язки окремих складових.  

Концептуальна структура економічної безпеки країни у розрізі основних її 

елементів наведена у таблиці 1.1 та представляє собою сукупність ключових 

складових, серед яких варто виокремити важливість системного контролю над 

збереженням  інформації, що здатна призвести до дисбалансу національної 

економіки системи в умовах глобалізації та формуванню інформаційного 

суспільства.  

Таблиця 1.1 

Основні структурні елементи економічної безпеки країни 

№ 
п/п 

Складові 
економічної 

безпеки країни 
Визначення 

1 2 3 

1. Виробнича 
виробнича сфера забезпечує максимально ефективне 
використання виробничого потенціалу й сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності національної економіки 

2. Демографічна збалансування демографічних інтересів держави, суспільства й 
особистості відповідно до конституційних прав 

3. Енергетична стан економіки, що сприяє ефективному використанню 
енергетичних ресурсів країни 

4. Зовнішньо-
економічна 

рівень відповідності ЗЕД національним економічним  
інтересам  

5. Інвестиційно- 
інноваційна 

стан економічного середовища у державі, що стимулює 
вітчизняних та іноземних інвесторів  

6. Макро-
економічна 

стан економіки, коли досягається збалансованість 
макроекономічних пропорцій 

7. Продовольча 
рівень виробництва продукції харчування в країні, що здатний 
повною мірою забезпечити продовольчі потреби кожного 
громадянина  
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Продовження табл. 1.1   

1 2 3 

8. Соціальна стан розвитку держави, за якого держава здатна забезпечити 
гідний і якісний рівень життя населення 

9. Фінансова 
стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні 
фінансові умови для стабільного соціально- економічного 
розвитку країни 

10. Інформаційна 

стан інформаційного середовища держави, при якому 
відбувається системний контроль над збереженням та захистом 
економічної та іншої інформації, що здатна призвести до балансу 
національної економічної системи в умовах бурхливого розвитку 
сучасного інформаційного суспільства 

Джерело: розроблено на основі [98] 

 
Зазначена структура дає можливість більш повно уявити системність 

категорії економічної безпеки та виокремити конкретні напрями 

дослідження, які в сучасних умовах соціально-економічної розбудови є 

найбільш визначальними для формування перспективних напрямів розвитку 

національної економіки. 

З огляду на вищенаведене, сутність економічної безпеки національного 

господарства Азербайджану доцільно визначити як стан економіки та інших 

неекономічних державних інститутів, що дають гарантію економічного 

розвитку та соціально орієнтованої політики, спрямованої на захист 

національних інтересів і в певній мірі сприяє забезпеченню потенційно 

сприятливого економічного середовища функціонування суб'єктів 

господарювання. Мається на увазі, що економічна безпека – це не лише 

захист, а й забезпечення соціально-орієнтованої економічної стабільності в 

суспільстві з боку держави, захист інтересів національних виробників 

відповідно до рівня економічного розвитку країни, а також здатність 

створення та забезпечення механізму його реалізації. 

Отже, економічна безпека – це складна та динамічна категорія. Її 

складність виникає, з одного боку, із безлічі економічних, соціальних, 

фінансових процесів і явищ. З іншого боку, головну роль відіграє 

глобалізація, яка розглядається як процес і як явище, що систематично та 

постійно впливає на національну економіку. Тобто, її динамізм обумовлений 
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швидкими темпами економічних процесів та явищ як на національному, так і 

на глобальному рівні.  

Економічна безпека повинна розумітись як така, що:  

− передбачає захист життєвих інтересів суспільства, держави та 

громадян, а також національних цінностей та способу життя від 

зовнішніх та внутрішніх загроз; 

− є основним правом людини, коли ризики та загрози контролюються 

державою, щоб захистити людей та громади; 

− є ресурсом, необхідним для повсякденного життя, що дає 

можливість окремим особам та громадам досягти своїх прагнень; 

− є результатом взаємодії між внутрішніми факторами та зовнішніми, 

що стимулює весь процес виробництва, розподілу та споживання 

товарів та послуг, вироблених національною економікою; 

− є системою взаємодій державних органів та неурядових організацій, 

що відіграють важливу роль у досягненні економічної безпеки як на 

національному, так і на регіональному та глобальному рівнях. 

Основними цінностями економічної безпеки є ринкова економіка, 

добросовісна конкуренція, природні ресурси, екологічна рівновага та 

економічний розвиток, відносини власності, економічна свобода, фінансова 

та банківська система, соціальний захист та національний науково-технічний 

потенціал. Ці цінності розглядаються у контексті соціально-економічних 

відносин, що забезпечують функціонування національної економіки, а також 

сукупність інтересів та потреб економічної безпеки.  

Забезпечення національної економічної безпеки передбачає підтримку 

національної економіки державними установами та громадянським 

суспільством, задіяним у економічній, фінансовій, фіскальній, банківській, 

валютній, комерційній, інвестиційній політиці, для раціональної моделі 

використання ресурсів та принципів вільного підприємництва. Економічна 

безпека держави – це забезпечення економічних ресурсів для виконання 

політичних, економічних, соціальних та інших функцій відповідно до 

Конституції та інших нормативно-правових актів. У широкому сенсі 
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економічна безпека в країні забезпечується наявністю ресурсів та рівнем 

розвитку. Але економічна безпека не може розглядатися лише статично,  

її слід розглядати в тісному зв'язку з національними інтересами,  

і це відношення також включає сприяння економічній політиці, 

середньостроковим та довгостроковим економічним цілям, ступеню участі у 

міжнародному економічному житті.  

Забезпечення належних умов для економічного зростання та, 

безумовно, для безпеки вимагає значного збільшення іноземних інвестицій, 

належного управління державним боргом, дефіцитом поточного рахунку та 

офіційного обмінного курсу, зниження інфляції та зовнішнього боргу, 

належного ділового середовища та надійної правової бази для стимулювання 

розвитку ринкової економіки. Ефективне управління цими економічними 

факторами може призвести до збільшення доходів та більш високого рівня 

життя, що матиме вплив на скорочення безробіття та зменшення бідності. 

Нарешті, стосовно окремих осіб, безпека полягає у забезпеченні економічних 

умов для задоволення основних потреб – продуктів харчування, води, житла, 

освіти, робочих місць та гарантованого рівня доходів.  

Нині найбільш важливим чинником економічного виміру безпеки, який 

може забезпечити економічну стабільність для досягнення належного стану 

безпеки, є активне залучення Азербайджану до міжнародної торгівлі та 

доступу до ресурсів, фінансів та ринків з метою збереження прийнятного 

рівня багатства населення та ефективності держави. Тепер питання 

економічної безпеки переходить від національної економіки до дедалі 

делімітованої області регіональних та міжнародних економічних комплексів. 

Інтеграція в такі структури, як Європейський Союз або Світова організація 

торгівлі, є передумовою для використання переваг глобальної економіки.  

Зауважимо також, що нині широко визнана ідея, яка полягає у тому, що, 

незважаючи на нестабільність та кризові явища, ринок та партнерство між 

державним та приватним секторами – це найкращі способи максимізації 

економічної ефективності, соціальної та економічної безпеки, інновацій та 

розподілу.  
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Сучасна еволюція суспільства є свідченням того факту, що сектор 

безпеки найближчим часом стане важливою економічною сферою 

розширення. Зростання останнім часом обороту компаній, що надають 

продукти та послуги з охорони, є наслідком світового попиту на товари та 

послуги в галузі безпеки завдяки безпосередньому прогресу суспільства. 

Двигун розвитку економічної безпеки складається з безлічі соціальних, 

економічних та інституційних факторів, які здійснюють державні та 

приватно-державні установи, готові запобігти, виявити та захистити себе від 

злочинів у реальних економічних умовах господарювання. З іншого боку, 

проблема безпеки означає функціонування, що породжує проблему 

деонтології, моралі та поваги до приватності. Ніхто не знає, як суспільство 

буде реагувати на посилення нагляду, і якщо такі засоби розглядаються 

керівниками компаній як спосіб захисту свого бізнесу, але не розглядаються 

працівниками, а отже, і суспільством, то це може сприйматись як дії проти 

приватності та демократичних цінностей. 

Розглядаючи сутність економічної безпеки, варто виділити 

інформаційний аспект, оскільки сучасні тенденції розвитку інформаційного 

суспільства вимагають підвищення фокусу на безпечності економічної та 

іншої інформації. Інформаційний аспект передбачає собою те, що володіння 

великим обсягом інформації є гарантом лідерства в економічній та військово-

політичній галузях, відповідно, інформаційний критерій є однією зі 

складових економічної безпеки країни.  

Інформаційна складова передбачає такий порядок взаємного обміну 

виробничими, науково-технічними та іншими відомостями всередині 

господарського комплексу держави і з зарубіжними партнерами, при якому 

будуть гарантуватися надійний інформаційний обмін, підвищення частки 

нематеріальних активів у національному багатстві, збільшення "питомої 

ваги" інформації у кінцевій вартості виробленого внутрішнього продукту, а 

також таємниця технології виробництва.  

Дійсно, попри позитивну динаміку значної кількості економічних 

показників Азербайджану потрібно модернізувати підходи до інформаційної 
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безпеки економічної діяльності, у першу чергу на державному рівні 

управління, що дозволить зробити Азербайджанську Республіку більш 

розвиненою та економічно безпечною. Для цього нами пропонується 

підвищити рівень управління економічною безпекою країни за допомогою 

модернізації структури управління Міністерства економічного розвитку 

Азербайджанської Республіки (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Інноваційна структура управління економічною безпекою  

в Азербайджані 

Джерело: розроблено автором 
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тому, що інформація про стан економічної безпеки передається без залучення 

єдиної обслуговуючої установи. При цьому збільшення з геометричною 

швидкістю кількості інформаційних блоків унеможливлює виконання 

корупційних дій, які пов’язані з незаконною заміною інформації. Правомірно 

стверджувати, що такий підхід дозволяє створити незалежну систему 

ланцюгових блоків, які інформуватимуть про незаконні управлінські дії. 

Запропонована схема використання технології блокчейн в управлінні 

економічною безпекою в Азербайджані дозволить не тільки перевести 

документообіг на високий рівень інформаційного захисту, а також відкриє 

нові можливості для створення інтерактивної електронної форми 

інформаційного обміну, що в комплексі сприяє цифровізації податкового 

адміністрування на основі кращих світових практик електронного сервісного 

обслуговування платників податків, а також прискорює зміцнення безпеки 

національної економіки. 

Таким чином, сутність економічної безпеки можна визначити як стан 

економіки та інших неекономічних державних інститутів, що дають гарантію 

економічного розвитку та соціально орієнтованої політики, спрямованої на 

захист національних інтересів і у достатній мірі сприяє забезпеченню 

потенційно сприятливого економічного середовища функціонування 

суб'єктів господарювання.  

Отже, у сучасних умовах для визначення безпечної траєкторії розвитку 

національної економіки Азербайджану важливо враховувати близько тисячі 

показників. Очевидно, що цей процес неможливо виконати не 

використовуючи теорію екосестейт, у якій базовою є методологія 

інтегрального оцінювання економічної безпеки національної економіки, 

регіону, локальної території тощо. Наявність ряду фінансово-економічних 

конфліктів інтересів, а також екологічні, соціальні, демографічні, виробничі, 

політичні, військові та інших ризиків потребує оцінки інтегрального індексу 

економічної безпеки, який дозволяє найбільш комплексно оцінити ситуацію. 

Ці питання є предметом досліджень у наступних розділах дисертації. 
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1.2. Міжнародна практика оцінювання рівня економічної безпеки 

країни 
 

Формування дієвої системи забезпечення економічної безпеки 

представляє собою один з найважливіших напрямів вдосконалення 

економіки будь-якої країни. При цьому, для оцінки ефективності 

функціонування такої системи обов'язковим є визначення сучасного стану та 

прогнозування розвитку системи економічної безпеки. Відтак, керівні органи 

держави повинні спрямовувати всі необхідні зусилля для наукового 

обґрунтування критеріїв та індикаторів оцінки рівня економічної безпеки 

держави для постійного моніторингу та визначення перспектив розвитку 

національної економіки та з метою попередження та подолання наслідків дії 

загроз внутрішнього та зовнішнього походження. 

Існуючі ризики для внутрішнього розвитку економіки Азербайджану, 

збільшення міжнародної інтеграції зумовлюють необхідність дослідження 

сучасних практик оцінювання економічної безпеки з метою визначення 

найбільш ефективної. 

Після здобуття державної незалежності у 1991 р. в Азербайджані 

проводилася в цілому зважена структурна економічна політика, основним 

напрямком якої було створення нової моделі розвитку, заснованої на різних 

формах власності і формування конкурентоспроможної економіки, 

адаптованої до умов глобалізації. В пострадянський період вивчення 

економічної безпеки зводилось до критичного огляду та захисту принципів 

соціалістичної економіки. Лише згодом з'явилась перспектива побудови 

національної системи забезпечення економічної безпеки з урахуванням 

прогресивних досягнень європейських та інших країн світу. 

Надзвичайно важливим напрямом формування національної системи 

оцінювання рівня економічної безпеки АР є вивчення та імплементація 

міжнародного досвіду у цій сфері з урахуванням історії розвитку та 

особливостей функціонування національної економіки держави.  

Будь-яка національна система економічного захисту неможлива без 

правового обґрунтування та законодавчого затвердження. Тому важливим на 
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наш погляд є систематизація та узагальнення основних досягнень 

міжнародного співтовариства у сфері саме законодавчого обґрунтування 

розвитку систем економічної безпеки в розрізі країн. У таблиці 1.2 нами 

систематизовано та подано історичну ретроспективу з даного питання. 

Ретроспективний аналіз правових основ забезпечення економічної 

безпеки, наведений в таблиці 1.2, свідчить про важливість даного питання 

для багатьох країн світу, але, варто зауважити, що економічна безпека 

багатьма країнами розглядається лише як складова національної безпеки та 

не підкріплена окремими правовими документами. Дотримуємось думки, що 

виокремлення даного напряму в правовому полі є, на сьогоднішній день, 

одним з найбільш важливих кроків для захисту національної економіки від 

негативних впливів як усередині країни, так і на зовні.  

Таблиця 1.2 

Еволюція розвитку нормативно-правового регулювання у сфері 

забезпечення економічної безпеки у ХХ–ХХІ ст. 

Дата підписання Територія 
дії Нормативно-правовий документ 

1 2 3 

28 червня 1919 р. 5 країн-
учасниць Версальський мирний договір i створення Ліги Націй 

29 червня 1931 р. США "Стратегія національної безпеки розширення та участі" 

16 лютого 1946 р. Японія Закон "Про надзвичайні заходи в області економіки i 
фінансів" 

26 липня 1947 р. США Закон "Про національну безпеку" 

30 жовтня 1947 р. 32 крани-
учасниці Генеральна угода з тарифів i торгівлі (ГАТТ) 

25 березня 1957 р. 6 країн-
учасниць 

Римський договір про створення Європейського 
економічного співтовариства та Євроатома 

15 червня 1964 р. Країни-
члени ООН 

Заключний акт Женевської конференції "Принципи, 
що визначають міжнародні торгові відносини i торгову 
політику, сприяючі розвитку" 

1 травня 1974 р. Країни-
члени ООН 

"Декларація про новий міжнародний економічний 
порядок" (резолюція 7-ї спеціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН) 

12 грудня 1974 р. Країни-
члени ООН 

"Хартія економічних прав та обов'язків держав" 
(резолюція 29-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН) 

1 серпня 1975 р. 33 країни-
учасниці "Заключний акт Наради з безпеки i співпраці в Європі" 

17 грудня 1985 р. Країни-
члени ООН 

"Міжнародна економічна безпека" (резолюція 40-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН) 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

11 грудня 1987 р. Країни-
члени ООН 

"Міжнародна економічна безпека" (резолюція 42-i сесії 
Генеральної Асамблеї ООН) 

7 лютого 1992 р. 12 країн-
учасниць 

Маастрихтський договір або "Договір про 
Європейський Союз" 

5 березня 1992 р. Росія Закон "Про безпеку" 

2 листопада 1992 р. Польща 
Закон "Основи польської політики безпеки". Закон 
"Політика безпеки i оборонна стратегія Республіки 
Польща" 

15 квітня 1994 р. Німеччина "Біла книга з питань політики безпеки Німеччини i 
майбутнього бундесверу" 

1 лютого 1996 р. США Закон "Про економічну безпеку" 

29 квітня 1996 р. Росія "Державна стратегія економічної безпеки Російської 
Федерації" 

16 січня 1997 р. Україна "Концепція (основи державної політики) національної 
безпеки України" 

1 березня 1997 р. Китай Закон "Про державну оборону КНР" 
17 грудня 1997 р. Росія "Концепція національної безпеки Російської Федерації" 
16 квітня 1998 р. Болгарія "Концепція національної безпеки Республіки Болгарія" 

13 грудня 1998 р. Чехія "Конституційний закон про безпеку Чеської 
республіки" 

18 червня 1999 р. Румунія "Стратегія національної безпеки Румунії" 

19 листопада 1999 р. 54 країни-
учасниці "Хартія європейської безпеки" 

4 січня 2000 р. Польща "Стратегія безпеки республіки Польща" 
10 грудня 2001 р. США Закон "Про економічну безпеку та відтворення" 
17 липня 2001 р. Білорусія "Концепція національної безпеки Республіки Білорусь" 
16 липня 2002 р. США "Національна стратегія внутрішньої безпеки" 
19 червня 2003 р. Україна Закон "Про основи національної безпеки України" 

7 лютого 2002 р. Казахстан "Про Державну стратегію економічної безпеки 
Республіки Казахстан на 2001-2005 рр." 

12 лютого 2007 р. Україна "Стратегія національної безпеки України" 

12 листопада 2008 р. Україна "Концепція економічної безпеки споживчої кооперації 
України" 

12 травня 2009 р. Росія "Стратегія національної безпеки Росії" 
9 листопада 2010 р. Білорусія "Концепція національної безпеки Республіки Білорусь" 

8 березня 2011 р. Болгарія "Стратегія національної безпеки Республіки Болгарія" 
21 жовтня 2014 р. Польща "Стратегія національної безпеки Республіки Польща" 
6 лютого 2015 р. США "Стратегія національної безпеки США" 
6 травня 2015 р. Україна "Стратегія національної безпеки України" 

13 травня 2017 р. Росія "Стратегія економічної безпеки Російської Федерації 
на період до 2030 року" 

Джерело: систематизовано автором на основі [79; 84; 93, 94 152] 

 
Міжнародні аспекти забезпечення економічної безпеки посідають 

особливе місце в системі відносин між промислово розвиненими та країнами, 

що розвиваються. Вони підкріплені, зокрема, резолюцією 42/165 Генеральної 
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Асамблеї ООН "Міжнародна економічна безпека" та доповіддю Генерального 

секретаря ООН "Концепція міжнародної економічної безпеки" (документ ООН 

А / 42/314 від 4 червня 1987 р.). У цих документах наведено основні проблеми 

світової економіки, аналіз національних та міжнародних джерел загроз для 

економічної безпеки країн, що розвиваються [142, с. 58–60]. 

Дотримуємось думки, що найбільш пріоритетним у вивченні іноземного 

досвіду оцінювання рівня економічної безпеки є дослідження надбань у  

даному питанні пострадянських країни та країн Європейського союзу.  

Азербайджан і Європейський союз уже тривалий час підтримують 

інтенсивні дружні відносини, засновані на ясно вираженому бажанні 

Азербайджану стати членом Європейського союзу. Історичні надбання 

Європейського союзу у сфері методології та інформатизації системи 

економічної безпеки заслуговують на докладне та глибоке вивчення з метою 

формування основ національних методик та систем оцінки. Стає очевидним, 

що питання економічної безпеки характеризуються глобальними масштабами 

прояву і великою взаємозалежністю. 

Особливої уваги також заслуговує вивчення досвіду та практики 

впровадження систем оцінювання рівня економічної безпеки пострадянських 

країн, оскільки багаторічний досвід функціонування в межах одного 

державного формування надзвичайно зближує методології та поетапність 

створення вищезгаданої системи.  

Проведемо спочатку аналіз практик з вищезгаданого питання у країнах 

колишнього Радянського Союзу.  

Проблеми економічної безпеки були в центрі уваги керівництва усіх 

без винятку пострадянських країн з моменту проголошення ними 

незалежності. Наукові та держструктури цих країн весь час активно 

працювали над даною проблематикою у комплексі з розробкою сукупності 

законодавчих основ і нових інститутів державної влади новостворених країн. 

Так, важливих досягнень у напрямку наукового обґрунтування 

показників та індикаторів оцінки рівня економічної безпеки досягли: 

К. К. Логінов [90], С. Н. Мітяков [99], І. В. Новікова, Н. І. Красніков [105], 
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В. П. Чічканов, Л. А. Біляївська-Тесляр [158], [24] та ін., які вивчали та 

вдосконалювали систему показників економічної безпеки на національному 

та регіональному рівні. Пропоновані системи показників, як правило, 

формувалися на основі комплексної оцінки всіх сфер життєдіяльності 

суспільства – економічної, політичної, соціальної та ін. Попередньо ними було 

виділено критерії для оцінки показників, які, у свою чергу, дають змогу оцінити 

загрози для економічної системи. Однак, набір показників, пропонованих для 

оцінки, та їх порогові значення досі є предметом наукової дискусії. 

На основі досвіду та розробок російських вчених була розроблена 

Державна стратегія економічної безпеки, в якій зафіксовано, що успіх її 

реалізації безпосередньо залежить від якості оцінки кількісних та якісних 

параметрів стану економіки, вихід за межі яких генерує виникнення ряду 

загроз. Це дає право вважати основним індикативний підхід для оцінки 

економічної безпеки національного господарства за такими кроками: 

а)  розробити у 3-місячний термін заходи організаційного, 

нормативного-правового та методичного характеру, необхідні для реалізації 

Стратегії до 2030 року, і забезпечити їх виконання; 

б)  забезпечити моніторинг, оцінку та контроль стану економічної 

безпеки (Аналогічно до українського досвіду  було затверджено Державну 

стратегію економічного захисту національної економіки  [152]). 

Тобто, важливість питання визначення рівня економічної безпеки на 

рівні країни та здійснення систематичного моніторингу в сучасних умовах 

економічного розвитку змушує керівництво будь-якої країни актуалізувати 

розробляти дієву методологію оцінювання.  

Наразі питання економічної безпеки також загострились і у Білорусі в 

силу впливу глобалізаційних процесів, світової фінансової кризи, санкцій, 

бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а також 

через труднощі економічного, фінансового та структурного характеру в 

національній економіці. 

Зауважимо, що вже в 1995 р. (потім у 2005 р.) були розроблено і 

прийнято Концепцію національної безпеки Республіки Білорусь, де важливе 
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місце приділяється економічним питанням. У результаті створена і функціонує 

певна система моніторингу та забезпечення економічної безпеки країни. 

Так, нова редакція Концепції національної безпеки Республіки 

Білорусь, затверджена Указом Президента Республіки Білорусь від 

9 листопада 2010 р. № 575, зберегла спадкоємність по відношенню до раніше 

прийнятих документів у даній сфері та виходить зі стратегічних напрямків 

розвитку країни, її місця та ролі у глобальному співтоваристві. У згаданій 

Концепції розглянуті основні тенденції сучасного світового розвитку і 

національні інтереси Білорусі, стан і загрози її економічній безпеці, цілі, 

завдання та система забезпечення останньої. Крім економічної, важливими 

складовими частинами національної безпеки є політична, науково-

технологічна, соціальна, демографічна, інформаційна, військова та 

екологічна безпека [159, с. 4]. 

Республіка Білорусь також не стала винятком у вирішенні питання 

складності теоретичних і практичних методик визначення якісних і 

кількісних індикаторів та показників, а також критеріїв економічної безпеки, 

що забезпечують можливість відстежувати і аналізувати її стан, зміну, давати 

прогноз на майбутнє. 

Варто відзначити, що одними з перших всебічно розкрили проблеми 

змінення економічної безпеки національного господарства такі білоруські 

вчені: В. Дадалко, Л. Гончаренко, В. Кравченко, В. Шимовий та інші [24]. 

Зокрема, колектив авторів на чолі із В. Шимовим стверджує, що "… 

показники економічної безпеки республіки у розширеному вигляді 

включають приблизно 160 показників, однак для визначення основних 

закономірностей, як правило, використовують більш агрегований перелік з 

25 критеріїв і показників економічної безпеки, за якими визначаються 

порогові значення. Це дає змогу вирішувати завдання захисту національних 

економічних інтересів не тільки у стратегічному, але і в оперативному плані. 

Граничні значення слугують в якості свого роду критеріїв оцінки економічної 
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безпеки держави. Вибір критеріїв і показників спирається на фундаментальні 

принципи, теоретичні моделі системи економічної безпеки" [159, с. 5]. 

Республіка Казахстан є важливим економічним партнером 

Азербайджану та посідає суттєве місце у формуванні спільної економічної 

політики в азійському регіоні, тому досвід цієї країни у досліджуваному 

питанні, вважаємо, буде доречним.  

Із набуттям суверенітету та вступом в цілу низку міжнародних 

організацій Казахстан зіткнувся з новими проблемами власної зовнішньої 

політики, оборони і національної безпеки, з проблемами самостійного 

входження у світову економіку та світове співтовариство. Опинившись на 

міжнародній арені, Казахстан потрапив в якісно нове середовище, де його 

зовнішньоекономічний і зовнішньополітичний курс зазнав змін. Постало 

питання захисту національних економічних інтересів в іншій площині, яка 

має власні правила. 

Із середини 1990-х років особливо актуальною для Казахстану стає 

тематика формування концепції економічної безпеки. Початком у даному 

питанні слід вважати Закон Республіки Казахстан "Про національну безпеку 

Республіки Казахстан" від 26 червня 1998 р. [62], який є центральним 

нормативним правовим актом у галузі забезпечення національної 

економічної безпеки Республіки Казахстан. Цей закон регулює правові 

відносини державних органів, підприємств, організацій, а також визначає 

цілі, систему і напрями забезпечення національної безпеки Республіки 

Казахстан. До найважливіших з таких нормативних документів належать 

також Указ Президента Республіки Казахстан від 7 лютого 2002 року "Про 

Державну стратегію економічної безпеки Республіки Казахстан на 2001–

2005 рр." та Стратегія "Казахстан-2050" затверджена у 2012 р. 

Сталий розвиток Казахстану базується на забезпеченні економічної 

безпеки національної економіки. Захист національних інтересів, збереження і 

примноження цінностей суспільства відповідають стратегічним цілям і 

зумовлюють шляхи їх досягнення. Цілий комплекс великих проблемних 
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блоків у сфері економічної безпеки Казахстану вимагає вирішення, і тому 

одним із пріоритетних напрямків у політиці держави є формування нової  

моделі економічної безпеки. 

Аналіз законодавчо-нормативної бази Казахстану свідчить про 

відсутність загальноприйнятої методики оцінки економічної безпеки для 

національної економічної безпеки Республіки Казахстан. Незважаючи на це, 

забезпечення розвитку безпеки і функціонування країни відноситься до 

одного з найважливіших завдань сучасного Казахстану. 

Зважаючи на актуальність даного питання, наукова думка 

казахстанських вчених [50; 76; 109] також довгий час була прикута до 

проблем розробки дієвої методики оцінки рівня економічної безпеки країни. 

У той же час, вони, як і більшість науковців, стикнулись з проблемою 

визначення ефективних індикаторів, які визначають реальний стан і рівень 

розвитку економіки, а також попереджають про виникнення руйнівних 

факторів і загроз в економіці. Великої уваги також заслуговують порогові 

значення індикаторів, що відображають гранично допустимі з позиції 

національних економічних інтересів співвідношення пропорцій 

господарської діяльності, недотримання яких перешкоджає нормальному 

ходу економічного розвитку різних елементів відтворення, що загрожує 

економічній безпеці. 

Аналіз досягнень колишніх союзних республік (Грузії, Вірменії, 

Узбекистану та ін.) у сфері розробки і впровадження методології визначення 

рівня економічної безпеки держави свідчить про наявні типові тенденції та 

проблеми пов'язані зі складністю визначення дієвих показників та 

індикаторів і формування на їх основі комплексної системи оцінки реального 

стану безпеки економіки. Правове обґрунтування економічної безпеки даних 

країн обмежене основними законодавчими актами та, інколи, стратегіями 

розвитку, а національні системи оцінки економічної безпеки знаходяться у 

процесі розробки. 
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Отже, важливою спільною особливістю більшості пострадянських 

країн є незавершеність процесу формування дієвої системи оцінки рівня 

економічної безпеки на національному рівні. Мається на увазі, що деякі 

країни обмежились правовим обґрунтуванням концепції, критеріїв оцінки, 

факторів впливу та ін. показниками на законодавчому рівні, інші – мають 

більші досягнення, але не розробили конкретну систему взаємопов'язаних 

індикаторів, які дають адекватну оцінку стану та перспективам економічної 

безпеки країни, та не затвердили її офіційно. Варто відзначити, що рівень 

наукового обґрунтування та глибини досліджень питань економічної безпеки 

надзвичайно високий та відповідає реаліям, але необхідна актуалізація 

складу критеріїв та індикаторів. Йдеться перш за все про адекватну реакцію 

на нові явища, процеси і про підвищення ступеня відповідності існуючим і 

потенційним загрозам безпеці в економічній сфері. 

Україна займає вагоме місце у питанні глибини наукового 

обґрунтування та практики використання методики оцінювання економічної 

безпеки країни. Багаторічний досвід спільної роботи вчених та державних 

органів влади дав можливість розробити та офіційно затвердити методику 

оцінки рівня економічної безпеки держави. У цьому питанні досить повний 

порівняльний аналіз методик, які у різні часи діяли та були затверджені 

офіційно в Україні представлено В. Д. Залізко [67, с. 21–22].  

Починаючи з 2001 по 2003 рр. Національним інститутом проблем 

міжнародної безпеки РНБО України за участі С. Пирожкова, А. Сухорукова, 

С. Воробйова та Т. Крупельницької "…було розроблено методичні 

рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України, елементи яких 

доцільно використовувати і за сучасних умов… Незважаючи на те, що 

світова наукова спільнота вже досить давно визнала важливість оцінки рівня 

економічної безпеки, в Україні на офіційному рівні відповідна методика 

розрахунку рівня економічної безпеки була затверджена профільним 

міністерством лише у 2007 р. [97]. Більше того, у зв’язку із низькою 

ефективністю запропонованої методики та великою кількістю критичних 
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зауважень до її методологічної основи з боку науковців у 2013 р. її було 

скасовано. Натомість Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України було прийнято нові Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України, які, щоправда, мають інформаційний, 

рекомендаційний, роз’яснювальний характер, та не є обов’язковими" [101]. 

В основу вищезгаданої методики покладено принципи системності, 

достовірності, репрезентативності, прозорості та інформаційної доступності.  

Враховуючи український та міжнародний досвід оцінювання  економічної 

безпеки, то основними етапами розрахунку рівня економічної безпеки на 

основі інтегрального підходу є такі: 

− окреслення множини індикаторів; 

− визначення оптимальних, порогових та граничних значень індикаторів; 

− нормування статистичних даних; 

− визначення множини субіндексів; 

− розрахунок динамічного ряду інтегрального індексу [9, с. 9]. 

В основі розрахунку динамічного ряду інтегрального індексу лежить 

обчислення 9 субіндексів на основі оцінки понад 130 показників з різних 

сфер економіки з урахуванням вагових коефіцієнтів. Далі кожен індикатор 

складової економічної безпеки співставляється зі шкалою порогових значень, 

а порушення порогових величин (вихід за межі інтервалу оптимальних 

значень) свідчить про несприятливі або загрозливі тенденції в економіці. 

Як стверджує О. В. Тимошенко, офіційно затверджена методика оцінки 

рівня економічної безпеки та рівня соціально-економічного розвитку 

України, не позбавлена недоліків, що, у свою чергу, знижує достовірність 

результатів її застосування [148, с. 33].  

Ми також розділяємо думку Ю. М. Харазішвілі, А. І. Сухорукова та 

Т. П. Крупельницької, що під час офіційної оцінки рівня економічної безпеки 

України "не повною мірою враховується тіньова складова економіки, зокрема 

не розраховуються: тіньова заробітна плата, тіньова зайнятість, тіньове 

проміжне споживання, втрачені бюджетні надходження, енергоємність 
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тіньової економіки, рівень реалізації потенціалу, частка оплати праці у 

випуску, рівень використання праці та технології виробництва, темпи 

науково-технологічного прогресу тощо" [154]. 

Ми розділяємо методологічну точку зору А. І. Сухорукова та 

Ю. М. Харазішвілі щодо комплексного оцінювання складників економічної 

безпеки держави, які запропоновували використання мультиплікативної 

форми запису інтегрального індексу. Зокрема, ними здійснено "…апробацію 

цих підходів на прикладі оцінювання і прогнозування рівня економічної 

безпеки держави" [146, с. 21].  

На думку А. І. Сухорукова та Ю. М. Харазішвілі [146, с. 17], оцінка 

економічної безпеки держави має здійснюватися за таким етапами: 

− опис характеристик економічної безпеки держави; 

− моніторинг індикаторів та запис нормативних значень індексів 

економічної безпеки. 

Крім того, запропоновані вченими методологічні підходи дають 

можливість "…порівнювати в одному масштабі динаміку інтегрального 

індексу" [148, с. 34]. Їх послідовники використали подібну методологію для 

оцінки впливу інтелектуального потенціалу на рівень економічної безпеки 

національної економіки [124, 125] та визначення ступеня захисту для 

підприємств [95].  

Досвід України у даному питанні є надзвичайно актуальним та 

доцільним для наслідування з низки причин, а саме: 

− в Україні Методика розрахунку рівня економічної безпеки України 

офіційно затверджена на рівні міністерства (хоча і має рекомендаційний 

характер та не є обов'язковою); 

− проблематиці визначення рівня економічної безпеки приділена 

надзвичайно велика увага з боку широкого кола науковців та державних 

діячів; 

− у даній Методиці враховано досвід розвинутих країн Європи та світу, 

що було необхідною складовою в умовах євроінтеграційних прагнень України; 
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− Методика є досить якісною та універсальною для трансформації на 

інші державні утворення.  

З огляду на вищесказане, вважаємо також таким, що викликає 

безперечний інтерес позитивний досвід розвинених країн світу і, особливо 

Європи, щодо питань становлення та розвитку національної економічної 

безпеки. 

Досвід Сполучених Штатів Америки, що є беззаперечним лідером у 

питанні економічного розвитку серед усіх країн світу, неодмінно потребує 

особливої уваги, оскільки термін "економічна безпека" був введений саме 26-

им президентом США Теодором Рузвельтом у 1904 р. Політика президента 

США у напрямі розвитку економіки та суспільства була надзвичайно високо 

оцінена як його сучасниками, так і послідовниками. Для правового 

обґрунтування та подальшого розвитку у цьому напрямі президент Т. 

Рузвельт у червні 1934 р. вирішив створити федеральній комітет з 

економічної безпеки [84, с. 9]. 

Поняття "національна економічна безпека" актуалізувалося в США в 

1970 р. Основними ключовими моментами економічної безпеки США у той 

період були:  

− підвищення рівня якості товарів американського виробництва, що 

збільшувало конкурентні переваги на зовнішньому ринку; 

− зменшення залежності держави від зовнішніх позик; 

− зміцнення потенціалу країни, для виконання міжнародних 

зобов'язань в торгово-економічних та інших галузях [84, с. 10].  

Економічна безпека розглядається Сполученими Штатами як 

найважливіша та незмінна складова загальнонаціональної безпеки країни, що 

зафіксовано на законодавчому рівні. Серед найбільш значимих 

американських законів було прийнято:  

− у 1996 р. закон про економічну безпеку (The Economic Security Act), 

який зазначив основні питання економічної безпеки загального характеру.  
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− у 1999 р. прийнято закон про освіту для економічної безпеки (The 

Education for Economic Security Act), який дозволив підвищити ефективність 

американської освіти й науки.  

− Закон про економічну безпеку та відтворення (The Economic Security 

& Recovery Act of), що вступив у дію у 2001 р., врегулював питання 

податкового законодавства, визначив основні пріоритетні напрями розвитку 

національної економіки, створення сприятливого митного клімату [84,  

с. 93–95].  

Нині економічна безпека у США розглядається в трьох аспектах. По-

перше, економіка виступає джерелом коштів та матеріальних засобів для 

військових. По-друге, міцна економіка є запорукою економічної безпеки та 

благополуччя для американців. По-третє, економіка є основою для взаємодії 

з іншими країнами та створення спільних або конкуруючих інтересів.  

Національна безпека забезпечується поєднанням жорсткої сили, м'якої 

сили та економічних можливостей. Економіка лежить в основі кожного з цих 

елементів, забезпечуючи фінансування, людські та інші ресурси, капітал, 

товари та економічну модель. У свою чергу, економіка ґрунтується на 

державній фіскальній, грошово-кредитній та промисловій політиці; на якості 

та кількості людських ресурсів; на прогресі в галузі науки і техніки; на 

світовій економіці через торгівлю та потоки капіталу. 

Основні елементи, наведені на рисунку 1.4, чітко окреслені у Стратегії 

національної безпеки 2010 р. Однак економіка та економічні інструменти 

входять у систему зовнішньоекономічної та національної безпеки США дещо 

іншими способами. Важливими інструментами при цьому є економічні 

санкції, експортний контроль, економічні стимули, експедиційна економіка і 

економічні проблеми як причини конфлікту.  

На рисунку 1.4 схематично відображено сутність та роль економічної 

безпеки в контексті забезпечення розвитку національної економіки. 
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Рис. 1.4. Роль економічної безпеки в контексті забезпечення розвитку 

національної економіки США 

Джерело: розроблено автором на основі [173; 188] 
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батьківщині, сприяння економічному процвітанню, збереження миру за 

допомогою сильних військ і просування американських інтересів за 

кордоном [183]. 

Результатом стратегії є доктрина, яка намагається урівноважити 

конкуруючі цілі: підкреслення політичної та економічної конкуренції з 

такими країнами, як Росія та Китай, а також залучення їх допомоги для 

боротьби з такими викликами, як ядерна програма Північної Кореї. 

Отже, США розглядають економічну безпеку не лише як частину 

національної безпеки держави, але і основу для її стабільності. Зростаюча 

економіка та розвинений дієвий економічний інструментарій дають 

можливість США вже протягом багатьох десятиліть впливати на всю світову 

економіку та бути однією з її важливих рушійних сил.  

Наступним етапом дослідження проаналізуємо тенденції розвитку 

системи економічної безпеки ЄС, оскільки саме Європейський Союз вже 

давно відіграє провідну роль у забезпеченні стабільності, розвитку, 

процвітання та безпеки на європейському континенті. 

Європейський Союз пропагує європейську інтеграцію з метою 

досягнення високого рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації. 

По одинці кожна країна-член Євросоюзу має меншу кількість економічних 

ресурсів, ніж інші розвинені і навіть країни, що розвиваються. Позитивний 

синергетичний ефект досягається через взаємообмін ресурсами, що 

допомагає Європейському союзу забезпечувати високий рівень економічної 

безпеки і конкурентоспроможності [189, с. 2]. 

Під європейською економічною безпекою розуміють сталість 

прийнятих для міжнародного співтовариства або для окремої країни умов 

економічного розвитку [104]. Заключний акт Наради з безпеки та співпраці в 

Європі [59] заслуговує на особливу увагу, оскільки у розділі "Економічна і 

комерційна інформація" зазначено, що саме економічна інформація повинна 

забезпечувати повноцінний і відповідний аналіз ринків, сприяти розробці як 

короткострокових, так і довгострокових прогнозів, а також містити:  
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− статистичні дані про виробництво, національний доход та бюджет, 

рівень споживання та продуктивності праці;  

− статистичні дані про зовнішньоекономічну діяльність; 

− закони та регламенти щодо зовнішньої торгівлі;  

− інформацію для економічного прогнозування з метою сприяння 

розвитку торгівельних відносин [93, с. 55]. 

Говорячи про соціально-економічну консолідацію країн-учасниць ЄС, 

варто відмітити роль Лісабонської стратегії. Відповідно до даного документа, 

основними пріоритетами у напряму зміцнення економічної безпеки країн-

членів ЄС та європейського континенту в цілому мають стати: принцип 

спільних систем програмування, що використовується у проектах 

міжнародного співробітництва, покращення інноваційності для зростання 

конкурентоспроможності економічних регіонів та зон, розвиток сільських 

територій та покращення територіальної єдності за рахунок екстенсивного 

розвитку значної частини регіонів ЄС [78, с. 507]. 

Нині одним із найбільш актуальних питань економічної безпеки ЄС є 

побудова ефективної системи співробітництва із східноєвропейськими 

партнерами. Перш за все, це пов'язане із загостренням військово-політичної 

ситуації між ЄС та Росією в результаті військового конфлікту на сході 

України та анексії Криму. Тому, в Європі все більше превалює розуміння 

того, що економічна безпека ЄС неможлива без розвитку економічної 

безпеки на європейському континенті через структуру європейської політики 

сусідства. Графічно це можна відобразити наступним чином (див. рис. 1.5). 

Отже, згідно з рисунком 1.5, можна спостерігати перехід від 

ретроспективи європейської економічної безпеки до перспектив регіональної 

економічної безпеки (за участю економічної безпеки ЄС та безпеки сусідства). 

Аналогічним чином, економічна безпека ЄС є однією з центральних систем, 

яка, з одного боку, є результатом "суперсистеми" (безпекової політики ЄС), а 

з іншого боку, Європейської політики сусідства (зі стійким економічним 

механізмом) – іноземних політик, які здійснюють свій внесок в ЄС. 
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Рис. 1.5. Економічна безпека ЄС із залученням  

Європейської політики сусідства 

Джерело: [78; 84; 200] 
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Прогресивний підхід Німеччини – забезпечення своєї економічної 

безпеки в результаті економічного та соціального розвитку, демократизації в 

Європі й в усьому світі. У внутрішньо економічному плані основною метою є 

гарантування сталого господарського розвитку країни, матеріального та 

соціального благополуччя населення. У зовнішньоекономічному плані 

головний акцент, з огляду на експортну орієнтованість економіки, робиться 

на стабільність та розвиток ринків збуту [50]. 

Зауважимо, що не маючи значних сировинних запасів, Німеччина є 

одним з найбільших споживачів імпортної сировини у світі. Але сировинна 

залежність країни від іноземних джерел не розглядається її урядом як загроза 

економічній безпеці у час, коли доступ до природних ресурсів є одним з 

ключових чинників впливу на міжнародній арені [57, с. 403]. Поряд із цим, у 

Законі "Про підтримку стабільності та росту економіки Німеччини" [61, 

с. 16], який також є важливим правовим документом забезпечення економічної 

безпеки у країні, зазначено, що держава має забезпечувати проведення такої 

економічної політики, яка б у межах обраної моделі ринкової економіки 

сприяла одночасно стабільності цін, високому рівню зайнятості та 

зовнішньоекономічній рівновазі за постійних темпів економічного зростання.  

Отже, у Німеччині, як і в переважній більшості країн ЄС, основний 

акцент у даному питанні робиться не на власному потенціалі та 

можливостях, а на спільній європейській (у межах ЄС) безпеці. Наприклад, у 

вищезгаданій директиві Міністерства оборони Німеччини зазначається, що 

"проблеми нашого світу найкращим чином можуть бути вирішені через 

міжнародну дискусію та компроміси, тому німецька політика безпеки робить 

акцент на міжнародних відносинах і національних інститутах [118, с. 52]. 

Тобто, європейські підходи до забезпечення економічної безпеки спираються 

на злагоджені дії державних органів та суб’єктів господарювання у 

внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності. Німеччина, маючи відносно 

велику та міцну економіку, глибоко інтегрована в європейську та світову і в 

цьому її сила. 
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У Франції основним правовим документом забезпечення економічної 

безпеки є Закон "Про національну безпеку" 1964 р. Поняття національної 

економічної безпеки у Франції забезпечується створенням сприятливих 

внутрішніх і зовнішніх умов з метою підвищення національного добробуту 

та зміцнення економічного потенціалу країни. У зв’язку з чим економічна 

політика Франції спрямована на зниження уразливості господарської системи 

та збереженням економічної незалежності, за допомогою недопущення та 

мінімізації ризиків, пов’язаних із залежністю від інших країн [50, с. 2]. 

Забезпечення економічної безпеки Великобританії здійснюється в 

основному через оборонну політику. Загрози економічної безпеки британці 

поділяють на зовнішні та внутрішні за ступенем важливості та вірогідності 

настання, що дозволяє розподіляти зусилля та здійснювати превентивні дії 

[127, с. 234].  

Науковець А. І. Прилепський у своєму дослідженні зазначає, що "в 

Іспанії створена ефективна система забезпечення національних інтересів в 

сфері економіки, яка базується на законодавчо-нормативній основі, чіткому 

розподілі компетенцій міністерств", а також можливості "…адресних 

привілеїв, наявність спеціальних державних служб контролю" [120, с. 24]. 

Стратегією безпеки Польщі визначає стратегічною метою своєї державної 

політики гарантування незалежності і суверенітету, територіальної цілісності 

держави; створення умов для стабільного суспільного та економічного 

розвитку; збереження національних надбань та розвиток національної гідності 

поляків. У документі зазначено, що ключовими загрозами економічній 

безпеці Польщі є: економічна нестабільність країн–сусідів та їх негативний 

вплив на вітчизняну економіку; неконтрольованість міграційних процесів, що 

може зашкодити соціально-економічній стабільності та фінансово-

економічним можливостям Польщі; значна зовнішня залежність Польщі у 

питанні імпорту енергоносіїв та їх недиверсифікованість [147, с. 56]. 

Стратегія забезпечення економічної безпеки Словаччини, Чехії,  

Польщі більше спрямована на зближення національних інтересів із 

загальноєвропейськими [79, с. 20]. 
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Характеризуючи заходи, спрямовані на гарантування економічної 

безпеки Європейського Союзу в вищеописаних країнах, які є локомотивами 

економіки ЄС, можна сказати, що національні програми та концепції 

зосереджені на підвищенні ефективності економіки і одночасно підтримують 

існуючий рівень особистої економічної безпеки своїх громадян не дивлячись 

на спрямованість підтримки економічної безпеки всього Європейського 

Союзу. Тобто, економічна безпека всього ЄС досягається шляхом 

забезпечення економічної безпеки кожної країни окремо, за допомогою своїх 

національних програм. 

Таким чином, дослідження міжнародного досвіду визначення рівня 

економічної безпеки на державному рівні дало можливість оцінити рівень 

науково-практичного обґрунтування даного питання та підтвердити 

необхідність розробки комплексної методики оцінки економічної безпеки на 

міждержавному, державному та регіональному рівнях в умовах прискореного 

розгортання інформаційного суспільства, обґрунтовати виділення її 

макроекономічної, енергетичної, демографічної, аграрної, інформаційної та 

екологічної складових. Крім цього, методологія оцінювання рівня 

економічної безпеки Азербайджану повинна давати можливість оцінити 

рівень економічної безпеки АР як результат соціоекономічного розвитку, 

тобто зробити поперечний зріз стану економіки, що є необхідною умовою 

розробки цілеспрямованої стратегії розвитку, а також розробити систему 

складників та індикаторів економічної безпеки з їх ваговими коефіцієнтами 

для поліпшення та розроблення відповідних заходів внаслідок впливу на 

структурні елементи. 

Дотримуємося думки, що український досвід формування системи 

економічної безпеки є унікальним та показовим для того, щоб визначити 

його найбільш доцільними для наслідування при оцінці економічної безпеки 

Азербайджану. Комплексний підхід та глибина наукового опрацювання 

української методики можуть стати міцною основою для формування 

ефективної системи індикаторів економічної захищеності Азербайджанської 

Республіки.  
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1.3. Ідентифікація індикаторів інтегрального оцінювання економічної 

безпеки національного господарства в інформаційному суспільстві 

 
Наведений досвід зміцнення економічної безпеки національних 

економік більшості розвинених країн, вказує на те, що процес захисту 

економічної системи є ключовим моментом у досягненні суверенітету 

держави, стимулюванні економічного розвитку, проведенні дієвої соціальної 

політики. Від рівня економічної безпеки залежить захищеність населення від 

екологічних криз, зростання національної конкурентоспроможності в умовах 

міжнародної економічної взаємозалежності та розширення інформаційного 

простору. Формування дієвої системи економічної безпеки держави 

відкриває нові можливості своєчасного виявляння загроз національним 

економічним інтересам і мінімізації збитків національній економіці в цілому. 

Економічна безпека АР означає гарантування захисту усіх структурних 

елементів економіки держави від небезпеки, що можуть являтись як 

наслідком навмисної дії, так і бути результатом впливу ринкових сил. До 

небезпечних відносяться усі дії та впливи, що можуть призвести до 

погіршення економічної ситуації у державі до критичного стану. На практиці 

це може вилитись у погіршення умов життя, яке не буде сприйматись 

суспільством спокійно,  що у результаті може перейти у соціальний 

конфлікт, навіть почати загрожувати існуванню економіко-політичній 

системі. 

Ключовою складовою формування системи економічної безпеки АР є 

визначення системи її індикаторів та показників, які повинні регулювати та 

спрямовувати процес проведення економічних перетворень. Набір якісних 

критеріїв є передумовою формування взаємопов’язаної системи дієвих 

показників, кожний з яких характеризує певний напрям економічної сфери. 

Вони також повинні враховуватися при обґрунтуванні стратегії соціально-

економічного розвитку, плануванні заходів структурних перетворень в 

господарській сфері тощо [2, с. 34]. 
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Для оцінки стану економічної безпеки також визначають порогові 

значення функціонування економічної системи. Як свідчить досвід багатьох 

зарубіжних країн, за межами цих значень система втрачає здатність 

самостійно розвиватися, а конкурентоспроможність на національному та 

міжнародному ринках, піддається експансії інонаціональних і 

транснаціональних монополій, в ній посилюється корупція та криміналітет. 

Науковець В. В. Мартиненко зазначає, що "глобалізація економічних 

відносин вносить свої корективи у процес розвитку національної економіки, 

де на перший план виходить необхідність превентивних дій з виявлення та 

нейтралізації загроз щодо зниження конкурентоздатності на зовнішньому та 

внутрішньому ринках, для забезпечення постійного зростання на 

інноваційній основі тощо. Основу оцінювання даних загроз складають 

критерії економічної безпеки" [96, с. 132]. 

Критерії економічної безпеки дозволяють оцінити стан економічної 

системи з огляду на найбільш важливі процеси та явища, що відображають 

сутність економічної безпеки. Це дає змогу ідентифікувати необхідні 

актуальні індикатори для забезпечення гарантованого захисту національних 

економічних інтересів, гармонійного, соціально та інформаційно 

спрямованого розвитку країни загалом, а також достатнього економічного й 

оборонного потенціалу навіть за найбільш несприятливих сценаріїв 

розгортання внутрішніх і зовнішніх процесів. В ув’язці з окремими 

критеріями формуються і конкретні індикатори економічної безпеки. Тобто, 

якщо критерій характеризує якісну основу економічної безпеки в окремому 

напрямку, то індикатор визначає кількісну характеристику даного явища.  

Показник економічної безпеки виступає кількісною характеристикою 

здатності об'єкта економічної безпеки зберігати стан і протистояти небезпеці 

недосягнення цілей розвитку, поставлених відповідно до певними 

критеріями. 

Показники і критерії економічної безпеки – це інструменти оцінки 

стану економіки, які допомагають у будь-який час дати повноцінну 

характеристику стабільності та надійності національної економіки. 
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Критерії економічної безпеки зазвичай мають якісні та кількісні ознаки. 

Кількісні критерії визначають "межу", у випадку перетину якої економічна 

система втрачає баланс, в результаті чого під загрозою опиняються 

національний суверенітет та добробут суспільства. Якісні критерії, у свою 

чергу, дають можливість оцінити економічну систему з процесної точки зору, 

які характеризують якісний рівень економічної безпеки. Розробкою системи 

відповідних якісних та кількісних показників присвячено праці як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців та практиків [96, с. 133]. 

Так, вчений В. О. Богомолов виділяє наступні критерії, на основі яких 

визначається економічне становище країни: перший – стійкість розвитку 

країни; другий – ступінь компенсації допущених втрат в період спаду; 

третій – заходи відповідності національним інтересам, місцю держави у 

світовій економіці, цілям, завданням, орієнтирам і перспективам її розвитку. 

Останній критерій можна назвати критерієм відповідності [10]. 

Тобто, оцінювання економічної безпеки не обмежується визначенням 

одного критерію, тоді економічна безпека – це багатокритеріальна 

характеристика стану економіки, відповідна розробленим параметрам. Рівень 

економічної безпеки, в даному випадку, буде трактуватися як параметричне 

значення критеріїв економічної безпеки або інтегральний критерій 

економічної безпеки. 

На думку О. В. Мажули, "за рахунок правильно розставлених 

пріоритетів у визначенні критеріїв та значень їх відбору визначаються 

найбільш важливі параметри, які можуть надати кращу оцінку економічній 

безпеці на даному етапі розвитку суспільства та національної економіки. У 

даному випадку критерії не є статичними, а змінюються відповідно до умов 

зовнішнього середовища" [92, с. 127]. Автор вважає, що доцільно було б 

розподілити критерії на дві групи. 

До першої науковець відносить так звані "постійні" показники, які 

завжди включені у методику визначення рівня економічної безпеки. Да таких 

відносяться: рівень ВВП, обсяги експортно-імпортних операцій, середній 

дохід у розрахунку на душу населення, грошова маса, зношеність основних 
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засобів, обсяги іноземних інвестицій в економіку держави, науково-

технічний потенціал, реальна та номінальна заробітна плата, споживчий 

кошик, рівень енергетичної залежності, обсяги споживання енергетичних 

ресурсів, довіра до банківської системи та ін. Ці показники розраховують 

математичними методами на основі існуючих статистичних даних 

[92, с. 127–128].  

До другої групи включено переважно критерії, які мають суб'єктивний 

характер. Їх наявність, оцінка та кількість залежить від обраного підходу 

дослідження, вони можуть використовуватися в залежності від ступеню їх 

вагомості. До таких науковець відносить: оцінку проведених реформ у різних 

галузях економіки, запровадження програм розвитку суспільства, морально-

етичний та духовний розвиток, запозичення іноземних традицій та їх 

використання в побуті, доцільність використання міжнародних норм, 

стандартів та звичаїв тощо. Дані показники досліджують вплив іноземної 

культури на суспільство, а також потреби суспільства у відповідності зі 

змінами в поглядах на ті чи інші події. Безумовно вони носять тільки 

суб’єктивний характер, однак надають змогу оцінити погляди населення на 

одну проблему, але відповідно до розподілу на відповідні соціальні групи  

[92, с. 128]. 

Зауважимо, що О. В. Мажула, пропонуючи враховувати при визначенні 

рівня економічної безпеки вищенаведені критерії суб’єктивного характеру, 

не надає пропозицій щодо показників виміру, які повинні відповідати даним 

критеріям. Дотримуємось думки, що без вимірних показників доцільність 

врахування подібних критеріїв та показників не представляється суттєвою.  

На думку А. Арбатова оцінка безпеки включає:  

− ресурсний потенціал і перспективи його розбудови;  

− рівень ефективності застосування ресурсів капіталу та праці і їх 

відповідності щодо аналогічних показників передових країн, а 

також рівня, за якого загрози внутрішнього та зовнішнього 

характеру можна легко подолати;  

− конкурентоздатність економіки;  
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− просторова цілісність економічної системи;  

− суверенність, незалежність та можливості протистояти загрозам;  

− соціальній стабільності та умовам подолання соціальних негараздів 

[5, с. 28–42]. 

Інші вчені [87; 117] стверджують, що оцінка економічної безпеки має 

розроблятися із врахуванням внутрішніх та зовнішніх ефектів. До таких 

критеріїв вони відносять:  

− економічну незалежність від інших держав; 

− можливість вільно розпоряджатися власними ресурсним та 

здатність до раціонального використання у процесі виробництва власних 

товарів та послуг;  

− участь у міжнародному поділі праці та залученні у промисловість 

прямих та портфельних іноземних інвестицій;  

− стійкість національних економічних систем до кризових ситуацій, 

які відбуваються на міжнародних ринках товарів та послуг;  

− просторова цілісність економічних систем, а також можливості 

захисту власних національних інтересів у всіх сферах державного 

управління;  

− суверенітет, незалежність та здатність адекватно реагувати на 

загрози із зовні;  

− стабілізацію соціальної системи та умови формування механізмів 

запобігання соціальним конфліктам, які найчастіше трапляються в районах з 

різними історично сформованими національностями;  

− розроблення стратегічних та тактичних планів розвитку 

національних економік з урахуванням макроекономічних трендів;  

− удосконалення та застосування сучасних методів виробництва в 

стратегічних сферах промисловості;  

− оптимальна структура зовнішньої торгівлі;  

− підтримка наукового та інноваційного потенціалу;  
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− рівень втручання у внутрішньодержавне управління та суверенітет 

країн – світових лідерів та ін. [87; 117].  

Державна стратегія економічної безпеки РФ виділяє наступний перелік 

критеріїв оцінки безпеки економічних систем, що здійснюється через органи 

виконавчої влади [152]: 

− спроможність національної економічної системи забезпечувати 

режим розширеного відтворення; 

− рівень залежності економіки від імпорту ключових видів товарів та 

продовольства, виробництво яких потенційно можливо організувати на 

національних потужностях; 

− рівень зовнішнього і внутрішнього боргу та оцінка термінів та 

засобів для його погашення; 

− забезпеченість економіки стратегічними ресурсами та ефективність 

державного контролю за їх оборотом; 

− рівень бідності, розподілу за рівнем достатку та безробіття, що 

гранично допустимі з точки зору соціально-економічної стабільності; 

− стійкість фінансової системи; 

− збалансована система зовнішньої торгівлі; 

− рівень доступності для населення освіти, культури, медичного і 

соціального обслуговування, транспортних засобів, індивідуальних засобів 

зв'язку, а також житла і комунальних послуг; 

− збереження та відновлення науково-освітнього потенціалу держави 

та вітчизняних наукових шкіл, розвиток структури особливо важливих 

наукових установ; 

− забезпечення ефективного рівня державного регулювання 

економікою з метою формування базису для розвитку ринкових відносин; 

− збереження єдиного економічного простору та розвиток 

міжрегіональних соціально-економічних відносин, що гарантують 

врахування загальнодержавних інтересів та виключають зародження 

сепаратистських течій [152]. 
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Важливим, на нашу думку, є останні критерії, з точки зору побудови 

відносин з сусідніми державами, оскільки, спрямовуючи зусилля на 

придушення сепаратистських тенденцій всередині країни, владні структури 

всіляко сприяють розвитку цих тенденцій у сусідніх державах.  

На основі проаналізованих джерел та систематизації поглядів різних 

науковців на критерії визначення економічної безпеки держави вважаємо за 

доцільне узагальнити вищесказане у вигляді структурної схеми економічної 

безпеки країни (рис. 1.6). 
 

 

Рис. 1.6. Структурна схема економічної безпеки національної економіки  

Джерело: розроблено автором на основі [1, 71; 88] 
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соціально спрямованого розвитку країни у цілому, достатнього економічного 

і оборонного потенціалу навіть при найбільш несприятливих тенденціях 

розвитку подій усередині країни та за її межами. 
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Особливої уваги у вищенаведеній структурній схемі, з огляду на мету 

нашого дослідження, необхідно звернути на інформаційний критерій 

економічної безпеки, оскільки нові реалії вимагають нового підходу до 

питань забезпечення національної безпеки, де дедалі важливішу роль 

починає грати інформаційна складова економічної безпеки. Дані тенденції 

почали активно розвиватися у 80-х рр. минулого століття і були викликані 

науково-технічним прогресом у сфері інформаційних технологій, глобальних 

систем телекомунікацій та засобів зв’язку. Інформаційний вплив у 

всезростаючій мірі стосується всіх сторін інтересів особистості, соціуму та 

країни. Загрози через вплив на особистість, з метою зниження активності 

життєвої позиції тощо, можуть надходити через ЗМІ, телевізійну та 

кіноіндустрію. Інформаційний вплив на економічну сферу в першу чергу 

стосується фінансової системи. Це можуть бути інформаційні впливи на 

фондові ринки з грою на пониження капіталізації підприємств, а потім їх 

скуповуванням за нижчою ціною, у поєднанні з поширенням інформації по 

створенню негативного образу конкурента. 

Під інформаційною безпекою держави ми розуміємо захист 

конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності з точки зору 

інформаційних засобів. Захист інформації від будь-яких загроз здійснюється 

через державну політику забезпечення інформаційної безпеки.  

Ефективний розвиток системи державної інформаційної безпеки 

передбачає наступні напрями: 

− гарантування розвитку та захищеності всіх існуючих форм 

власності на інформаційні ресурси;  

− вдосконалення державної політики щодо безпеки державної 

інформації;  

− розвиток державних, регіональних та локальних інформаційних 

систем і мережевих структур, забезпечення їх безперешкодного 

функціонування в єдиному інформаційному просторі;  

− якісне й ефективне інформаційне забезпечення державних органів 

влади, організацій, суспільних об'єднань та громадян;  
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− удосконалення національної безпеки у сфері інформатизації, 

гарантування прав громадян, установ на якісну інформацію;  

− розбудова ринку інформаційних послуг, засобів, ресурсів, і технологій;  

− створення єдиної системи науково-технічної та промислової політики 

у сфері інформатизації на основі сучасних засобів та технологій;  

− розробка та реалізація стратегій та програм розвитку інформатизації 

суспільства;  

− формування системи залучення інвестиційних ресурсів та 

механізму стимулювання розробки та впровадження інформаційних проектів;  

− вдосконалення законодавчих основ щодо створення, обігу та 

налагодження ефективних інформаційних систем [144, с. 97].  

Основними завданнями державної інформаційної безпеки є: 

− створення цілей для реалізації інтересів особистості та суспільства в 

інформаційній сфері;  

− створення умов для розвитку власної інформаційної 

інфраструктури;  

− захист державної інформаційної системи та інформаційних ресурсів 

(захист державної таємниці);  

− захист єдиного інформаційного простору країни; 

− розвиток рівноправного та взаємного міжнародного 

співробітництва [72, с. 7].  

У проекті концепції інформаційної безпеки України зазначено, що 

"національно політика інформатизації через органи державної влади 

передбачає здійснення наступних заходів: 

− формування законодавчого базису щодо налагодження системи 

управління національними інформаційними ресурсами;  

− забезпечення необхідних фінансово-економічних засад з метою 

регулювання процесів обігу та використання державної інформації;  

− створення системи реєстрації  державних інформаційних ресурсів, 

забезпечення повноти створення первинних і похідних інформаційних ресурсів;  
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− оптимізація процесів використання інформаційних ресурсів, що 

використовуються державними органами управління;  

− забезпечення ефективної державної політики у напрямку 

обґрунтування науково-технічних, виробничо-технологічних й 

організаційно-економічних засад формування та використання 

інформаційних технологій, інших частин інформаційної інфраструктури для 

створення, розвитку й належного застосування державної інформації;  

− удосконалення нормативно-правових та організаційно-економічних 

механізмів налагодження обігу інформаційних ресурсів в державі;  

− налагодження співробітництва у сфері інформатизації, 

спрямованого на встановлення взаємовигідних умов використання 

державних інформаційних ресурсів у процесі міжнародного взаємообміну, 

забезпечення єдиної державної політики науково-освітньої підтримки 

національної системи управління формуванням, вдосконаленням та 

використанням державних інформаційних ресурсів;  

− поліпшення кадрового забезпечення функціонування системи 

державного управління національними інформаційними ресурсами;  

− інформаційно-аналітичне забезпечення системи прийняття 

управлінських рішень для налагодження ефективного менеджменту 

інформаційних ресурсів" [83]. 

Глобалізація світової економіки та торгівельних відносин, активне й 

всеохоплююче застосування інформаційних, комунікаційних та інтернет-

технологій, їх інтеграція у всі, без винятку, сфери нашого життя, дедалі більше 

актуалізує важливість становлення і розвитку потужного та ефективного 

національного сектору інформаційно-комунікаційних технологій. Від цього 

залежать важливі передумови забезпечення економічної безпеки держави.  

Під інформаційно-комунікаційними технологіями ми розуміємо 

сукупність методів і технічних засобів збирання, систематизації, збереження, 

передачі та представлення інформації з допомогою комп'ютерних та 

комунікаційних технологій з метою отримання актуальної, достовірної та 

якісної інформації про стан об'єкта, процесу чи явища. 
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Дотримуємось думки, що сектор інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) виконує важливу роль у реалізації більшості завдань 

політики економічної безпеки будь-якої держави. Він сприяє формуванню 

підґрунтя для прискорення інноваційного розвитку шляхом застосування 

принципово нових прогресивних технологій, визначає вектор переходу до 

виробництва високотехнологічної продукції. 

Таким чином, оцінка рівня економічної безпеки передбачає врахування 

та визначення комплексу якісних параметрів. Тому наступним етапом 

дослідження є покрокова оцінка рівня економічної безпеки держави 

(рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Алгоритм оцінки рівня економічної безпеки національної економіки 

Джерело: розроблено автором на основі [23; 71] 
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ІКТ забезпечують необхідною інформацією процес прийняття 

організаційних та управлінських рішень в інноваційній діяльності, що 

допомагає залучати іноземні інвестиції у ключові галузі економіки, оскільки 

сектор інформаційних технологій нині є надзвичайно привабливим для 

інвесторів з огляду на високий рівень розвитку інформації суспільства, 

незважаючи на низький рівень добробуту населення країни. 

Отже, наведений алгоритм дає можливість визначити кількісні 

характеристики соціально-економічних явищ і процесів, вимірювання та 

порівняння яких дозволяє виявити динаміку економічної безпеки. Іншими 

словами – здійснювати оцінку ефективності та контроль за повнотою 

виконання управлінських рішень. 

Світовий досвід територіального управління свідчить про необхідність 

застосування не єдиного показника, а сукупності комплексних індикаторів 

для моніторингу та аналізу ситуації як на макро-, мезо- так і мікрорівні. При 

цьому однією з головних задач оцінки ситуації стає складання переліку 

соціально-економічних показників. В єдиному показнику вельми складно 

кількісно або якісно відобразити соціально-економічне становище того чи 

іншого регіону, держави, проте, багато економічних та соціальних 

характеристики території значною мірою визначаються таким важливим 

фактором, як рівень її економічного розвитку, або величина виробленого 

внутрішнього валового продукту (ВВП) на душу населення. Від цього 

макроекономічного показника багато в чому залежать інші індикатори 

економічної безпеки. Отже, для оцінки останньої актуальний системний підхід. 

Одним із перших найбільш вагомих досліджень у напрямку визначення 

дієвих показників оцінки економічної безпеки держави були наукові пошуки 

І. Є. Дєнєжкіної та Д. А. Суздалєвої [31]. Цілком погоджуючись з їх 

дослідженнями варто зазначити, що найбільш слабкими місцями відомої 

методики Глаз'єва є такі: використання завищених значень критеріїв 

соціально-економічної безпеки, можливість компенсування незадовільного 

значення будь-якого показника за рахунок інших показників. Крім того, в 

методиці не враховуються критерії, пов'язані з обсягами та структурою 
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експорту [31, с. 99]. Детальний аналіз зазначеної методики, наведений 

відомим вченим А. Н. Ілларіоновим, дав йому можливість зробити висновок 

про те, що запропоновані показники не можуть бути використані для аналізу 

проблем економічної безпеки ні з теоретичної, ні з практичної точки зору [71, 

с. 49]. Варто додати, що, на нашу думку,  презентована методика є досить 

застарілою та неповною.  

Продовжуючи свої дослідження, А. Н. Ілларіонов стверджує, що 

"найважливішим фактором, який у значній мірі визначає велику кількість 

економічних та соціальних параметрів країни, є рівень її економічного 

розвитку, обумовлений обсягами ВВП на душу населення. Тому різні 

критерії економічної безпеки необхідно звести до показників, що 

передбачають нарощення темпів економічного зростання в розрахунку на 

душу населення. Дана концепція передбачає, що визначальним фактором при 

цьому виступає державна економічна політика та її основні напрямки". 

Кількісні виміри економічної активності в державі (масштаби розвитку 

підприємництва, обсяги державних затрат, дефіцит бюджету, державний 

борг, приріст грошової маси, інфляційні темпи, валютні коливання, рівень 

оподаткування зовнішньої торгівлі та ін.), на думку А. Н. Ілларіонова, і є 

показниками економічної безпеки держави [85, с. 62]. 

Згідно із твердженням В. О. Богомолова [10], найбільш доцільно 

використовувати трирівневу систему показників економічної безпеки. 

Перший рівень є орієнтовним і визначає напрями політики економічного 

зростання. Ці показники є найбільш важливими для національної економіки, 

але їх досягнення орієнтоване на довгострокову перспективу. Розділяємо 

думку автора про те, що такі показники сьогодні не можна використовувати 

як граничні, їх доцільно використовувати в економіках розвинених країн, де є 

стабільне зростання (наприклад, обсяг виробництва і впровадження технічних, 

технологічних інновацій; частка, організацій, що займаються науковими 

впровадженнями та розробками тощо) [10]. 

Другий рівень – граничні значення для економічної системи в умовах 

рецесії. Погіршення реальних показників даного рівня може призвести до 
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подальшого посилення кризових явищ, проте, зміна якісних характеристик 

системи мало ймовірна. Прикладами якісних змін можуть служити: 

девальвація національної валюти, зміна режиму зовнішньої торгівлі, 

податкова реформа, зміна умов обслуговування ринку державних запозичень 

і т.п. Такі показники доцільно використовувати для аналізу економічної 

безпеки в перехідній економіці [10]. 

До третього рівня показників економічної безпеки віднесено такі, що 

можуть привести економічну систему до серйозної структурної кризи. 

Використання таких показників поряд з показниками економічної безпеки 

другого рівня дозволило б спрогнозувати кризу обслуговування боргу та 

руйнування фінансової системи країни [10]. 

Досить ґрунтовну систему показників пропонує Д. В. Бутнік [15], 

стверджуючи, що основні показники, що характеризують економічну 

безпеку, доцільно згрупувати у сім блоків (табл. 1.3). 

Науковець Ю. В. Жилкіна [53] пропонує дещо іншу класифікацію 

показників рівня економічної безпеки держави, яка, тим не менш, також 

заслуговує на увагу. До найбільш значущих з них, на її думку, слід віднести 

наступні: 

1)  рівень та якість добробуту населення, які можна оцінити 

наступними параметрами (індекс людського розвитку, ВВП, ВНП на душу 

населення, доходи громадян; банківські заощадження, індекс цін, рівень 

витрат на споживчі послуги, середня зарплата, прожитковий мінімум, індекс 

диференціації доходів, безробіття, рівень споживання продуктів харчування, 

якість житла, стан охорони здоров'я,  рівень освітніх послуг, середня 

тривалість життя та ін.); 

2)  показники економічного зростання (структура та динаміка 

національного виробництва та доходу; показники ефективності та темпи 

виробництва, частка галузей національної економіки у структурі ВВП; 

розвиток агропромислового виробництва; структура валового внутрішнього 

продукті та ін.);  
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Таблиця 1.3 

Система економічних показників за Д. В. Бутніком 

1) Показники, що відображають здатність 
економіки функціонувати в режимі 
суспільного відтворення. Це темпи зростання 
валового внутрішнього продукту, ВВП на 
душу населення, структура та частка у ньому 
податків і зборів, питома вага в ВВП 
внутрішніх інвестицій, державних інвестицій; 
частка державного споживання у ВВП. 

2) Показники, що забезпечують соціальну 
стабільність: споживання харчових продуктів 
на душу населення згідно науково 
обґрунтованих норм; забезпеченість громадян 
товарами тривалого користування (в 
розрахунку на одну тис. осіб); частка людей з 
доходами нижче ніж прожитковий мінімум; 
рівень безробіття; середня тривалість життя 
населення. 

3) Показники, що свідчать про стійкість 
фінансової системи: темпи інфляції; 
бюджетний дефіцит; об'єм державного боргу 
до ВВП; питома вага в ВВП витрат на 
оборону; величина золотовалютних резервів; 
сальдо платіжного балансу. 

4) Показники оптимального функціонування 
регіонів у межах країни: розрив у рівні ВВП на 
душу населення у розрізі регіонів; 
диференціація регіонів по прожитковому 
мінімуму; частка власних доходів в 
бюджетних доходах регіону. 

5) Показники, що характеризують ступінь 
криміналізації економіки: частка тіньової 
економіки у ВВП; частка податків і зборів у 
ВВП; частка податкових відрахувань у доданій 
вартості, створеної на підприємстві. 

6) Показники, що характеризують ступінь 
оптимальності "вбудованості" національної 
економіки у світову: експортна та імпортна 
квоти, структура експорту та імпорту, частка 
імпорту у внутрішньому споживанні, обсяг 
зовнішнього боргу і ВВП; платежі з 
обслуговування зовнішнього боргу. 

7) Показники розвитку та підтримки 
наукового потенціалу: частка витрат на 
НДКР в ВВП, рівень освіти населення, 
витрати на освіту у % до ВВП, кількість 
студентів на 10 тис. осіб населення 

Джерело: складено автором на основі [15] 

 
3)  показники, що характеризують виробничо-природно-ресурсний та  

науково-технічний потенціал країни (показники ощадливого використання 

природних ресурсів; динаміка відтворення виробничих факторів; 

результативність застосування наукових та технологічних досягнень);  

4)  показники динамічності й адаптивності господарського механізму, 

а також вплив внутрішніх (зовнішніх) факторів на нього (співвідношення 

цінових рівнів в Азербайджані та інших країнах СНД та Євразії, 

співвідношення між грошовою масою і грошовим забезпеченням, бюджетний 

дефіцит, показник інфляції, вплив зовнішньоекономічних та внутрішньо 
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економічних факторів, стабільність валюти, рівень внутрішнього та 

зовнішнього боргу);  

5)  показники розвитку тіньової економіки (товаровиробничий рівень; 

частка вартості послуг і доходів від незареєстрованої та нелегальної 

економічної діяльності у валовому внутрішньому продукті країни);  

6)  показники, які визначають "інтегрованість" держави у міжнародну 

економіку (обсяги експортно-імпортних операцій, розмір торгівельного 

сальдо, структура та частка в експортних товарах продукції з доданою 

вартістю і високотехнологічних товарів, рівень залежності від імпорту, 

частка імпорту у структурі споживання, паритет купівельної спроможності, 

динаміка валютного курсу [53, с. 66–67].  

Зазначимо, що одним із важливих індикаторів забезпечення 

економічної безпеки держави є частка готівкової іноземної валюти у 

загальному обсязі національної грошової системи. Це так званий показник 

доларизації грошового обігу.  

Автори Концепції економічної безпеки України (Інститут економічного 

прогнозування НАН України, керівник проекту В. М. Геєць) запропонували 

диференціацію індикаторів в розрізі об'єктів економічної безпеки. Колектив 

науковців пропонує розподіл індикаторів за наступними об’єктами: 

фінансовий стан суб’єктів господарювання, збалансованість 

макроекономічних пропорцій, грошово-кредитна система, технологічний 

рівень виробництва, структура та рівень виробництва, виробнича 

інфраструктура, матеріальні ресурси, зайнятість та ринок праці, 

взаємовідносини між працедавцями та найманими працівниками, ринкова 

інфраструктура, інституційні перетворення, зовнішня торгівля, зовнішні 

інвестиції, розвиток науки і техніки. До індикаторів об’єкту структури та 

рівня виробництва включені наступні: валовий внутрішній продукт, питома 

вага переробних галузей економіки у валовому випуску товарів та послуг, 

структура використання виробничих потужностей, рівень монополізації 



76 
економіки. Кожний об’єкт, згідно методики включає від 2 індикаторів 

(зайнятість та ринок праці) до 11 (збалансованість макроекономічних 

пропорцій). Запропонована методика дає можливість з високим рівнем 

точності провести аналіз як економічної безпеки держави, так і економічної 

безпеки її регіонів [2, с. 35]. 

Побудова системи кількісних показників, вимірювання та порівняння 

значень, які дозволяють вивчити динаміку економічної безпеки. Однак для 

оцінки її рівня, у першу чергу, важливі не стільки показники, скільки 

порівняння їх з нормативними (пороговими) значеннями. Ступінь 

економічної безпеки визначається мірою наближення показників до 

порогових значень. Наразі ще не вироблений єдиний підхід до визначення  

їх сутності. 

Методика оцінювання рівня економічної безпеки держави, розроблена 

групою науковців спільно із Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та затверджена наказом Президента України від 29.10.2013 р. 

№ 1277, передбачає комплексний та науково-обґрунтований підхід до 

інтегральної оцінки рівня економічної безпеки країни на основі наступної 

системи показників (додаток А). В її основі за даною методикою лежать 

інтегральні індекси (9 середньозважених – визначають на основі оцінки 

понад 130 окремих індикаторів) окремих сфер економіки з урахуванням 

вагових коефіцієнтів. Потім індикатори безпеки, зазначені у даній Методиці, 

співставляються із пороговими значеннями за спеціальною шкалою. Перетин 

порогових значень та вихід за межі інтервальних оптимумів говорить  

про наявність несприятливих чи загрозливих тенденцій в економічній 

системі [148, с. 33]. 

Досить високе науково-методичне обґрунтування свого підходу до 

комплексного оцінювання складових частин економічної безпеки країни 

запропонували науковці А. І. Сухоруков та Ю. М. Харазішвілі, які 

обґрунтували застосування мультиплікативного підходу до інтегрального 
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оцінювання. Вони запропонували використовувати вагові коефіцієнти при 

оцінці складників економічної безпеки та здійснили апробацію запропонованої 

методики, оцінивши та здійснивши прогноз рівня економічної безпеки країни 

[146, с. 21]. Варто погодитися з позицією науковців про те, що 

рекомендована методика, закріплена на рівні законодавства, має певні 

недоліки, що знижують достовірність отриманих результатів. Але, 

незважаючи на це, було започатковано методичні підходи до інтегральної 

оцінки рівня економічної безпеки України та її регіонів, що було результатом 

узагальнення існуючих підходів. Звичайно, перші публікації не були 

досконалими, але вони стали рушійною силою свого подальшого розвитку. 

Аналіз досліджень українських науковців у сфері розробки систем 

оцінки економічної безпеки на різних рівнях дає підстави виокремити 

наукові досягнення В. Д. Залізка [67; 64; 63; 65] із даної проблематики. 

Проведена науковцем систематизація існуючих методик та розроблена 

авторська методика оцінювання вбачається нами однією з найбільш вагомих 

та необхідних для врахування при формуванні науково-обґрунтованої 

системи індикаторів для оцінки економічної безпеки Азербайджану.  

Так, учений пропонує "використовувати відповідну систему 

індикаторів, яка затверджена офіційно в Україні у 2013 р. [101], доповнивши 

її такими блоками: 

− податкова безпека (середнє значення співвідношення податкових 

надходжень до ВВП, податковий потенціал, податковий борг тощо); 

− бюджетна безпека (відношення обсягу сукупних платежів з 

обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного 

бюджету); 

− валютна безпека (міжнародні резерви НБУ, індекс зміни офіційного 

та міжбанківського курсу національної валюти до долара або євро); 
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− безпека сільських та міських домогосподарств (в США успішно 

використовується аналогічний індекс "Country Financial Security Index", який 

визначають шляхом опитування певної вибірки домогосподарств)" [67, с. 25]. 

Запропонований В. Д. Залізко методичний підхід до оцінювання 

економічної безпеки, побудований на основі елементів факторного аналізу та 

з використанням мультиплікативної форми запису, дає можливість 

підвищити ефективність державного управління економічною безпекою на 

засадах сталості. 

У світовій економічній науці поняття економічної безпеки не 

використовується. З цим пов’язана практично повна відсутність розроблених 

методик визначення рівня економічної безпеки на макрорівні, що нами було 

визначено у попередньому розділі. Натомість провідні світові вчені-

економісти багато років наполегливо працювали над проблематикою 

підвищення конкурентоспроможності країни у світовому економічному 

просторі. Тобто, рівень економічної безпеки країни вчені розглядають з 

точки зору підвищення рівня конкурентоспроможності економік цих країн на 

міжнародних ринках. 

Щорічно Україна бере учать у дослідженні рейтингу міжнародної 

конкурентоспроможності під керівництвом Світового економічного форуму 

(СЕФ). СЕФ проводить ранжування країни на основі індексу глобальної 

конкурентоспроможності, що розраховується на основі конкретних  

параметрів, зокрема: якість інституцій, розвиток інфраструктури, 

макроекономічна стабільність, рівень охорони здоров’я та середньої освіти, 

професійна підготовка та вища освіта, розвиненість ринкових відносин, 

розвиток ринку праці, рівень ефективності фінансового ринку, 

технологічність економіки, масштаби ринку, рівень розвитку бізнесу та 

відповідність сучасним стандартам, потенціал інновацій [17, с. 71]. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності налічує більше 100 

змінних, з яких сформовано 3 основні групи субіндексів: "Основні вимоги", 
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"Підсилювачі продуктивності" та "Інновації та фактори вдосконалення"  

[17, с. 73]. Розрахунок глобального індексу конкурентоспроможності 

відбувається шляхом зіставлення значень кожного з аналізованих показників 

та обчислення індексів по кожному із них. Згідно з отриманими результатами 

певній країні присвоюється місце в рейтингу, яке прямо пропорційне її 

балам, тобто чим вищі бали, тим вищий рейтинг країни серед інших країн 

світу, отже, тим вища її конкурентоспроможність [32, с. 134]. Варто 

відмітити, що розрахунок даного Індексу має свої особливості, що полягають 

у поєднанні кількісної та якісної інформації, що надходить як із статистичних 

джерел (1/3 інформації), так і отримується в результаті анкетування 

керівників бізнесу (2/3 інформації). Однак, універсальність даного підходу не 

завжди дає можливість достовірно оцінити всі країни, оскільки кожна із них 

має свої національні особливості конкурентоспроможності та потребує 

введення нових показників, які не завжди можна швидко адаптувати. 

Вважаємо за доцільне спиратись також і на міжнародний досвід та 

практику розрахунку рівня конкурентоспроможності країни у світі при 

визначенні дієвих показників для аналізу рівня економічної безпеки на 

макрорівні. Глобальний індекс конкурентоспроможності є інструментом, 

який може бути використаний для визначення конкурентних переваг країни, 

а також для визначення бар’єрів, які заважають її економічному прогресу та 

підривають економічну безпеку. Зауважимо, що врахування особливостей 

національної економіки необхідно обов'язково враховувати при розробці 

кожної конкретної методики. 

Таким, чином економічна безпека країни є складною умовно 

замкненою системою, яка має свою структуру, внутрішню логіку, що 

обумовлює актуальність та необхідність формування методології 

інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави з метою забезпечення 

адекватного реагування на дестабілізуючий вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів. У цій системі ключове значення має інформаційна складова, 
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оскільки дозволяє своєчасно проінформувати про загрози національним 

економічним інтересам у процесі реалізації концепції сталого розвитку.  

У цьому контексті методичний інструментарій інтегрального оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану доцільно розробляти на основі 

індексного розрахунку складових економічної безпеки за сформованою 

сукупністю індикаторів і визначенням їх відповідних вагових коефіцієнтів 

для виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз у реалізації управлінських 

заходів щодо зміцнення національної економіки. При цьому відкрита і 

незалежна комп’ютерна система кіберзахисту має стати технологічною 

основою національної безпекової політики. 

 
 

Висновки до розділу 1 

 
Проведені у першому розділі дослідження дали підстави зробити такі 

висновки: 

1.  Досліджена еволюція теорії екосестейт вказує на відсутність 

єдиного та загальноприйнятого визначення поняття економічної безпеки, що 

пояснюється складністю, багатосторонністю і багатовимірністю його 

особливостей. Однак в умовах форсування інформаційного суспільства 

сутність поняття "економічна безпека національного господарства" можна 

визначити як стан економіки та інших неекономічних державних інститутів, 

що гарантують економічний розвиток та соціально орієнтовану політику, 

спрямовану на захист національних інтересів.  Для Азербайджанської 

Республіки спектр економічної безпеки варто розширити можливостями 

діджиталізації владних структур та суспільства у контексті забезпечення 

сталого розвитку національної економіки в умовах потенційних кризових 

явищ та ризиків, які можуть вплинути на соціально-економічний добробут 

населення та національні інтереси країни в міжнародному економічному 

просторі. 
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2.  Проаналізований прогресивний міжнародний досвід оцінки рівня 

економічної безпеки національних економік дав можливість оцінити рівень 

науково-практичного обґрунтування даного питання та підтвердити 

необхідність розробки комплексної методики оцінки економічної безпеки 

Азербайджану на міждержавному, державному та регіональному рівнях. При 

цьому кінцевий результат оцінювання має враховувати не лише економічні, 

але й соціальні, демографічні, інформаційні та інші фактори розвитку країни. 

На основі порівняльного аналізу доведено, що для країн 

пострадянського простору український безпековий досвід є унікальним та 

показовим для наслідування, зокрема, під час визначення економічної 

безпеки Азербайджану. Комплексний підхід та глибина наукового 

опрацювання української методики можуть стати міцною основою для 

формування ефективної системи індикаторів економічної захищеності 

Азербайджану. При цьому ідентифіковано ключову важливість 

інформаційної складової у процесі зміцнення економічної безпеки 

Азербайджану. 

3.  Запропонований підхід до визначення економічної безпеки 

національної економіки дозволив надати комплексну характеристику 

економічної безпеки національного господарства як об’єкта оцінювання, що 

об’єктивізує необхідність застосування інструментарію інтегрального 

оцінювання у контексті захисту національних економічних інтересів, 

гармонійного, соціального та інформаційно спрямованого розвитку країни у 

цілому, а також достатнього економічного й оборонного потенціалу навіть  

за несприятливих сценаріїв розвитку зовнішніх та внутрішніх процесів.   

4.  Для розробки методики інтегрального оцінювання рівня економічної 

безпеки Азербайджану проаналізовано основні підходи до визначення 

комплексу умов, які дадуть можливість сформувати систему індикаторів 

економічної безпеки з їх ваговими коефіцієнтами для визначення "вузьких 

місць" для здійснення відповідних заходів через вплив на структурні 



82 
елементи, а також зробити поперечний зріз стану економіки. 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 відкриє нові можливості у податковій сфері,  

що прискорюватиме розробку ефективних інструментів безпекової  

політики, а також активізуватиме сталий розвиток національного 

господарства  країни. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [54, 

131, 130, 135, 204]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

АЗЕРБАЙДЖАНУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

2.1. Моніторинг індикаторів розвитку азербайджанської економіки 

 

Своєчасний аналіз та виявлення тенденцій розвитку азербайджанської 

економіки є передумовою зміцнення її безпеки. Одним із ключових завдань 

забезпечення економічної безпеки Азербайджану є гармонійне поєднання 

положень Конституції та законів країни; формування єдиної державної 

політики та комплексної й адекватної оцінки ключових напрямів її 

забезпечення. В умовах формування інформаційного суспільства в 

економічній сфері важливо захистити національне господарство від загроз 

різної природи походження, що створюють реальну небезпеку розвитку 

економіці Азербайджану.  

Якщо розпочати моніторинг індикаторів розвитку азербайджанської 

економіки з 90-х рр. ХХ ст., то варто зазначити, що в той час 

Азербайджанська Республіка мала суттєві фінансово-економічні проблеми, 

пов’язані з політичною ситуацією, військовою агресією, а також переходом 

до ринкової економіки й інтеграцією в міжнародний економічний простір. 

Ретроспективний аналіз основних кроків переходу до ринкової економіки 

вказує на сприяння держави до залучення іноземного капіталу і як наслідок – 

у рейтингу пострадянських економік Азербайджан займає лідируючі позиції 

(додаток Б).  

Однак практика показала, що використання застарілих механізмів для 

оцінки економічної ситуації в країнах з ринковою економікою в умовах 

активізації формування інформаційного суспільства призводить до 

отримання неточних результатів та викривленого розуміння загальної 

ситуації.  
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Яскравим прикладом, який показує, що зміна критеріїв оцінки суттєво 

впливає на ідентифікацію лідерів, є введення у світовому економічному 

просторі нового комплексного індикатора – індексу інклюзивності, який 

поєднує у собі:  

1. Комбінацію показників, пов’язаних з ВВП (на душу населення, на 

одного працівника тощо);  

2. Рівень та тривалість життя населення; 

3. Індекс зайнятості населення;  

4.  Рівень бідності та розшарування суспільства за доходами.  

5.  Розшарування за рівнем багатства 

6. Середній та медіанний дохід.  

7.  Парникова інтенсивність ВВП, рівень держборгу,  

8. Скориговані чисті заощадження та коефіцієнт демографічного 

навантаження.  

Запропонований індекс інклюзивності дозволив більш об’єктивно 

оцінювати загальний економічний стан населення та країни загалом. Саме 

тому на останньому форумі в Давосі було оголошено, що за індексом 

інклюзивності Азербайджанська Республіка є одним із світових лідерів. Так, 

у 2018 р. серед країн, що розвиваються, Азербайджан зайняв почесне третє 

місце, випередивши такі країни ЄС як Латвію та Польщу [181]. Але 

очевидно, що асоціювати рівень економічної безпеки виключно з цим 

індикатором не доцільно, тому для оцінки рівня фінансово-економічного 

забезпечення варто враховувати індикатори тінізації національної 

економічної системи, а також основні макро- і мікропруденційні індикатори 

фінансової системи (додаток В). 

Крім того, попри низку переваг сучасної азербайджанської системи 

мікропруденційного нагляду остання світова економічна криза проявила 

прогалини у цій сфері, продемонструвала нагальну необхідність системної 

упереджувальної роботи та економічного прогнозування, що допоможе 

моделювати сценарії ймовірного розвитку національної економіки. 
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Аналіз статистичних баз даних вказує, що зовнішній борг 

Азербайджану стрімко зростає, і якщо ця тенденція зберігатиметься, то до 

2020 року він наблизиться до розміру ВВП країни. Протягом 2015–2016 рр. 

зовнішній борг Азербайджанської Республіки дорівнював 8 % до ВВП, а на 

початок 2018 р. склав близько 20 % (близько 10 млрд дол.). Однак у всьому 

світі зовнішній борг розраховується в сукупності усіх показників. Якщо 

Азербайджан буде вести розрахунок таким чином, то зовнішній борг складе 

половину ВВП [21] (допустимим значенням є 90%).  

При цьому на рівень кредитного рейтингу країни більшість 

рейтингових агентств використовує показник відношення валютних запасів 

до річних виплат за зовнішнім боргом. Як засвідчує міжнародний досвід, 

навіть не суттєві проблеми, що пов'язані з обслуговуванням зовнішнього 

боргу, спричиняють зниження кредитного рейтингу. У січні 2018 р. 

міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s у своєму звіті підтвердило 

довгострокові та коротко- і середньострокові кредитні рейтинги Азербайджану 

(зобов’язання в національній та іноземній валюті) на рівні "BB + / B", 

прогноз рейтингів визнано як "негативний". В економіці спостерігається 

нестача євро та доларів, існують проблеми з курсом маната, але з другого 

півріччя 2018 р. та початок 2019 р. варто очікувати поліпшення ситуації.  

У той же самий час фінансова безпека є наслідком діяльності реального 

сектору економіки, тому послідовно проаналізуємо наступні макроекономічні 

показники, що впливають на рівень економічної захищеності (табл. 2.1–2.6). 

Для економіки Азербайджану характерна суттєва розбалансованість 

багатьох показників, наприклад, рівень забезпечення міжнародними 

резервами має хвилеподібну структуру з максимальними значеннями у 2013–

2014 рр., що безпосередньо залежало від розміру ВВП. Однак у цьому ж 

часовому періоді державний борг Азербайджану не припиняв збільшуватися 

(окрім 2013 р.), що вплинуло на формування ІПЦ. 
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Таблиця 2.1 

Систематизація базових макроекономічних показників,  

що характеризують азербайджанську економічну систему 

Роки 

Темп 
приросту 
ВВП, у 

постійних 
цінах 

ВВП 
ВВП на 
душу 

населення 
ІПЦ Безробіття, 

% 

Баланс 
рахунку 

поточних 
операцій, % 

до ВВП 

Держборг 

Міжнар. 
резерви, 
млн дол. 

США 

2017 0,1 40,67 4 141 13,0 5,0 3,5 54,7 2 500 
2016 -3,1 37,81 3 896 12,6 5,0 -3,6 50,7 4 273 
2015 0,6 50,84 5 300 4,1 5,0 -0,4 35,0 6 467 
2014 2,7 75,24 7 939 1,5 4,9 13,9 14,4 5 364 
2013 5,9 74,16 7 926 2,5 5,0 16,6 12,6 6 409 
2012 2,1 69,69 7 546 1,1 5,2 21,4 13,8 10 274 
2011 -1,6 65,99 7 243 7,8 5,4 26,0 11,2 11 277 
2010 4,6 52,91 5 881 5,7 5,6 28,4 12,5 15 176 
2009 9,4 44,29 4 964 1,5 5,7 23,0 12,4 15 816 
2008 10,6 48,98 5 579 20,8 5,9 33,6 6,9 7 319 
2007 25,5 33,09 3 818 16,7 6,3 27,3 8,3 6 574 
2006 34,5 21,03 2 458 8,2 6,6 17,6 10,5 6 681 

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 

статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 

 
Характерною особливістю зміцнення економічної системи 

Азербайджану є формування ефективної енергетичної безпеки (табл. 2.2). 

Економіка країни досить суттєво залежить від рівня експорту 

енергоносіїв. Зокрема, аналіз експорту енергії вказує, що, починаючи з 2010 

року, коли було експортовано найбільше енергоносіїв характерна спадаюча 

тенденція. Це певною мірою пояснюється активізацією внутрішнього 

виробництва, яке потребує додаткових джерел енергії.  

При цьому Президент країни вдається до "…стимулюючих заходів, 

розвитку інституційного середовища, посилення науково-технічного 

потенціалу, продовження підготовки фахівців і просвіта споживачів енергії. 

Поряд з здійснюваними державою проектами в цій галузі буде заохочуватися 

безпосередня участь у даному процесі приватного сектора, забезпечувати-

меться гнучке регулювання тарифів на альтернативну енергію" [81 с. 18], що 

сприятиме зміцненню енергетичної безпеки й надалі (див. також  [123]). 

https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%92%d0%92%d0%9f
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%92%d0%92%d0%9f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%88%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%92%d0%92%d0%9f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%88%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%92%d0%92%d0%9f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%88%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%98%d0%9f%d0%a6
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3
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Таблиця 2.2 

Систематизація показників енергетичної безпеки Азербайджану 

Роки 

Показники 

Роки 

Показники 

Виробництво 
первинної 

енергії 

Споживання 
первинної 

енергії 

Енерго-
ємність 

Імпорт 
енергії 

Альтер. 
та атомна 

енергія 

Споживання 
енергії із 
викопних 

видів палива 
2003    2003 -62,3 1,7 96,9 
2004 0,89 0,64 10 2004 -56,9 1,9 97,1 
2005 1,18 0,66 8 2005 -103 1,9 97,1 
2006 1,66 0,7 6 2006 -185,4 1,6 97,6 
2007 2,24 0,6 4 2007 -330,7 1,7 97,8 
2008 2,52 0,64 4 2008 -340,4 1,4 98,3 
2009 2,79 0,57 4 2009 -441,2 1,7 97,9 
2010 2,84 0,59 3 2010 -465,5 2,6 96,9 
2011 2,71 0,56 4 2011 -377,3 1,8 97,9 
2012 2,6 0,6 4 2012 -329 1,1 98,5 
2013 2,51 0,61 4 2013 -327,6 0,9 98.2 
2014 2,48 0,59 4 2014 -310,4 0,8 98,4 
2015 2,51 0,62 4     

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 

статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 
 

Варто окремо зазначити на суттєвому зменшенні вартості палива у 

2016 р., зокрема, бензину (табл. 2.3), що позитивно вплинуло на деякі 

соціально-економічні процеси в країні. 

Таблиця 2.3 
Динаміка зміни роздрібної ціни на бензин в Азербайджані  

(дол. США за літр) 

Роки 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Вартість 0,22 0,2 0,16 0,18 0,41 0,56 0,56 0,57 0,77 0,35 

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 
статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 

 
Однією з галузей, яка внаслідок вдалої урядової політики має 

неперервне зростання і вийшла на траєкторію сталого розвитку є сільське 
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господарство Азербайджану (табл. 2.4). По суті мова йде про зміцнення 

економічної безпеки сільського господарства та сільських територій. 

Таблиця 2.4 
Систематизація показників, що характеризують економічну безпеку 

сільського господарства Азербайджану 

Роки 

Показники 
Додана 

вартість у 
сільсь-
кому 

господар-
стві, на 

зайнятого 

Індекс 
вироб-
ництва 

сільсько-
госпо-

дарської 
продукції 

Індекс 
вироб-
ництва 

продукції 
тварин-
ництва 

Індекс 
вироб-
ництва 

продукції 
рослин-
ництва 

Вироб-
ництво 

зернових(
тон) 

Урожай-
ність 

зернови
х(ц/га) 

Посівні 
площі під 

зернові 
культури

(га) 

Внесення 
добрив 

2017 2161 - - - - - - - 
2016 2139 148,1 182,4 122,5 2 965 310 30,05 986891  
2015 2123 145,3 178,4 121 2 898 559 30,84 940007 24,2 
2014 2004 136,5 175,5 109,3 2 298 012 23,44 980533 31,8 
2013 2077 141,3 174,8 119,1 2 856 572 26,92 1061005 20 
2012 1987 138,1 169,3 115,9 2 707 274 26,6 1017875 19,1 
2011 1892 131,9 160,3 110,6 2 370 823 24,84 954274 15,6 
2010 1803 124,7 156,5 100,8 1 928 779 20,21 954540 10 
2009 1905 125,9 144,6 110,8 2 903 361 26,07 1113798 13,4 
2008 1833 112,2 115,2 107,5 2 419 911 27,42 882711 20,9 
2007 1843 106,4 111,3 103 1 943 653 26,67 728677 10,6 
2006 1772 106,6 105,6 104,6 2 011 622 25,99 773895 13,3 
2005 - 103,3 100,7 106,7 2 056 186 25,93 792935 13,4 
2004 - - - - - - - 12 

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 
статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 

 

Дані таблиці 2.4 яскраво підтверджують правильність обраного вектору 
розвитку. Як наслідок з 2010 року відбувається не лише збільшення 
урожайності та виробництва валової сільськогосподарської продукції, але й 
збільшення головного показника – доданої вартості. Саме додана вартість, на 
нашу думку, зможе зробити трансформацію сільського господарства. Ця 
стратегічно важлива галузь має не лише забезпечувати сировиною 
високорозвинені країни, але й генерувати готову продукцію: біогаз, 
біодизель, продукти харчування тощо.  

https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b
https://knoema.ru/atlas/%d0%90%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd/%d0%a3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b
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Крім того? в умовах збільшення населення (табл. 2.5) забезпечення 

продовольством є ключовим завданням для зміцнення не лише економічної 
безпеки, а також й суверенітету країни.  

Таблиця 2.5 

Показники, що характеризують демографічну безпеку Азербайджану 

Ро
ки

 

Н
ас

ел
ен

ня
 

Щ
іл

ьн
іс

ть
 

Ча
ст

ка
 м

іс
ьк

ог
о 

на
се
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нн
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К
ое

фі
ці

єн
т 
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ро

дж
ув
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ос

ті
 

К
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фі
ці

єн
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ос

ті
 

С
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дж
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ос
ті

 

Ча
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іт
ей

 (0
-1

4 
ро

кі
в)

, %
 

Ча
ст

ка
 н
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ел

ен
ня

 у
 

ві
ці

 1
5–

64
 р

ок
ів

, %
 

Ча
ст

ка
 п

ен
сі

он
ер

ів
, %

 

Ча
ст

ка
 за

йн
ят

их
 д

о 
за

га
ль

но
ї к

іл
ьк

ос
ті

, %
 

2005     6,2 2     
2006 8 484 550 102,7 52,6 16,9 6,2 2 25,4 68 6,5 59,4 
2007 8 581 300 103,9 52,8 17,6 6,3 2 24,6 69 6,4 59,6 
2008 8 763 400 106,1 53 17,7 6 1,9 23,9 69,9 6,2 60 
2009 8 947 243 108,3 53,2 17,4 5,9 1,8 23,3 70,7 6,1 60,3 
2010 9 054 332 109,5 53,4 17 5,9 1,9 22,8 71,3 5,9 60,4 
2011 9 173 082 111 53,6 18,3 5,9 2 22,6 71,6 5,8 60,5 
2012 9 295 784 112,5 53,9 19,2 5,9 2 22,6 71,7 5,7 60,9 
2013 9 416 801 113,9 54,1 18,8 5,8 2 22,7 71,6 5,7 61,3 
2014 9 535 079 115,3 54,4 18,3 5,8 2 22,8 71,5 5,7 61,9 
2015 9 649 341 116,7 54,6 17,9 5,7 1,9 22,9 71,4 5,7 62,3 
2016 9 757 812 118 54,9 17,2 5,8 1,9 23,2 71 5,8 62,9 
2017 9863000 119,3 55,2 16,3   23,3 70,7 6 62,8 

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 

статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 

 
Позитивна динаміка демографічних показників в Азербайджані 

сприятиме зміцненню економічної безпеки національної економіки, оскільки 
у більшості країн Європейського континенту спостерігаються серйозні 
демографічні проблеми, що можуть слугувати каталізатором для зменшення 
трудового потенціалу. 

Покращення демографічних показників пояснюється вдалою 

соціально-економічною політикою Азербайджану, згідно якої 

передбачається, що "кількісні та якісні показники населення і його структури 

є основними елементами національної сили, і такі питання, як 
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збереження генофонду азербайджанського народу, міграція і демографія, 

мають важливе значення з точки зору національної безпеки. Очікується, що 

при цьому населення країни буде щорічно зростати в середньому на 1,1 % і в 

2020 році складе приблизно 10,2 мільйонів осіб" [81, c. 13].  Але додатково 

варто наголосити на позитивному впливі розвитку органічного виробництва 

на території Азербайджану, яке характеризується значним рівнем екологізації 

(табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Індикатори, що впливають на екологічну безпеку 

Роки 
Викиди 

СО2, 1000 
т 

Викиди 
СО2, 

т/люд. 

CO2 
інтен-
сив-
ність 
вики-

дів 

Збір 
побут. 

відходів 

Сільсько-
госп. 

земля, % 
території 

Площа 
лісів, 

тис. га 

Органічні 
сільсько-

госп. 
угіддя, 

усього, тис 
га 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
2017 … … … … … … … 
2016 33614,2 3,45 0,22 … … … … 
2015 33752,8 3,51 0,21 … 57,7 11 394 38 
2014 31303,5 3,3 0,2 … 57,7 11 132 23 
2013 30090,8 3,2 0,19 … 57,7 10 870 23 
2012 29237,3 3,16 0,2 1647 57,7 10 607 24 
2011 27784,7 3,04 0,19 1781 57,7 10 345 22 
2010 24533,9 2,72 0,17 1609 57,7 10 083 22 
2009 25698,7 2,88 0,19 1603 57,6 9 821 20 
2008 30712,6 3,48 0,24 1478 57,6 9 559 21 
2007 27879,9 3,2 0,24 1631 57,6 9 296 21 
2006 30683,1 3,56 0,34 1573 57,6 9 034 21 
2005 30258,5 3,54 0,45 1753 57,6 8 772 20 
2004 … … … 1784 57,5 8 761 20 
2003 … … … 1889 … … … 
2002 … … … 1854 … … … 
2001 … … … 1268 … … … 

Джерело: розроблено автором на основі даних державних 
статистичних служб Азербайджану та міжнародної бази Knoema 

"…"  – дані не доступні 
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Більше того, у запропонованій президентській Концепції "Азербайджан 

2020: Погляд у майбутнє" передбачається досягнення екологічного розвитку 

через оснащення водоочисними спорудами, а також удосконалення 

законодавства в галузі охорони навколишнього середовища. Зокрема, в 

документі запропоновано створити "…спеціальні економічні зони і 

організувати промислові містечка по кожному економічному району з 

урахуванням їх економічного потенціалу (в тому числі промислових по 

переробці нафтохімічної продукції в Сумгаїті, переробці побутових відходів 

в Балахани і виробництва металевих виробів в Гянджі)" [81с. 18]. 

Таким чином, моніторинг основних чинників економічної безпека 

національної економіки Азербайджану вказує на потребу одночасного 

аналізу десятків і сотень показників у сфері фінансів, демографії, екології, 

сільському господарстві, металургії тощо. Очевидно, що рівень національної 

безпеки можливо визначати через рівень економічної захищеності, яка в 

свою чергу можлива, якщо її субіндекси (макроекономічні, фінансові, 

соціально-демографічні, екологічні та політичні) є стабільними. 

Серед основних завдань зміцнення економічної безпеки доцільно 

віднести забезпечення захисту: незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності, конституційного ладу держави, національних інтересів народу та 

країни, прав й інтересів особистості та суспільства і держави від внутрішніх і 

зовнішніх загроз. При цьому важливо зберегти захищеність фінансової 

системи та фінансових відносин країни від внутрішніх і зовнішніх чинників, 

що створюють небезпеку їх розвитку. До основних загроз віднесено: 

вичерпаність або неефективне використання економічного та енергетичного  

потенціалу держави, виникнення фінансово-технологічної залежності 

національних виробників від економіки  інших країн, порушення діяльності 

трубопроводів, інших комунікаційних і транспортних коридорів; 

роз’єднаність державної системи, яка регулює економічні зв'язки, 

непропорційний розвиток економіки; ізоляція країни від світової економіки; 

порушення фінансово-кредитної системи, незаконне вивезення з країни 
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матеріальних та фінансових коштів; розграбування і неефективне використання 

природних і матеріальних багатств; ослаблення інвестиційної активності.  

Перелічені загрози можливо суттєво мінімізувати, активізуючи 

інформаційну складову економічної безпеки Азербайджану, яка детально 

досліджуватиметься в п.п. 2.2. Доцільність звернення додаткової уваги цій 

стратегічно важливій складовій додатково підкреслюється офіційною 

Концепцією Президента Азербайджанської Республіки [81 с. 8], якою 

передбачається перехід від традиційної економіки до "економіки знань" та 

підвищення ролі ІКТ та віртуального навчання, електронних університетів, 

діджиталізації податкових послуг тощо.  

 
 
2.2. Інформаційний аспект економічної безпеки  

 
У сучасних умовах масової комп’ютеризації та діджиталізації 

національного господарства інформаційна складова відіграє ключову роль у 

зміцненні економічної безпеки. Інформаційні ресурси та новітні 

інформаційно-комунікаційні технології у наш час набули особливої цінності  

і кожним роком набувають все більшої важливості у потенціалі розвитку 

країни та суспільства. Важливим фактором впливу при цьому є динамічний 

розвиток інформатизації суспільних процесів та явищ, а також 

інформатизації системи державного управління. Все це в сукупності 

виводить на перший план значущість та необхідність вдосконалення 

інформаційної складової економічної безпеки країни. 

Колишні пострадянські держави, у т.ч. Азербайджанська Республіка, 

характеризуються певними суперечностями та парадоксами розвитку 

інформаційного суспільства, які пов'язані із застарілими концепціями 

функціонування державного устрою та очевидною необхідністю формування 

нових підходів державотворення. Під час подібних перехідних етапів 

розвитку національна економіка страждає від ряду наслідків невизначеності, 

основними з яких є:  



93 
1) відсутність або нестабільність інституціонального базису, 

необхідного для формування дієвих механізмів динамічного розвитку 

інформаційного суспільства; 

2)  суперечності у політичних колах щодо цілей та завдань країни у 

глобальному інформатизованому світі; 

3)  переважання "вузьких" групових бізнес-інтересів над державними 

із залученням владних структур з приводу контролю над інформаційними 

ресурсами держави.  

Усе вищеперелічене значною мірою відноситься і до АР. 

Ретроспективний аналіз найближчих років говорить про продовження 

негативних явищ, тому проблема становлення державної системи 

інформаційної безпеки Азербайджану потребує системного впорядкування та 

відповідності інтересам суспільства, важливою передумовою чого є 

формування механізмів інституціоналізації системи інформаційної безпеки. 

В основі ефективного управління різними сферами суспільного життя 

та економіки лежить повноцінне та структуроване використання відповідної 

інформації. Динаміка економічного зростання у стратегічному вимірі у 

великій мірі залежна від наявного становища у сфері інформаційно-

аналітичного та техніко-обчислювального забезпечення функціонування 

ключових сфер діяльності національної економіки – науки, техніки, 

виробництва та менеджменту. 

В Азербайджані, у силу значної частки матеріального виробництва в 

економіці країни, особливо важливою постає проблема безпечного 

використання економічної інформації, оскільки нарощення обсягу потоків 

даної інформації є вимогою сучасності. Динамічна автоматизація та 

комп'ютеризація всіх сфер життя та економічної діяльності, крім важливих 

переваг та стимулів, стали причиною ряду супутніх проблем. Одна з 

найбільш вагомих – постійна потреба належного рівня захищеності при 

накопиченні, зберіганні та транспортуванні економічної інформації. У зв'язку 

із цим особливо актуальним завданням для країни стає формування 
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нормативно-правової основи для закріплення прав та обов’язків громадян, 

підприємств і державних органів на економічну інформацію, а механізми та 

інструменти захисту цієї інформації стають найважливішими аспектами 

державної політики інформаційної безпеки. 

Під впливом загроз інформаційній безпеці в економічній галузі 

найбільше перебувають: 

− державна статистична система; фінансово-кредитні структури; 

автоматизовані інформаційні та облікові системи виконавчих органів влади; 

− системи фінансового та бухгалтерського обліку організацій та 

установ усіх форм власності; 

− комп'ютерні системи автоматизованого збору, обробки, зберігання 

та транспортування фінансової, кредитної, податкової, митної інформації, 

інформації, пов'язаної із зовнішньоекономічною діяльністю комерційних та 

державних підприємств [123]. 

Отже, зауважимо, що нерозривність економічної безпеки країни із 

розвитком інформаційного суспільства та рівнем впровадження ІКТ є 

очевидним фактом та одночасно викликом для усіх сфер економіки держави. 

Тому вважаємо за необхідне наступним етапом дослідження здійснити аналіз 

рівня інформатизації національної економіки АР. 

Першим етапом проаналізуємо забезпеченість азербайджанських 

підприємств інформаційно-комунікаційними технологіями.  

У 2017 р. на азербайджанських підприємствах нараховувалося 292,8 

тис. працівників, які користувалися комп'ютерами у щоденній роботі, що 

становило на 0,8 тис. чол. більше ніж на рік раніше, і більшість з них були 

чоловіками. У розрізі усіх працівників комп’ютеризованих підприємств 

користувачі ПК становили частку у 38%, а серед усіх працівників діючих 

підприємств дана частка складала 29,6%. 

Динаміка вищенаведених показників відображена на рисунку 2.1. 
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Рис. 2.1. Зміна кількості працюючих на комп’ютерах та їх частки в загальній 

кількості співробітників діючих підприємств АР у 2011-2016 рр. 

Джерело: розраховано на основі [175] 

 

На основі наведених даних можна зробити висновок, що протягом 

аналізованого періоду кількість комп'ютерних працівників збільшилась на 

80,5 тис. чол. або на 38,6%. Поряд із цим спостерігається збільшення частки 

працюючих на комп'ютерах на 11,9% за аналізований період у загальній 

кількості співробітників діючих підприємств.  

Повторюючи тенденції 2015 р., у 2016 р. основна частина користувачів  

комп’ютерів припадала на організації фінансової сфери – 86,4% працівників. 

Дещо менша насиченість комп'ютерних користувачів спостерігалась у сферах 

державного управління та оборони, соціального захисту населення – 61,1%; 

їх частка в організаціях сфери інформатизації та зв’язку – 55%; в освітніх 

закладах – 35,8%. Загальна динаміка зміни рівня застосування комп'ютерів 

співробітниками усіх категорій підприємств наведена в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Комп’ютеризація різних категорій підприємств Азербайджану  

в 2011–2016 рр., % 

Види економічної діяльності 
Роки Зростання 

(2016 р. до 
2011 р.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Видобування 14,4 15,5 15,0 17,0 20,3 20,8 6,4 
Промисловість 9,8 10,2 10,3 10,6 10,9 11,1 1,3 
Виробництво, розподіл та 
постачання електроенергії, газу 

13,5 14,9 14,3 16,3 19,7 20,5 7,0 

Водопостачання; очищення та 
утилізація відходів 

3,9 4,3 5,8 6,6 7,3 8,1 4,2 

Будівництво 9,7 9,8 9,9 12,3 15,1 16,7 7,0 
Торгівля; ремонт транспортних 
засобів 20,0 20,3 20,8 21,3 23,3 24,5 4,5 

Житлові та харчові послуги 15,4 15,6 15,9 16,8 17,0 18,2 2,8 
Логістика 10,9 11,3 11,5 13,7 17,3 18,8 7,9 
Інформатизація та зв'язок 46,7 50,0 50,6 52,6 53,8 55,0 8,3 
Фінансова та страхова сфери 72,5 73,1 82,2 87,4 88,0 86,4 13,9 
Нерухомість 10,8 11,0 11,2 11,8 12,2 13,3 2,5 
Наукова та науково-технічна 
сфера 26,1 27,6 28,1 30,5 32,1 33,4 7,3 

Адміністративна та сфера 
підтримки 10,9 12,7 14,0 14,5 15,0 16,4 5,5 

Державне управління та 
оборона; соціальний захист 
населення 

46,3 50,6 55,1 59,4 60,7 61,1 14,8 

Освіта 27,6 29,6 31,2 32,2 34,0 35,8 8,2 
Охорона здоров'я та соціальні 
служби 4,7 5,3 6,0 7,0 8,5 9,4 4,7 

Мистецтво, розваги та 
відпочинок 5,6 5,7 6,9 9,5 9,9 11,4 5,8 

Інші сфери діяльності 37,3 37,5 38,1 38,6 39,3 39,8 2,5 

Джерело: розраховано на основі [175]. 

 

Як бачимо з наведених даних, найбільше зростання рівня використання 

комп'ютерів спостерігалось на підприємствах державного управління та 

оборони і соціального захисту населення (збільшення на 14,8%). Також 

активну динаміку зростання даного показника демонструє фінансова та 

страхова сфера (13,9%), інформатизації та зв'язку (8,3%), освіти (8,2%) та 

інші сфери.  
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Варто звернути увагу на той факт, що концентрація працівників і 

комп'ютерів у загальній їх кількості у столиці країни становила 33,0%. Дана 

кількість становила 57,1% від усіх комп'ютерних користувачів 

Азербайджану. Протягом 2016 р. наявність комп'ютерів у містах Баку, 

Апшеронському та Даглі-Ширванському економічних районах збільшилася 

на 0,1%; у Ґянджа-Казаському – на 0,5%; у Шекі-Загатальському, 

Ленкоранському та Куба-Хачмазькому – на 0,6%; Аранському економічному 

регіоні – на 0,3%, Верхньо-Карабаському економічному районі – на 0,7%; 

Кельбаджар-Лачинському економічному районі – на 0,4%; у Нахічеванській 

Автономній республіці – на 4,2%. 

Далі спробуємо оцінити рівень забезпеченості азербайджанських 

підприємств Інтернетом.  

Сьогодні в Азербайджані діють приблизно 40 інтернет-провайдерів. Із 

них троє (Aztelekomnet, Bakinternet і Azdatakom) перебувають у державній 

власності. Травень 2017 р. став відправною точкою громадського проекту 

вільного Wi-Fi, який передбачав доступність всесвітньої мережі через 

безкоштовні точки доступу у столиці країни. В Азербайджані можливість 

міжнародного доступу до Інтернету пропонують дві приватні компанії  

[187, с. 14]. 

У 2016 р. забезпеченість Інтернетом комп'ютерів співробітників 

підприємств становила 63,9% або 167,0 тис. комп'ютерів. Столиця Баку 

зосередила 51,5% підприємств із доступом до всесвітньої мережі. У свою 

чергу забезпеченість всіх підприємств країни Інтернетом була на рівні 51,6%. 

Рисунок 2.2 демонструє динаміку зростання кількості підключень 

комп'ютерів на підприємствах до Інтернету та тенденції збільшення кількості 

підприємств з доступом до всесвітньої мережі протягом 2011–2016 рр. 

За допомогою даних на вищенаведеному рисунку можна відмітити 

досить стрімке зростання кількості комп'ютерів з підключенням до 

всесвітньої мережі на підприємствах країни майже на 80% протягом 2011–

2016 рр. та загальне збільшення підприємств із доступом до Інтернету більше 

ніж на 52% за той же період.  
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Рис. 2.2. Кількість комп’ютерів з Інтернетом та кількість підприємств  

із доступом до мережі у 2011–2016 рр. 

Джерело: розраховано на основі [175] 

 

Варто відмітити, що використання доступу до всесвітньої мережі серед 

підприємств із різним штатом розподілялось наступним чином: 57,1% 

підприємств із штатом у 1–4 співробітники, із штатом 5–9 працівників – 

80,5%, із штатом 10-49 працівників – 85,8%, із штатом 50–249 працівників і 

більше – 100% підприємств Азербайджану. 

Позитивну тенденцію має співвідношення підприємств із доступом до 

Інтернету до загальної їх кількості, а також частку комп'ютерів, підключених 

до мережі у їх загальній кількості на підприємствах (рис. 2.3).  

Дані рисунку свідчать про збільшення частки комп'ютерів 

азербайджанських підприємств, підключених до всесвітньої мережі на 10,4% 

та більш стрімке зростання частки підприємств із доступом до Інтернету на 

16% протягом 2011–2016 рр. 
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Рис. 2.3. Зміна частки підприємств із доступом до Інтернету в загальній їх 

кількості та частки комп'ютерів, підключених до Інтернету у загальній 

кількості усіх комп'ютерів підприємств протягом 2011-2016 рр. 

Джерело: розраховано на основі [175] 

 

Гендерний розподіл користувачів ПК із доступом до Інтернету у 

2016 р., загальна кількість яких становила 217,2 тис. працівників, був майже 

рівномірним – 50,7% чоловіків та 49,3% жінок. Це були співробітники 9787 

підприємств, що мали доступний Інтернет, а кількість інтернет-користувачів  

зросла на 2,5% у порівнянні з попереднім роком. Проаналізуємо динаміку 

цих показників протягом останніх років (рис. 2.4). 

Наведені дані свідчать про суттєве збільшення на 86,6% (з 116,4 тис. 

осіб у 2011 р. до 217,4 тис. осіб у 2016 р.) протягом аналізованого періоду 

кількості працівників азербайджанських підприємств, які використовували 

для роботи всесвітню мережу. Крім того, працівники, що використовували 

Інтернет, у 2016 р. становили 29,8% працівників підприємств із доступом до 

Інтернету, і 21,9% працівників діючих підприємств країни, незалежно від 

наявності доступу до Інтернету. 

Розглянемо стан забезпечення доступом до Інтернету підприємств 

Азербайджану в розрізі їх категорій (табл. 2.8). 
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Рис. 2.4. Кількість Інтернет-користувачів та їх частка у загальній кількості 

працівників підприємств із доступом до Інтернету у 2011–2016 рр. 

Джерело: розраховано на основі [175] 

Таблиця 2.8 

Розподіл інтернет-користувачів підприємств Азербайджану  

за видами економічної діяльності у 2011–2016 рр., осіб 

Види економічної 
діяльності 

Роки Зміна у 
2016 р. до 

2011 р. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Видобування 3 216 3 961 4 142 4 506 4 526 4 598 43,0% 
Промисловість 4 547 6 003 6 498 6 723 7 303 7 466 64,2% 
Виробництво, 
розподіл та 
постачання 
електроенергії, газу 

2 309 2 638 2 682 3 178 3 397 3 682 59,5% 

Водопостачання; 
очищення та 
утилізація відходів 

448 688 1 118 1 170 1 307 1 331 197,1% 

Будівництво 5 056 5 789 6 869 9 348 9 380 9 385 85,6% 
Торгівля; ремонт 
транспортних 
засобів 

6 433 6 573 7 884 8 419 8 654 8 719 35,5% 

Житлові та харчові 
послуги 656 796 800 1 360 1 411 5 767 779,1% 

Логістика 2 690 3 801 3 980 4 946 5 708 1 476 -45,1% 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Інформатизація та 
зв'язок 7 842 10 573 11 240 11 549 12 168 12 188 55,4% 

Фінансова та 
страхова сфери 11 447 14 111 18 223 18 673 18 759 18 665 63,1% 

Нерухомість 509 593 724 831 948 1 014 99,2% 
Наукова та науково-
технічна сфера 9 868 11 253 11 397 13 734 14 026 14 128 43,2% 

Адміністративна та 
сфера підтримки 1 454 2 077 2 190 3 105 3 176 3 181 118,8% 

Державне 
управління та 
оборона; соціальний 
захист населення 

32 205 45 806 52 105 61 512 65 019 67 657 110,1% 

Освіта 21 484 26 118 34 420 40 519 42 828 44 377 106,6% 
Охорона здоров'я та 
соціальні служби 2 611 3 508 3 780 4 906 5 711 5 880 125,2% 

Мистецтво, розваги 
та відпочинок 2 015 2 055 2 500 5 205 5 237 5 276 161,8% 

Інші сфери 
діяльності 1 646 1 944 2 162 2 341 2 445 2 453 49,0% 

Усього 116 436 148 287 172 714 202 025 212 003 217 243 86,6% 

Джерело: розраховано на основі [175] 
 
Зазначимо, що сфера житлових послуг та послуг закладів харчування 

була лідером серед інших видів економічної діяльності за показником зміни 
кількості інтернет-користувачів на підприємствах даної сфери у 2011–
2016 рр., де відбулось збільшення майже у 8 разів. Суттєве зростання 
відбулось і на підприємствах сфери водопостачання та збору і утилізації 
відходів – у 3 рази, а також сфери державного управління та оборони і 
соціального захисту населення; адміністративної та сфери підтримки; освіти; 
охорони здоров’я та соціальних служб; мистецтва, розваг та відпочинку 
підвищили кількість Інтернет-користувачів більше ніж у 2 рази.  

Далі спробуємо дослідити цілі використання всесвітньої мережі у сфері 
економіки Азербайджану. Працівники комп'ютеризованих підприємств у 
2016 р. використовували доступність мережі Інтернет на 25,9% для 
електронної переписки, на 21,9% Інтернет використовувався з метою 
банківських та фінансових послуг, 9,2% – відводилось на пошук необхідної 
інформації або досліджень, для отримання інформації про товари та 
послуги – 6,6% тощо (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Розподіл цілей використання Інтернету підприємствами у 2011–2016 рр., % 

Цілі 
Роки Зміна 

2016 р. до 
2011 р. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Банківські та фінансові 
послуги 16,3 16,9 21,1 21 21,7 21,9 5,6 

Навчання та виховання 5,4 5 5,9 5,5 5,5 5,6 0,2 
Моніторинг ринку 3,9 3,5 3,7 3,6 3,8 3,7 -0,2 
Інформація про товари та 
послуги 7,7 6,7 7,3 7,1 6,9 6,6 -1,1 

Взаємодія з державними 
органами влади 22,9 22,8 26,8 26,5 26,4 25,9 3 

Інші види пошукової 
активності та досліджень 8,3 7,9 9,3 9,5 9,3 9,2 0,9 

Надання послуг клієнтам 3,7 4 4,5 5 4,8 4,6 0,9 
Інші цілі 31,8 33,2 21,4 21,8 21,6 22,5 -9,3 
Усього 100 100 100 100 100 100 - 

Джерело: розраховано на основі [175] 

 
З огляду на вищенаведені цифри можна зробити висновок, що 

протягом досліджуваного періоду найбільше зростання аналізованого 
показника відбулось у сфері банківських та фінансових послуг – 5,6%, а 
також із ціллю взаємодії із державними органами влади – 3% зростання. 
Відмітимо, що співробітники азербайджанських підприємств у 2016 р. менше 
використовували доступ до Інтернету з метою моніторингу ринку, пошуку 
інформації про товари та послуги і для інших цілей, ніж у відбувалось на 
п'ять років раніше (зменшення відповідно на 0,2%, 1,1% та 9,3%). 

У 2016 р. дещо зріс рівень взаємодії підприємств з державними 
органами влади за допомогою всесвітньої мережі – на 1,8%. В абсолютних 
цифрах – 7617 або 77,8% підприємств із Інтернет-доступом здійснювали 
взаємодію з державними структурами через всесвітню павутину. 
Підприємства взаємодіяли із державними органами влади на 26,5% з метою 
отримання інформації, завантаження різного роду офіційних форм взяло на 
себе 25,6% взаємодій, а 35,7% – для заповнення форм та документів, для 
інших цілей було здійснено 12,2% комунікацій. 
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Вважаємо обмін підприємств інформацією з державними органами 

влади одним з найбільш пріоритетних в питанні захисту, тому проаналізуємо 
більш докладно даний показник у розрізі видів економічної діяльності 
(табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 
Динаміка кількості підприємств, що взаємодіяли з органами державної влади 

за допомогою Інтернет 

Види економічної 
діяльності 

Роки Зростання у 2016 
р. до 2011 р. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Видобування 57 69 110 115 117 117 105,3% 
Промисловість 417 442 582 584 612 654 56,8% 
Виробництво, розподіл та 
постачання електроенергії, 
газу 

93 109 118 121 124 124 33,3% 

Водопостачання; очищення 
та утилізація відходів 54 70 98 106 109 112 107,4% 

Будівництво 376 486 530 676 678 656 74,5% 
Торгівля; ремонт 
транспортних засобів 511 432 546 599 602 611 19,6% 

Житлові та харчові послуги 164 214 226 269 285 316 92,7% 
Логістика 57 68 78 104 108 114 100,0% 
Інформатизація та зв'язок 217 237 264 315 325 325 49,8% 
Фінансова та страхова 
сфери 465 615 676 814 815 809 74,0% 

Нерухомість 31 40 71 99 134 153 393,5% 
Наукова та науково-
технічна сфера 357 486 514 583 589 598 67,5% 

Адміністративна та сфера 
підтримки 134 146 171 234 241 256 91,0% 

Державне управління та 
оборона; соціальний захист 
населення 

523 739 1 001 1234 1283 1285 145,7% 

Освіта 204 281 350 387 451 456 123,5% 
Охорона здоров'я та 
соціальні служби 198 288 319 379 386 406 105,1% 

Мистецтво, розваги та 
відпочинок 107 139 173 200 206 219 104,7% 

Інші сфери діяльності 198 297 356 449 404 406 105,1% 
Усього 4 163 5 158 6 183 7 188 7 469 7 617 83,0% 

Джерело: розраховано на основі [175] 
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Із даних таблиці можна зробити висновок про досить значне зростання 

інтернет-взаємодії азербайджанських підприємств з державними органами 

влади. Так, половина підприємств з наведених видів економічної діяльності 

збільшилась протягом аналізованого періоду більш ніж удвічі. Кількість 

підприємств іншої половини збільшилась від 19% до 91%.  

Дані таблиці 2.11 свідчать, що безпровідні Інтернет-комунікації 

найбільш притаманні видобувним підприємствам (41,2%), на другому та 

третьому місці сфера будівництва (39%) та логістики (34,1%) відповідно. 

Натомість провідні мережеві технології найбільш популярні на 

підприємствах державного управління та оборони і соціального захисту 

населення (56,4%), мистецтва, розваг та відпочинку (55,4%) та освіти 

(53,2%). Мережа Інтранет найкраще була застосовувана працівниками із 

сфери виробництва, розподілу та постачання електроенергії, газу (41%) та 

фінансової і страхової справи (29%), а мережу Екстранет найбільше 

використовували організації фінансової і страхової справи (16,5%) та 

інформації і зв'язку (7,5%). Загалом найбільшу популярність з поміж усіх 

підприємств Азербайджану здобули провідні та безпровідні мережеві 

технології (відповідно 47,8% та 23,8%). 

Таблиця 2.11 

Розподіл підприємств за типом використовуваних мереж у 2016 р., % 

Види економічної 
діяльності Усього 

Типи мереж 
Безпровідні Провідні Інтранет Екстранет 

1 2 3 4 5 6 
Видобування 100 41,2 34,7 18,2 5,9 
Промисловість 100 32 46,8 18 3,2 
Виробництво, розподіл та 
постачання електроенергії, 
газу 

100 8,7 44,1 41 6,2 

Водопостачання; очищення 
та утилізація відходів 100 22,4 53,9 19,8 3,9 

Будівництво 100 39 39,8 18 3,2 
Торгівля; ремонт 
транспортних засобів 100 33,4 42,2 18,5 5,9 

Житлові та харчові послуги 100 25,8 48,2 22,4 3,6 
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Прожовження табл. 2.11     

1 2 3 4 5 6 
Логістика 100 34,1 41,6 17,4 6,9 
Інформатизація та зв'язок 100 25 44,4 23,1 7,5 
Фінансова та страхова 
сфери 100 13,7 40,8 29 16,5 

Нерухомість 100 27,7 47,3 21,2 3,8 
Наукова та науково-
технічна сфера 100 29,9 41,3 22,1 6,7 

Адміністративна та сфера 
підтримки 100 26,8 51,1 17 5,1 

Державне управління та 
оборона; соціальний захист 
населення 

100 15,3 56,4 23,2 5,1 

Освіта 100 23,9 53,2 17,2 5,7 
Охорона здоров'я та 
соціальні служби 100 19,4 51,2 24,9 4,5 

Мистецтво, розваги та 
відпочинок 100 20 55,4 22,1 2,5 

Інші сфери діяльності 100 24,4 56,5 17,1 2 
Усього 100 23,8 47,8 22 6,4 

Джерело: розраховано на основі [175] 

 
Для більшого розуміння розвитку ІКТ в Азербайджані проаналізуємо 

досягнення країни у сфері мобільного та фіксованого засобів зв’язку.  

Азербайджан є лідером серед пострадянських країн за показником 

поширення мобільного зв'язку. Рівень поширення фіксованого 

телекомунікаційного зв'язку також перевищує середнє значення серед країни 

колишнього Радянського Союзу. Ціни на мобільні та фіксовані 

телекомунікаційні послуги є відносно низькими і продовжують знижуватися. 

Так, ринок мобільного стільникового зв’язку Азербайджану 

представлений трьома операторами телекомунікацій: Bakcell, Azercell та 

Azerfon. Підприємства почали надавати комерційні послуги відповідно у 

1994, 1996 та 2007 рр. Azercell є найбільшим оператором мобільного зв’язку 

в країні з більш ніж чотирма мільйонами абонентів. Перша мережа 3G була 

запущена у 2009 р. компанією Azerfon. Після цього були роки бурхливого 

розвитку мобільних стільникових мереж. LTE було запущено у 2015 р. 
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Система реєстрації коду IMEI була введена у 2011 р., а переносність 

мобільних номерів (MNP) була введена на початку 2014 р. 

Телефонні мережі фіксованого зв'язку активно розвивались з 1993 по 

2003 рр. Азербайджан був підключений до міжнародної волоконно-оптичної 

кабельної лінії "Транс-Азія-Європа" (ТАЕ), а послуги Інтернету на базі цих 

ліній стали доступними по всій країні. На сьогоднішній день більш ніж 90% 

регіональних центрів пов’язані високошвидкісними волоконно-оптичними 

кабельними лініями. У 2008 р. yсі населені пункти були забезпечені 

фіксованим телефонним зв'язком. У 2010 р. аналогові телефонні станції були 

замінені цифровими. Технологія CDMA також почала широко 

використовуватися. Найбільший національний телекомунікаційний оператор 

Aztelecom забезпечує 80% населення мережами CDMA. З 2006 р. населенню 

пропонуються широкосмугові Інтернет-послуги [187, с. 14].  

Політика уряду Азербайджану у сфері розвитку ІКТ останніми роками 

здійснювалась через дві програми, які були впроваджені у рамках 

"Національної стратегії щодо ІКТ на 2003–2012 рр." Перша програма – 

проект "Е-Азербайджан", орієнтований на побудову сучасної 

телекомунікаційної інфраструктури. Друга спрямована на розвиток 

інформаційного суспільства та використання ІКТ. Сама Стратегія спрямована 

на розвиток законодавчої бази інформаційного суспільства, створення 

сприятливих умов для розповсюдження інформації, розвитку електронного 

уряду та електронної торгівлі, розгортання ІКТ-інфраструктури, запуск нових 

служб ІКТ тощо [123]. У результаті у 2003–2009 рр. з’явилось близько 500 

компаній, пов'язаних з ІКТ. У 2010–2015 рр. проникнення стаціонарних 

телефонних мереж збільшилося на 45%, а проникнення мобільних 

стільникових мереж збільшилося на 38% [187, с. 14].  

У 2008 р. уряд Азербайджану затвердив національну програму, 

спрямовану на розвиток космічної галузі, і в 2013 р. країна запустила свій 

перший супутник для супутникового та земного спостереження. Планується 

запуск другого телекомунікаційного супутника у 2018 р. У 2008 р. 
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Азербайджан розпочав реалізацію проекту Trans-Eurasian Information Super 

Highway (ТАСІМ) – це основна регіональна ініціатива, спрямована на 

створення транснаціональної волоконно-оптичної магістралі, орієнтованої, в 

першу чергу, на країни Євразії з Західної Європи до Східної Азії. Інший 

значний інфраструктурний проект – "AzDATACOM", реалізований у 

партнерстві з Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). 

Проект "AzDATACOM" є мережевою інфраструктурою для передачі даних, 

яка охоплює майже всі регіони країни. У 2014 році уряд ухвалив національну 

програму на основі Національної стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Азербайджанській Республіці на 2014–2020 рр. Метою стратегії 

є: відновлення ІКТ-інфраструктури, вдосконалення процесів регулювання, 

розробка конкурентних ІКТ-продуктів, розвиток систем електронного 

врядування, формування освітніх програм в галузі ІКТ, інформаційний 

захист тощо. У 2016 р. урядом було затверджено Державну програму 

реалізації вищенаведеної стратегії [187, с. 14].  

Для оцінки загальної картини розвитку інформаційної складової на 

економічну безпеку Азербайджану варто також розглянути індекс цифрового 

доступу Digital Access Index (DAI), в якому агрегуються значення 8 

індикаторів, що об’єднані у 5 груп, зокрема інфраструктуру, цінову 

доступність, обізнаність, якість, використання. Показник нині 

розраховувався для 178 країн, які було поділено на 4 групи за їх рівнем 

доступу до ІКТ, де найвищий рівень складає >0,7; високий рівень – це 0,69–

0,5; середній – 0,49–0,3; низький рівень вимірюється нарівні <0,3. 

Азербайджан посідає 130 місце у рейтингу країн за показником Індексу 

цифрового доступу, його значення складає 0,24. 

В Індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index, IDI) входять 159 країн 

за рейтингом, що залежить від рівня розвитку їх ІКТ з порівнянням 

кількісних показників за декілька років. Індекс агрегує 11 показників у 

єдиний індикатор, що може бути використаний як інструмент для проведення 

порівняльного аналізу на глобальному, регіональному та національному 
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рівнях, а також кошти, що дає змогу відслідковувати досягнення прогресу в 

часовому проміжку. Нині першими у десятку країн з найрозвиненішим ІКТ 

увійшли вісім країн з Північної Європи, причому першими у списку вже 

другий рік поспіль є Ісландія, Швейцарія та Республіка Корея. Азербайджан 

за цим індексом знаходиться на 65 місці.  

Інший індекс – Індекс готовності до участі в мережевій економіці 

(Networked Readiness Index, NRI) ілюструє оцінку спроможності країн 

використовувати можливості ІКТ. Його метою є: по-перше, інформування 

бізнес-лідерів і політиків щодо основних факторів, що впливають на 

розвиток ІКТ, з метою їх врахування виробленні державної політики; по-

друге, у довготривалому тренді ця інформація дозволяє залучити до 

мережевої економіки більшу кількість людей та організацій з усього світу. 

Специфікою є індексу є те, що він оцінює готовність конкретної країни до 

входження в інформаційний світ, а й показує, що лежить в основі 

відмінностей між країнами.  

На рисунку 2.5 наочно проілюстровано, що показники Європи (+0,72), 

Америки (+0,52), Азії (+0,51) практично збігаються з середнім світовим 

показником (0,49). Африка (0,29) і Океанія (+0,42) мають показники нижчі за 

світовий. 

В індексі NRI виділяються дві складові, зокрема рівень використання 

мережевих технологій та сприятливі чинники. Його значення для кожної 

окремої країни розраховується як середнє значення зазначених складових. 

Отже, індекс дає оцінку тому, яке місце кожна країна посідає у мережевій 

економіці, а також її потенціалу для, власне, участі у цій економіці у 

перспективі.  

І, нарешті, E-Government Development Index (EGDI) [203, 201] оцінює 

готовність і спроможність владних структур використовувати ІКТ для 

виробництва послуг суспільству. Обрахунок індексу враховує субіндекси, 

зокрема онлайн-послуги, інфраструктуру телекомунікацій і людський 

капітал. 
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Рис. 2.5. Розвиток е-уряду за регіонами світу у 2016 р. 

Джерело: побудовано за даними [203] 

 

Порівняння електронного урядування Європи, Азії та Америки 

представлено у таблиці 2.12, яка наочно ілюстрє поділ країн експертами на 

чотири великі групи, тобто з максимально високим, високим, середнім і 

низьким рівнем розвитку ІКТ.  

Азербайджан увійшов у другу групу поряд з Білоруссю та Україною та 

іншими пострадянськими країнами колишнього соцтабору. За останній час 

було суттєво покращено позиції у сфері електронного урядування. Варто 

зауважити, що звіт щодо EGDI включає рейтинги 193 країн-членів. Згідно з 

опитуванням ООН щодо електронного урядування на 2016 рік, країна 

змінила свою позицію з 68-ї до 56-ї. При цьому Азербайджан також 

покращив свою позицію серед країн СНД з переміщенням з 7-го місця на 4-е. 

В індексі електронної участі країна суттєво покращила свою позицію на 30 

пунктів, тобто піднялась з 77-го на 47-е місце. Нині Азербайджан посідає 
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друге місце серед країн СНД у цьому індексі. За опитуванням, він увійшов до 

50 кращих країн в Індексі електронної участі за показниками електронної 

інформації, електронного консалтингу, прийняття електронних рішень [201]. 

Таблиця 2.12 

Порівняльна характеристика електронних урядів країн за рівнем індексу 

розвитку е-уряду 
Дуже високий 
(більше 0,75) 

Високий  
(0,50–0,75) 

Середній  
(0,25–0,50) 

Низький  
(менше 0,25) 

1 2 3 4 
Австралія, 
Австрія, 
Бахрейн, 
Бельгія, Канада, 
Данія, Естонія, 
Фінляндія 
Франція, 
Німеччина, 
Ісландія, 
Ірландія, Ізраїль, 
Італія,  

Албанія, Маврикій, 
Андорра, Мексика, 
Аргентина, Монако, 
Вірменія, Монголія, 
Азербайджан, 
Чорногорія, Багамські 
острови, Марокко, 
Барбадос, Оман, Білорусь, 
Перу, Боснія і Швеція 
Герцеговина, Бразилія, 
Польща, Бруней-
Даруссалам 

Алжир, Лесото, 
Ангола, Мальдіви, 
Бангладеш, 
Маршаллові 
острови, Беліз, 
Марокко, Бутан, 
Намібія, Болівія, 
Непал, Філіппіни, 
Камбоджа, 
Нікарагуа, Камерун, 
Нігерія, Кабо-Верде, 
Пакистан 

Афганістан, 
Бенін, Бурунді, 
Центрально-
африканська 
Республіка, Чад, 
Коморські 
острови, 
Демократична 
Республіка 
Конго,  

Японія, Литва, 
Люксембург, 
Нідерланди, 
Нова Зеландія, 
Норвегія, 
Республіка 
Корея, Сінгапур, 
Словенія, 
Іспанія, Швеція, 
Швейцарія, 
Об'єднані 
арабські 
Емірати, 
Великобританія, 
США 

Португалія, Болгарія, 
Катар, Чилі, Республіка 
Молдова, Китай, Румунія, 
Колумбія, Росія, Коста-
Ріка, Сент-Кітс і Невіс, 
Хорватія, Сан-Марино, 
Кіпр, Саудівська Аравія, 
Чехія, Сербія, Еквадор, 
Сейшели, Грузія, 
Словаччина, Греція, 
Південна Африка, 
Гренада, Шрі-Ланка, 
Угорщина, Тайланд, 
Йорданія, Македонія, 
Казахстан, Кувейт, Туніс, 
Латвія, Туреччина, Ліван, 
Україна, Ліхтенштейн, 
Уругвай, Малайзія, 
Узбекистан, Мальта, 
Венесуела, В'єтнам, 
Лаоська народна 
громадськість 

Куба, Палау, 
Панама, Домініка, 
Парагвай, 
Домініканська 
Республіка, Руанда, 
Єгипет, Сент-Люсія, 
Сальвадор, Ефіопія, 
Самоа, Фіджі, 
Сенегал, Габон, 
Судан, Гватемала, 
Свазіленд, Гайана, 
Гондурас, 
Таджикистан, Індія, 
Тимор-Лешті, 
Індонезія Того, Іран, 
Тонга, Ірак, 
Туркменістан, 
Ямайка, Тувалу, 
Кенія, Уганда, 
Кірібаті, Об'єднана 
Республіка Танзанія, 
Киргизстан, 
Вануату, Замбія, 
Зімбабве 

Джибуті, Гвінея, 
Еритрея, Гамбія, 
Гвінея, Гаїті, 
Ліберія, 
Мадагаскар, 
Малаві, Малі, 
Мавританія, 
Республіка 
Мозамбік, 
М'янма, Нігер, 
Папуа Нова 
Гвінея, 
Соломонові 
Острови, 
Сомалі, 
Південний 
Судан, Йемен 

 

Джерело: складено за даними [181, 203] 
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Варто відмітити, що азербайджанський сектор ІКТ посідає почесне 

місце одного з найбільш розвинутих на пострадянському просторі. Владні 

структури нині розуміють важливість вдосконалення системи ІКТ для країни 

у цілому. Національний план закріпив пріоритети побудови 

високошвидкісних волоконно-оптичних та безпровідних комунікаційних 

мереж, розбудову IMS (мультимедійна IP-підсистема), підвищення 

пропускної здатності мереж та створення центрів обробки даних та 

супутникового зв'язку. 

Отже, в Азербайджані щорічно розвивається система комп'ютеризації 

економічних суб'єктів різних форм власності. Щоденно державні, приватні та 

інші господарюючі суб'єкти обмінюються значними обсягами інформації та 

прискорюють їх обіг через Інтернет- та інші види зв’язку. В результаті 

постійно збільшується рівень небезпеки щодо нелегального заволодіння 

конфіденційними та іншими важливими інформаційними ресурсами, що все 

більше потребують надійного захисту.  

Посилення безпеки і підвищення надійності ІКТ є одним з найбільш 

вагомих факторів розвитку інформаційного суспільства Азербайджану. 

Розвинені світові держави нині приділяють цьому значну увагу, в першу 

чергу у зв'язку із загрозою несанкціонованого заволодіння економічною 

інформацією. На перший план виходять питання безпеки інформаційних 

мереж, управління безпекою даних, безпечності фінансових транзакцій, 

включаючи захист електронного документообороту і протидію спаму в 

мережевих системах суб'єктів економічної діяльності, владних структур та 

інших організацій національної економічної системи (систематизацію 

напрямів удосконалення електронного урядування та електронної демократії, 

див. додаток Д, табл. Д2 та [34]). Усі перелічені види захисту сформували у 

світовій науково-практичній інформаційній діяльності поняття кібербезпеки. 

Для Азербайджану дане питання також є надзвичайно актуальним.  
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У сучасному цифровому світі кіберзлочинність є ключовою загрозою 

зростання світової економіки. Підвищення культури поведінки громадян в 

Інтернеті, а також поширення зрозумілих загальносвітових правил боротьби з 

кіберзлочинністю можуть допомогти в боротьбі з такими злочинами та не 

допустити поширенню загроз економічній безпеці країни. 

Під кібероб’єктом  розумітимемо об’єкт, який функціонує за участі 

програмованих засобів. Кібербезпека, безумовно, найбільше пов'язана з 

Інтернет-безпекою і вони «…вивчають процеси еволюції кібероб'єктів, з 

метою виявлення джерел, які можуть завдати їм шкоди, і формування законів 

та інших нормативних актів, що регламентують терміни, вимоги, правила, 

рекомендації та методики, виконання яких повинно гарантувати захищеність 

кібероб’єктів від всіх вивчених джерел кібернебезпеки» [4]. 

Для захисту економічної та іншої інформації в країні сформовано 

спеціальний Центр Електронної Безпеки при Міністерстві зв’язку та високих 

технологій Азербайджанської Республіки. Дана організація, створена на 

підставі частини 5 Указу Президента Азербайджанської Республіки від 26 

вересня 2012 р. № 708, є державним органом, який забезпечує координацію 

діяльності суб'єктів інформаційної інфраструктури у сфері кібербезпеки, 

інформування на рівні країни про існуючі та потенційні електронних загрози, 

просвіти населення, приватних та інших структур у сфері кібербезпеки та 

надання їм методичної допомоги [112]. 

Основними напрямами діяльності даного Центру є: 

− координація діяльності суб'єктів інформаційної інфраструктури в 

області кібербезпеки; 

− збір та аналіз відомостей про кібератаки, незаконних проникненнях, 

шкідливі програми, націлені на безпеку інформаційних систем і мереж, 

комп'ютерів та обладнання, їх програмного забезпечення, локальних і 

корпоративних інформаційних систем та їх ресурсів, що надійшли від 

користувачів, виробників програмного забезпечення і технічного обладнання, 

аналогічних структур у зарубіжних країнах та інших джерел; 



113 

− інформатизація на рівні країни про існуючі та потенційні 

електронні загрози, забезпечення освіти користувачів у сфері кібербезпеки; 

− розробка інструкцій у напрямку запобігання електронних загроз, у 

тому числі, про програми, технічні засоби, що можуть бути використані 

проти користувачів, видача їм рекомендацій, забезпечення надання 

методичної підтримки; 

− здійснення спільно з національним оператором узгоджених з 

Міністерством зв’язку та високих технологій попереджувальних заходів з 

метою запобігання глобальним кібератакам у загальному Інтернет трафіку; 

− здійснення дій у взаємозв’язку з функціонуючими у країні іншими 

зацікавленими структурами з метою забезпечення підготовки з 

кібербезпеки [112]. 

У квітні 2015 р. відбулась досить значуща подія у напрямку 

налагодження міжнародної співпраці Азербайджану у сфері кібербезпеки. 

Центр Електронної Безпеки Мінзв’язку Азербайджану став членом 

міжнародного співтовариства FIRST, що означає визнання у світовому 

масштабі робіт, що проводяться у цій області в Азербайджані, і спрощення 

доступу країни до глобальних інструментів боротьби з кіберзлочинністю. 

Співтовариство команд реагування на інциденти інформаційної 

безпеки FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) засновано в 

1990 р. У даний час FIRST налічує понад 300 команд-учасників з 70 країн 

Європейського Союзу, Азіатсько-тихоокеанського регіону, США, Канади, 

Австралії та СНД.  

Крім того, країна має й інші вагомі досягнення у сфері кібербезпеки,  

а саме: 

–  Азербайджанське Міністерство зв’язку та високих технологій 

офіційно визнало необхідність та працює над стандартизацією національних 

та галузевих програм наукових досліджень і розробок/проектів по 

кібербезпеці, передовими практиками та керівними принципами, 

застосовуваними в приватному та державному секторі; 
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–  підготовка нацстандартів з врахуванням міжнародних норм та вимог 

покладена на технічний комітет; 

–  у країні проводяться нетривалі навчальні курси для отримання 

навичок з електронного управління та інформаційного захисту [112]. 

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) – представляє собою 

міждержавну організацію, яка займається розробкою стандартів в сфері 

телекомунікацій та радіо. Вона щорічно оприлюднює власні дослідження 

Глобального індексу кібербезпеки (ГІК) по країнах. Даний індекс був вперше 

опублікований у 2014 р., а метою його формування було сприяння розвитку 

глобальної культури кібербезпеки та її інтеграції в основу інформаційно-

комунікаційних технологій. ГІК дає можливість оцінити рівень захищеності 

ІКТ та надає державам-членам МСЕ актуальну інформацію можливостей 

розвитку кібербезпеки з тим, щоб сприяти подальшим зусиллям у прийнятті 

та інтеграції кібербезпеки у глобальному масштабі. 

В основі формування рейтингу ГІК лежить експертний метод, що 

базується на п'яти критеріях: забезпеченість правовими системами та 

структурами з питань кібербезпеки і кіберзлочинів; технічний рівень 

оснащеності у сфері кібербезпеки; наявність інституціональних структур для 

координації політик і стратегій розвитку систем кібербезпеки на рівні країни; 

науково-дослідне, освітнє та консультаційне забезпечення у сфері 

інформаційної безпеки; наявність партнерств, механізмів співпраці та систем 

обміну інформацією. Усі наведені показники представлені у таблиці 2.13. 

Дані таблиці свідчать про те, що Азербайджанська Республіка у 2015 р. 

була лідером серед пострадянських держав за показником Глобального 

індексу кібербезпеки та отримала значення показника на рівні 0,5294, дещо 

випереджаючи РФ і Грузію, показники яких мали близьке значення 0,51-0,55. 

Глобальний рейтинг позиціонував Азербайджан на 11 місці за аналізованим 

показником серед 196 країн. 
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Таблиця 2.13 

Глобальний індекс кібербезпеки пострадянських країн  

у розрізі основних складових у 2015 р. 

Країни Правові 
питання 

Технічні 
питання 

Організа- 
ційні 

питання 
Створення 
потенціалу 

Співробіт-
ництво 

Глобаль-
ний 

індекс 

Регіона-
льний 

рейтинг 

Азербайджан 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5294 1 
Грузія 0,75 0,6667 0,75 0,25 0,25 0,5 2 
Росія 1 0,3333 0,5 0,375 0,5 0,5 2 
Молдова 0,75 0,5 0,25 0,25 0,375 0,3824 3 
Україна 0,75 0,3333 0,25 0,125 0,5 0,3529 4 
Вірменія 0,5 0,5 0 0 0,125 0,1765 5 
Білорусь 0,75 0,3333 0 0 0,125 0,1765 5 
Казахстан 0,75 0,3333 0 0 0,125 0,1765 5 
Таджикистан 0,75 0 0 0 0,25 0,1471 6 
Узбекистан 0,75 0,1667 0 0 0,125 0,1471 6 
Киргизстан 0,5 0 0 0 0,25 0,1176 7 
Туркменістан 0,75 0 0 0 0 0,0882 8 

Джерело: Міжнародний центр електрозв'язку [111, 201] 

 
У 2017 р. ГІК розраховувався для 193 країн світу. Даний показник дав 

надійну оцінку лише 38% аналізованих країн, що добре захищені від 

хакерських атак, ще 12% країн на даний час розробляють подібні стратегії та 

програми розвитку.  

Згідно зі звітом, у 2017 р. Азербайджан зайняв вже 48-е місце у 

світовому рейтингу. Позиція країни серед пострадянських країн відображена 

в таблиці 2.14. 

Як бачимо, з наведених у таблиці даних у 2017 р. Азербайджан займає 

4 позицію серед пострадянських країн та 48 – серед 193 країн світу. 

Зауважимо, що Глобальний індекс кібербезпеки Азербайджану фактично не 

змінився з 2015 р., у зв'язку із чим країна втратила 37 позицій у світовому 

рейтингу. Найкращі досягнення серед аналізованих країн має Грузія, яка 

підвищились на 4 позицію. Усі інші країни, включаючи Азербайджан та 

Україну, понизились у даному рейтингу.  
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Таблиця 2.14 

Динаміка Глобального індексу кібербезпеки пострадянських країн 

Країни регіону Значення індексу 
Місце в глобальному рейтингу 

у 2015 р. у 2017 р. Зміна 
1 2 3 4 5 

Грузія 0,819 12 8 +4 
Росія 0,788 12 10 +2 
Білорусь 0,592 23 39 -16 
Азербайджан 0,559 11 48 -37 
Україна 0,501 17 59 -42 
Молдова 0,418 16 73 -57 
Казахстан 0,352 23 83 -60 
Таджикистан 0,292 24 91 -67 
Узбекистан 0,277 24 93 -69 
Киргизстан 0,27 25 97 -72 
Вірменія 0,196 23 111 -88 
Туркменістан 0,133 26 132 -106 

Джерело: сформовано на основі [111,201] 

 
Відмітимо також, що серед країн, які втратили позиції у рейтингу, 

більшість підвищили значення досліджуваного індексу. Так, Білорусь 

збільшила значення Глобального індексу кібербезпеки більше ніж втричі, а 

Казахстан, Таджикистан та Киргизстан – більш ніж удвічі.  

Крім того, варто наголосити на важливості дослідження Індексу 

інформаційного суспільства (Information Society Index, ISI) свого часу був 

ініційований та нині оцінюється компанією IDC (International Data 

Corporation), яка традиційно здійснює аналіз стану ІКТ у різних країнах і 

видах економічної діяльності. У цілому, в індексі враховано 15 індикаторів, 

що, у свою чергу, віднесено до чотирьох видів інфраструктур – комп'ютерної, 

телекомунікаційної, Інтернету та соціальної (табл. 2.15). Індекс ISI 

обчислюється у вигляді суми відповідних субіндексів, але методика 

нормалізації індикаторів і розрахунку субіндексів є комерційною 

інформацією. На сайті IDC наводяться значення індексу для 53 країн. Індекс 
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міжнародної безпеки (ISI) – числовий вираз рівня загроз життю та добробуту 

громадян планети [201, 203].  

Таблиця 2.15 

Індикатори, на основі яких обчислюється ISI 

Категорія Назва індикатору 
Комп'ютери 1. Частка домогосподарств з комп’ютерами. 

2. Відсоток ІТ-витрат щодо відношення до валового 
внутрішнього продукту (ВВП). 
3. Частка витрат на програмне забезпечення щодо 
відношення до всіх ІТ-витрат. 
4. Відсоток витрат на ІТ-послуги щодо відношення до 
валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Телекомунікації 5. Частка домогосподарств з широкосмуговим доступом до 
Інтернету. 
6. Частка абонентів бездротового зв’язку. 
7. Постачання мобільних телефонів. 

Інтернет 8. Частка користувачів Інтернету від загальної кількості 
населення. 
9. Частка домогосподарств з доступом до Інтернету. 
10. Частка користувачів мобільного Інтернету. 
11. Частка витрат на електронну комерцію на одного 
Інтернет-користувача. 

Соціальна 
інфраструктура 

12. Оцінка рівня розвитку громадянських свобод/свобода 
преси. 
13. Оцінка рівня урядової корупції. 
14. Кількість людей, що мають середню освіту. 
15. Кількість людей, що мають вищу освіту. 

Джерело: [181, 201, 203] 
 

Отже, Азербайджан, взявши за мету активно розвивати надійність та 

інноваційність ІКТ, безумовно, підвищує вірогідність стати мішенню 

кіберзлочинців. Тому держава постійно має здійснювати комплексні заходи 

щодо формування безпечного інформаційного простору економічної та іншої 

діяльності. Нині владні структури роблять вагомі кроки у напрямку 

зміцнення інформаційної безпеки національної економіки і вже зроблено 

чимало. Але, з огляду на стратегічну значимість економічних проектів, в 

яких представлений Азербайджан, заходи кібербезпеки необхідно 

посилювати та реалізовувати на найвищому рівні. Позиція Азербайджану у 
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рейтингу Глобального індексу кібербезпеки вказує на актуальність даної 

проблематики.  

Крім того, аналіз розвитку інформаційного суспільства та технологій у 

світі дає право зробити висновок, що найкращі позиції сьогодні посідають 

країни Європи та Америки, а рейтинги Азербайджану мають позитивну 

динаміку за останні 3 роки. Це пояснюється тим, що механізм електpoнного 

урядування країни opiєнтoвaний нa iнфopмувaння суспільства щодо питань 

державних і aдмiнicтpaтивних пocлуг у межах oднocтopoнньoї взаємодії. 

Актуaльною залишається poзpoблення новітнього opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoгo 

мехaнiзму взaємoдiї влaди з суспільством у cиcтемi електpoннoгo 

уpядування, але вже з викopиcтaнням фopм двocтopoнньoї і тpaнзaкцiйнoї, 

тобто вироблення пocлуг oн-лaйн, взaємoдiї. 

У перспективі варто розуміти, що розвиток інформаційного суспільства 

та технологій у цілому допоможе реалізувати основні напрями державної 

економічної політики Азербайджану щодо своєчасного виявлення, 

попередження та нейтралізації ендогенних та екзогенних шоків і дисбалансів 

через: розвиток ІКТ інфраструктури, формування ефективних механізмів 

державного управління; поліпшення інвестиційного клімату через 

забезпечення ефективності інвестиційних проектів, що забезпечать умови для 

розвитку та конкурентоспроможності економіки; всебічне стимулювання 

поширення наукоємних виробництв з упровадженням е-технології в 

управлінський та освітній процес; збільшення частки країни у 

міжнаціональному поділі праці, подальша інтеграція у європейську та світову 

економічну спільноту, цифровізація традиційного інформаційного 

середовища та створення мережі дослідницьких е-університетів. 

 
 
 
 
 
 
 



119 
2.3.  Інтегральне оцінювання економічної безпеки Азербайджану  

в контексті її складових 

 
Попередній аналіз індикаторів стану економіки Азербайджанської 

Республіки дав змогу виокремити ключові 39 індикаторів, які ідентифікують 

усі складові економічної безпеки та згруповані у шість субіндексів: 

макроекономічний, енергетичний, демографічний, аграрний, екологічний, 

інформаційний. При цьому врахування інформаційного та екологічного 

субіндексів в інтегральному оцінюванні економічної безпеки Азербайджану 

дало змогу розширити перелік індикаторів оцінювання економічної 

захищеності країни та аргументувати пріоритетність інформаційної складової 

економічної безпеки Азербайджану щодо виявлення та нейтралізації шоків і 

дисбалансів сталого розвитку в умовах інформаційного суспільства. 

З огляду на те, що кожного року в економіці Азербайджану 

відбуваються суттєві зміни (деякі показники стрімко зростають, інші мають 

стабільну динаміку, а деякі зменшуються), то очевидно, що для розуміння 

повної картини потрібно використати індексні методи оцінки, що базуються 

на методиці інтегрального оцінювання. Ця методика дозволяє в результаті 

оперувати одним узагальнюючим індексом – інтегральним індексом 

економічної безпеки країни, який уможливлює генерування управлінської 

інформації щодо кількісного відображення стану захищеності національного 

господарства та візуалізацію траєкторії його динаміки. Деталізацію зміни 

інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану покажемо через 

динаміку його субіндексів. Для цього використаємо алгоритм [47] та 

модернізуємо його для можливості використання адаптивного моделювання.  

Першопочатковим кроком є нормалізація значень статистичних 

показників, що використовуються для оцінки кожного субіндксу, який 

визначає інтегральний індекс економічної безпеки Азербайджану. 
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де −iz про нормовані в інтервалі (0; 1) статистичні значення показників ix  (з 

розділу 2); min,ix та max,ix  – це найменші та найбільші значення, відповідно.  

Деякі досліджувані показники, що характеризують економічну безпеку 

Азербайджану, є від’ємними, тому у випадку, коли переходимо до відносних 

індексних значень, будемо зсовувати вісь координат (статистичну вісь) 

праворуч, щоб співвідношення залишалося правильним  

.0, 1 >+ii xx  

При цьому результуючі рейтингові показники суттєво не зміняться, що 

дозволить перейти до нелінійного моделювання із збереженням точності 

розрахунків. 

Таким чином, для визначення субіндексу інформаційної безпеки, 

будемо використовувати наступні показники (табл. 2.16), які за допомогою 

формули (2.1) трансформуються в (табл. 2.17). 

Таблиця 2.16 
Систематизація значень показників, які визначають  

інформаційний індекс Азербайджану 
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

2011 211,3 17,7 92803 6433 35,6 53,5 116,4 18,2 50 
2012 252,9 18,5 116112 7749 40,9 57,8 148,3 22,1 54,2 
2013 258,8 21,6 137530 7372 42,2 60,7 172,7 22,6 73 
2014 284,6 23,2 154130 9288 45,7 60,8 202 24,2 75 
2015 292 28 166191 9712 48 63,8 212 26,9 77 
2016 292,8 29,6 166960 9787 51,6 63,9 217,2 29,8 78,2 

Джерело: сформовано автором на основі офіційних статичних показників 
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Наявність в останньому рядочку максимальних значень показників 

вказує, що всі інформаційні компоненти економічної безпеки Азербайджану 

мають позитивну динаміку і з кожним роком набувають максимальних 

значень. Це, щоправда, не означає, що досягнуто абсолютного 

інформаційного розвитку, натомість маємо максимальне значення на 

конкретний момент часу.  

Динаміка абсолютних значень показників інформаційного субіндесу, 

який по суті визначає інформаційну безпеку з визначенням екстремальних 

значень (min, max) зображено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Інтернет-показники, які впливають на інформаційний субіндекс 

Джерело: сформовано автором 
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Динаміку екстремальних значень показників, які впливають на 

інформаційний субіндекс наведено на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Динаміка екстремальних показників, які впливають  

на інформаційний субіндекс 

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця 2.17 

Систематизація нормованих значень показників, які визначають  
інформаційний субіндекс Азербайджану 

Роки х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
2011 0,7217 0,5980 0,5558 0,6573 0,6899 0,8372 0,5359 0,6107 0,6394 

2012 0,8637 0,6250 0,6954 0,7918 0,7926 0,9045 0,6828 0,7416 0,6931 

2013 0,8839 0,7297 0,8237 0,7532 0,8178 0,9499 0,7951 0,7584 0,9335 

2014 0,9720 0,7838 0,9232 0,9490 0,8857 0,9515 0,9300 0,8121 0,9591 

2015 0,9973 0,9459 0,9954 0,9923 0,9302 0,9984 0,9761 0,9027 0,9847 

2016 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Джерело: розраховано автором за допомогою формули (2.1) на основі 
даних таблиці (2.16) 

 

Аналогічно обчислюємо значення показників, які визначають субіндекси 
інших компонент економічної безпеки Азербайджану (табл. 2.18–2.19). 

Таблиця 2.18 
Систематизація індикаторів, які визначають макроекономічний  

субіндекс Азербайджану 

Ро
ки
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С
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М
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рв
и,
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лр

д 
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т 
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 1
 о
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бу

, д
ол

 

2006 722,0 21,03 2458 8,2 6,6 2140 10,5 2,5 1616,7 
2007 810,6 33,09 3818 16,7 6,3 3234,4 8,3 4,3 2580,7 
2008 1028,9 48,98 5579 20,8 5,9 4968,9 6,9 6,5 3642,7 
2009 934,0 44,29 4964 1,5 5,7 4596,6 12,4 5,4 2562,7 
2010 1064,0 52,91 5881 5,7 5,6 5506,3 12,5 6,4 3180,6 
2011 1455,0 65,99 7243 7,8 5,4 6717,7 11,2 10,3 4068,9 
2012 1688,9 69,69 7546 1,1 5,2 7095,2 13,8 11,3 3984,2 
2013 2038,2 74,16 7926 2,5 5 7509 12,6 15,2 3825,8 
2014 2171,7 75,24 7939 1,5 4,9 7690,1 14,4 15,8 3426 
2015 1535,7 50,84 5300 4,1 5 5342,5 35 7,3 2085,9 
2016 966,1 37,81 3896 12,6 5 3767,6 50,7 6,6 1807,9 

Джерело: сформовано автором 
 

Для спрощення порівняльного аналізу представимо всі значення у 
вигляді нормованих показників (табл. 2.19). Динаміку абсолютних значень 
макропоказників фінансово-економічної безпеки з визначенням мінімального 
та максимального значень зображено на рис. 2.8. 
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Таблиця 2.19 

Нормовані вндикатори, що характеризують  
макроекономічний субіндекс Азербайджану 

Ро
ки
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
2011 0,670 0,877 0,912 0,141 0,907 0,874 1,0000 0,650 1,341 
2012 0,778 0,926 0,950 1,000 0,942 0,923 0,8116 0,713 1,313 
2013 0,939 0,986 0,998 0,440 0,980 0,976 0,8889 0,959 1,261 
2014 1,000 1,000 1,000 0,733 1,000 1,000 0,7778 1,000 1,129 
2015 0,707 0,676 0,668 0,268 0,980 0,695 0,3200 0,463 0,687 
2016 0,445 0,503 0,491 0,087 0,980 0,490 0,2209 0,416 0,596 

Джерело: розраховано автором 
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Рис. 2.8. Динаміка екстремальних показників, сукупного державного боргу,  
міжнародних резервів та експорту.  

Джерело: сформовано автором 
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Абсолютні значення екстремальних макропоказників економічної 

безпеки зображено на рис. (2.9). 
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Рис. 2.9. Динаміка екстремальних макропоказників  

економічної безпеки Азербайджану 

Джерело: сформовано автором  
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Для Азербайджану рівень енергетичної безпеки завжди відігравав 

значну роль у формуванні національної економіки. Наведемо систематизацію 

абсолютних значень індикаторів, які визначають енергетичний субіндекс 

Азербайджану (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Систематизація абсолютних значень індикаторів, які визначають  

енергетичної субіндекс Азербайджану 
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 н
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нз
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Ш
А
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 л

іт
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 
2006 1,66 0,7 6,00 185,4 1,6 97,6 0,41 
2007 2,24 0,6 4,00 330,7 1,7 97,8 0,485 
2008 2,52 0,64 4,00 340,4 1,4 98,3 0,56 
2009 2,79 0,57 4,00 441,2 1,7 97,9 0,56 
2010 2,84 0,59 3,00 465,5 2,6 96,9 0,56 
2011 2,71 0,56 4,00 377,3 1,8 97,9 0,565 
2012 2,60 0,60 4,00 329,0 1,1 98,5 0,57 
2013 2,51 0,61 4,00 327,6 0,9 92,2 0,67 
2014 2,48 0,59 4,00 310,4 0,8 98,4 0,77 
2015 2,51 0,62 4,00 286,0 0,8 98,4 0,56 
2016 2,42 0,62 4,41 246,3 0,7 95,8 0,35 

Джерело: сформовано автором 

 
Аналогічно наведемо динаміку нормованих значень енергетичного 

субіндексу (табл. 2.21). 

Динаміка абсолютних значень показників енергетичної безпеки з 

визначенням мінімального та максимального значень зображено на рис.2.10. 
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Таблиця 2.21 

Систематизація нормованих індикаторів, що характеризують  

енергетичний субіндекс Азербайджану 
Ро
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 
2011 1,0000 0,8970 1,0000 0,6529 1,0000 0,9418 0,6195 
2012 0,9594 0,9610 1,0000 0,7488 0,6111 0,9360 0,6140 
2013 0,9262 0,9771 1,0000 0,7520 0,5000 1,0000 0,5224 
2014 0,9151 0,9450 1,0000 0,7936 0,4444 0,9370 0,4545 
2015 0,9262 0,9931 1,0000 0,8613 0,4444 0,9370 0,6250 
2016 0,8947 1,0000 0,9070 1,0000 0,3897 0,9627 1,0000 

Джерело: розраховано автором 
 

Виробництво первинної енергії,
 квадрильйонів БТО

max 2,84

min 1,66

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

    

 

 

      

 

 

Споживання первинної енергії квадри-льйонів 
БТО

min 0,56

max-0,7

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Енерго-ємність, МДж на дол. ВВП

max-6

min-3

0

1

2

3

4

5

6

7

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Імпорт енергії, %

max 465,5

min-185,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

 

Рис. 2.10. Динаміка екстремальних індикаторів енергетичного  

субіндексу Азербайджану 

Джерело: сформовано автором  
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Динаміка найбільших сплесків абсолютних значень показників 

енергетичної безпеки з визначенням мінімального та максимального значень 

зображено на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Візуалізація найбільших змін індикаторів енергетичного  

субіндексу Азербайджану 

Джерело: сформовано автором  

 

Значення показників, які визначають демографічний індекс 

Азербайджану представлено на рис. 2.22. 

Аналогічно пронормовані показники, що характеризують демографічну 

безпеку (табл. 2.23) дає змогу визначити екстремальні значення (рис. 2.12). 
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Таблиця 2.22 

Систематизація абсолютних значень індикаторів, які визначають  
демографічний індекс Азербайджану 

Ро
ки

 

Н
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ел
ен

ня
, т

ис
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ьн
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ть
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 %
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ел

ен
ня

  
у 

ві
ці

 1
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64
, %

 

Ча
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 н
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у 
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рш
е 
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%
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ст
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йн
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их
  

у 
чи

се
ль

но
ст

і 
на

се
ле

нн
я,

 %
 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 
2006 8 485 102,7 52,6 16,9 6,2 2,00 25,4 68,0 6,5 59,40 
2007 8 581 103,9 52,8 17,6 6,3 2,00 24,6 69,0 6,4 59,60 
2008 8 763 106,1 53 17,7 6 1,90 23,9 69,9 6,20 60,00 
2009 8 947 108,3 53,2 17,4 5,9 1,80 23,3 70,7 6,1 60,30 
2010 9 054 109,5 53,4 17 5,9 1,90 22,8 71,3 5,90 60,40 
2011 9 173 111 53,6 18,3 5,9 2,00 22,6 71,6 5,80 60,50 
2012 9 296 112,5 53,9 19,2 5,9 2,00 22,6 71,7 5,70 60,90 
2013 9 417 113,9 54,1 18,8 5,8 2,00 22,7 71,6 5,70 61,30 
2014 9 535 115,3 54,4 18,3 5,8 2,00 22,8 71,5 5,70 61,90 
2015 9 649 116,7 54,6 17,9 5,7 1,90 22,9 71,4 5,70 62,30 
2016 9 758 118 54,9 17,2 5,8 1,90 23,2 71,0 5,8 62,90 

Джерело: сформовано автором 
 

Таблиця 2.23 
Систематизація нормованих індикаторів, що характеризують  

демографічний субіндекс Азербайджану 

Ро
ки
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 
2011 0,940 0,941 1,000 0,953 0,966 1,000 0,970 1,000 1,000 0,968 
2012 0,953 0,953 0,994 1,000 0,966 1,000 0,974 0,999 1,000 0,975 
2013 0,965 0,965 0,991 0,979 0,983 1,000 0,979 0,997 1,000 0,984 
2014 0,977 0,977 0,985 0,953 0,983 1,000 0,983 0,996 1,000 0,990 
2015 0,989 0,989 0,982 0,932 1,000 0,950 0,996 0,990 0,983 1,000 
2016 1,000 1,000 0,976 0,896 0,983 0,950 1,000 0,986 0,950 0,998 

Джерело: розраховано автором 
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Складові демографічного субіндексу (табл. 2.23) дозволяють визначити 
екстремальні значення. Систематизацію ключових його складових наведено 
на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Візуалізація найбільших змін демографічного  

субіндексу Азербайджану 

Джерело: сформовано автором 
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Рис. 2.13. Систематизація ключових індикаторів демографічного субіндексу 

Азербайджану 

Джерело: сформовано автором 

 

Аналогічно використовуючи комплексний підхід охарактеризуємо 

аграрний субіндекс (табл. 2.24). 

Нормовані значення аграрного субіндексу Азербайджану матимуть 

вигляд (табл. 2.25). 
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Таблиця 2.24 

Систематизація індикаторів, що характеризують аграрний субіндекс 

Азербайджану 
Ро
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ло

щ
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зе
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, г
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В
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ор
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та
нн

я 
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бр
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 
2006 1772 106,6 105,6 104,6 2011622 25,99 773895 13,3 
2007 1843 106,4 111,3 103 1943653 26,67 728677 10,6 
2008 1833 112,2 115,2 107,5 2419911 27,42 882711 20,9 
2009 1905 125,9 144,6 110,8 2903361 26,07 1113798 13,4 
2010 1803 124,7 156,5 100,8 1928779 20,21 954540 10 
2011 1892 131,9 160,3 110,6 2370823 24,84 954274 15,6 
2012 1987 138,1 169,3 115,9 2707274 26,6 1017875 19,1 
2013 2077 141,3 174,8 119,1 2856572 26,92 1061005 20 
2014 2004 136,5 175,5 109,3 2298012 23,44 980533 31,8 
2015 2123 145,3 178,4 121 2898559 30,84 940007 24,2 
2016 2139 148,1 182,4 122,5 2965310 30,1 986891 27,4 

Джерело: сформовано автором 
 

Таблиця 2.25 

Систематизація нормованих індикаторів, що характеризують аграрний 

субіндекс Азербайджану 
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 
2011 0,8845 0,8906 0,8788 0,9029 0,7995 0,8054 0,8994 0,4906 
2012 0,9289 0,9325 0,9282 0,9461 0,9130 0,8625 0,9593 0,6006 
2013 0,9710 0,9541 0,9583 0,9722 0,9633 0,8729 1,0000 0,6289 
2014 0,9369 0,9217 0,9622 0,8922 0,7750 0,7601 0,9242 1,0000 
2015 0,9925 0,9811 0,9781 0,9878 0,9775 1,0000 0,8860 0,7610 
2016 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9744 0,9301 0,8621 

Джерело: розраховано автором 



133 
 

Динаміку абсолютних значень індикаторів аграрного субіндексу з 

визначенням мінімального та максимального значень зображено на рис. 2.14. 

Систематизація їх екстремальних значень ключових показників наведено на 

рис 2.15. 
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Рис. 2.14. Систематизація екстремальних значень ключових індикаторів  

аграрного субіндексу 

Джерело: сформовано автором 
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Рис. 2.15. Систематизація ключових компонент  

 аграрного субіндексу 

Джерело: сформовано автором 

 
Значення показників, які визначають індекс екологічної безпеки 

Азербайджану представлено у табл. 2.26. Значення показників,  

які визначають екологічний субіндекс Азербайджану представлено  

(табл. 2.27). 
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Таблиця 2.26 

Систематизація показників, що характеризують екологічний субіндекс 

Азербайджану 
Ро

ки
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ик
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П
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рс
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і у
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дд
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ти

с.
 г

а 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 
2006 30683 3,56 0,34 1268 4770 8772 20 
2007 27880 3,2 0,24 1854 4768 9034 21 
2008 30713 3,48 0,24 1889 4769 9296 21 
2009 25699 2,88 0,19 1784 4767 9559 21 
2010 24534 2,72 0,17 1753 4757 9821 20 
2011 27785 3,04 0,19 1573 4757 10083 22 
2012 29237 3,16 0,2 1631 4757 10345 22 
2013 30091 3,2 0,19 1478 4756 10607 24 
2014 31304 3,3 0,2 1603 4759 10870 23 
2015 33753 3,51 0,21 1609 4755 11132 23 
2016 33614 3,45 0,22 1781 4752 11394 38 

Джерело: сформовано автором 
 

Таблиця 2.27 
Систематизація нормованих показників, що характеризують  

екологічний субіндекс Азербайджану 

Ро
ки
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ик
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и  
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сі
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рс
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і у
гі

дд
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х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 
2011 1,000 1,000 1,000 0,923 1,000 0,861 0,579 
2012 0,950 0,962 0,950 0,998 1,000 0,906 0,579 
2013 0,923 0,950 1,000 0,991 0,999 0,928 0,632 
2014 0,888 0,921 0,950 0,993 1,000 0,951 0,605 
2015 0,823 0,866 0,905 0,996 0,999 0,973 0,605 
2016 0,827 0,881 0,864 1,000 0,999 1,000 1,000 

Джерело: розраховано автором 
 
Динаміка абсолютних значень показників екологічної безпеки, яка 

визначається через відповідний субіндекс, з визначенням мінімального та 
максимального значень зображено на рис. 2.16. 
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Рис. 2.16. Екстремальні значення індикаторів екологічного субіндексу 

Джерело: сформовано автором 
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Зазначені детальні розрахунки уможливлюють здійснити наступний 

крок, який полягає у визначенні інтегральних показників для кожного з 

шести блоків, які запишемо спільно для зручного порівняння у матрицю 

дискретних  даних (табл. 2.28). 

Таблиця 2.28 

Дані числової матриці (AZ) субіндексів економічної безпеки  

Азербайджану 

Рік 
Макро-

економічний 
субіндекс  

Енергетичний  
субіндекс 

Демографічний 
субіндекс 

Аграрний 
субіндекс 

Екологічний 
субіндекс 

Інформаційний 
субіндекс  

2011 0,7203 0,8578 0,9663 0,8593 0,9624 0,6708 
2012 0,9156 0,8168 0,9775 0,9181 0,9604 0,7729 
2013 0,9076 0,7813 0,9804 0,9480 0,9648 0,8231 
2014 0,9523 0,7471 0,9791 0,8710 0,9496 0,9085 
2015 0,5657 0,7981 0,9733 0,9861 0,9246 0,9762 
2016 0,3982 0,8438 0,9668 0,9957 0,9254 1,0000 

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі даних 

Державного комітету статистики Азербайджанської Республіки та 

міжнародної бази Knoema  

 

Далі узагальнюючи алгоритм [69, 153, 154] знаходимо вектор-матрицю 

дисперсій iD  та матрицю абсолютних величин факторних навантажень iA  (з 

використанням повороту осі та квартимаксної нормалізації, що встановлює 

більш прості кореляційні зв’язки між відповідними змінними та факторами) 

окремо для кожної з груп індикаторів. 

Визначимо матриці iA  та iD  таблиці 2.29 за допомогою таких формул: 
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де −jja абсолютні значення елементів матриці після повороту осі та 

квартимаксної нормалізації; jd – значення дисперсій. 
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Таблиця 2.29 

Вектор-матриця дисперсій iD  та матриця абсолютних  

величин факторних навантажень iA  

A Матриці 
0,7021 0,7023 0,0525 0,0020 0,1048 D 
0,1144 0,9665 0,1963 0,0153 0,1187 57,78337 
0,1743 0,9607 0,2003 0,0166 0,0797 34,23364 
0,8057 0,0904 0,5854 0,0006 0,0054 7,00386 
0,9575 0,2171 0,1377 0,1274 0,0302 0,59728 
0,9695 0,2066 0,0497 0,1212 0,0133 0,38184 

Джерело: сформовано автором 

 
Для знаходження ваги кожного фактора відповідної групи обчислимо 
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Використання матриці ваг (αj), одержаної із застосуванням методу 

головних компонент і варимаксної нормалізації, що інтегровано у 

програмний продукт Statistica 12, розроблений StatSoft Inc., дало змогу 

визначити скалярні значення інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану ( I ) на основі мультиплікативної (1) й адитивної (2) форм 

запису для їх наступного порівняння за роками: 

∏
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де ,)( 1AZ  ,)( 2AZ  … , 6)(AZ  – визначають відповідно макроекономічний, 

енергетичний, демографічний, аграрний, екологічний та інформаційний 

субіндекси економічної безпеки Азербайджану на основі мультиплікативної 

)( mI  й адитивної )( aI  форм їх представлення; −jα  вагові коефіцієнти 

зазначених субіндексів ;1621,0  ;1339,0  ;1240,0  ;1961,0( 4321 ==== αααα

).1915,0  ;1924,0 65 == αα  

Виконані технічні обчислення на базі програми STATISTICA 12, 

Microsoft Excel 2016 та інтегральна згортка дозволяють визначити на основі 

мультиплікативної формули (2.2) динаміку інтегрального індексу 

економічної безпеки Азербайджану в період 2011–2016 рр. (рис. 2.17). 
 

 

Рис. 2.17. Динаміка інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану у період 2011–2016 рр.  

на основі мультиплікативної форми запису 

Джерело: розраховано автором 

 
Аналогічно визначимо динаміку інтегрального індексу економічної 

безпеки Азербайджану (рис. 2.18) на основі адитивної форм запису (2.3), 

виконуючи технічні обчислення на тій самій версії програм STATISTICA та 

Microsoft Excel. 
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Рис. 2.18. Динаміка інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану у період 2011–2016 рр. на основі адитивної форми запису 

Джерело: розраховано автором 

 
Зазначене уможливило здійснення групування можливих значень 

індексу економічної безпеки Азербайджану та його субіндексів за п’ятьма 

рівнями: найвищий, високий, задовільний, загрозливий, критичний. Граничні 

значення індексу і субіндексів економічної безпеки Азербайджану, а також 

відповідні характеристики кожного рівня безпеки наведено у табл. 2.30. 

Таблиця 2.30 

Граничні значення індексу та субіндексів економічної безпеки Азербайджану*  
 

Назва рівня Граничні 
значення Характеристика рівня безпеки   

Найвищий 1,0000 –
0,8001  

максимальний рівень економічної безпеки 
національного господарства, за якого оптимізуються 
процеси сталого розвитку  

Високий 0,8000 – 
0,6001 

прийнятний рівень економічної безпеки національного 
господарства для сприяння сталому розвитку  

Задовільний  0,6000 – 
0,4001 

задовільний рівень економічної безпеки національного 
господарства з базовими умовами сталого розвитку  

Загрозливий 0,4000 –
0,2001 

передкритичний рівень економічної безпеки 
національного господарства із частковим настанням 
незворотних процесів  

Критичний  0,2000 –
0,0000   

найбільш небезпечний рівень економічної безпеки 
національного господарства з незворотними 
деструктивними процесами  

*Джерело: розроблено автором 
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Порівнюючи розрахунки проведені за допомогою мультиплікативної та 

адитивної формул, отримуємо наступну таблицю 2.31. 
Таблиця 2.31  

Порівняння інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану  
на основі різних форм запису 

Роки Форма запису 
Адитивна (А) Мультиплікативна (М) Різниця  

2011 0,8299177 0,8217076 0,0082101 
2012 0,8933282 0,8901228 0,0032054 
2013 0,9030541 0,9002321 0,002822 
2014 0,9083557 0,905487 0,0028687 
2015 0,8649152 0,8476766 0,0172385 
2016 0,8431385 0,8011231 0,0420154 

Джерело: розраховано автором 

 
Проведене кількісне оцінювання субіндексів економічної безпеки 

Азербайджану констатувало найвищий їх рівень для демографічної, аграрної 
та екологічної складових економічної безпеки, зміну траєкторії з низхідної у 
2011–2014 рр. на висхідну у 2015–2016 рр. зафіксовано для енергетичної 
складової, тоді як хвилеподібну амплітуду змін із незначними коливаннями 
мали демографічний (від 0,9663 до 0,9804) та енергетичний (від 0,7471 до 
0,8578) субіндекси. Загрозливу негативну динаміку продемонстрував 
макроекономічний субіндекс (0,9523 у 2014 р. та 0,3982 у 2016 р.), незначне 
погіршення динаміки у 2014 – 2016 рр. зафіксовано для екологічного 
субіндексу. Виявлено найбільшу неперервну позитивну динаміку 
інформаційного субіндексу, екстремальні значення якого перебували на 
кінцях інтервалу дослідження  – 0,6708 у 2011 р. та 1,0000 у 2016 р., та 
аграрного субіндексу (0,8593 у 2011 р. та 0,9957 у 2016 р.). 

Покомпонентний аналіз скалярних значень інтегрального індексу 
економічної безпеки Азербайджану в адитивній та мультиплікативній формі 
вказує на переваги використання останньої форми (мультиплікативної), 
оскільки у такому випадку можливо проводити більш чутливий моніторинг 
економічної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації і 
головне – прогнозувати рівень індексу економічної безпеки в нестійкому 
просторі ринкової економіки та світових фінансово-економічних криз. 
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Висновки до розділу 2 

 
Проведені у другому розділі дослідження дали підстави зробити  

такі висновки: 

1.   Розроблено методичний інструментарій інтегрального оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану уможливив генерування управлінської 

інформації щодо кількісного відображення стану захищеності національного 

господарства та візуалізацію траєкторії його динаміки, яка визначається 

через відповідний інтегральний індекс, що поєднує 39 індикаторів, які 

ідентифікують усі складові економічної безпеки та згруповані у шість 

субіндексів (макроекономічний, енергетичний, демографічний, аграрний, 

екологічний, інформаційний), максимальне значення якого у 

мультиплікативній формі досягнуто у 2014 р. (0,9055), у 2015 та 2016 рр. 

його значення становили відповідно 0,8477 та 0,8011, що відображало 

тимчасове погіршення економічної захищеності країни та критичне 

наближення до переходу на нижчий рівень безпеки. На основі проведеного 

системного аналізу ряду показників встановлено основні загрози економічній 

безпеці Азербайджану, серед яких  варто відзначити зменшення частки 

альтернативної енергії та інші фактори, які вплинули на виникнення 

надвисоких темпів збільшення зовнішнього держборгу країни, що у 2015–

2016 рр. дорівнював 8% до ВВП, а на початок 2018 р. вже склав близько 20 % 

(близько 10 млрд дол. США). Однак співвідношення ВВП на душу населення 

або на одного працівника вказують на позитивні тенденції, зокрема, за 

індексом інклюзивності Азербайджанська Республіка є одним із світових 

лідерів, що дозволяє інтегральному індексу економічної безпеки набувати 

відносно високих значень. 

2. Виконано кількісне оцінювання основних складових економічної 

безпеки Азербайджану, для яких зафіксовано значну варіацію амплітуди 

індикаторів. Зокрема, відзначено висхідну траєкторію інформаційного 

субіндексу, динаміка якого засвідчила перехід у 2013 р. з високого до 

найвищого рівня безпеки та досягнення у 2016 р. його максимального 
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значення  (1,0000), а також аграрного субіндексу, значення якого перебували 

в інтервалі найвищого рівня безпеки, майже досягнувши у 2016 р. верхньої 

межі (0,9957). Найбільш негативну динаміку демонстрував 

макроекономічний субіндекс, значення якого стрімко знизилося від високого 

рівня безпеки у 2014 р. (0,9523) до загрозливого її рівня у 2016 р. (0,3982), 

тоді як коливання екологічного та демографічного субіндексів не виходили 

за межі інтервалу найвищого рівня безпеки. Відзначено хвилеподібну 

амплітуду змін зі значними коливаннями енергетичного субіндексу у межах 

інтервалів найвищого і високого рівнів безпеки (від 0,8578 у 2011 р. до 

0,7471 у 2014 р. та 0,8438 – у 2016 р.). 

3. Сектор ІКТ в Азербайджані є одним із лідерів серед пострадянських 

країн. Встановлено, що в результаті ефективного державного управління 

азербайджанські урядові та неурядові організації продовжують проводити 

діджиталізацію своєї діяльності. Різні форми суб’єктів економічного 

господарювання неперервно збільшують швидкість та обсяг інформації, яку 

передають через Інтернет канали зв’язку, які з боку держави системно 

захищаються, утворюючи в Азербайджані надійний інформаційний простір 

для продуктивної  економічної діяльності. Попри наявні успіхи існує чітке 

розуміння необхідності вдосконалення економічного захисту інформаційної 

складової економічної безпеки національної економіки, зокрема, у напрямі 

підвищення глобального індексу кібербезпеки Азербайджану.  

4.  Урахування інформаційного та екологічного субіндексів в 

інтегральному оцінюванні економічної безпеки Азербайджану дало змогу 

розширити перелік індикаторів оцінювання економічної захищеності країни 

та аргументувати пріоритетність інформаційної складової економічної 

безпеки Азербайджану щодо своєчасного виявлення, попередження та 

нейтралізації ендогенних та екзогенних шоків і дисбалансів сталого розвитку 

в умовах інформаційного суспільства. Аналіз розвитку інформаційного 

суспільства вказує, що рейтинги Азербайджану мають позитивну динаміку за 

останні 3 роки. Це пояснюється тим, що механізм електpoнного урядування 
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країни opiєнтoвaний нa iнфopмувaння суспільства щодо питань державних і 

aдмiнicтpaтивних пocлуг у межах oднocтopoнньoї взаємодії. Актуaльною 

залишається poзpoблення новітнього opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoгo мехaнiзму 

взaємoдiї влaди з суспільством у cиcтемi електpoннoгo уpядування, але вже з 

викopиcтaнням фopм двocтopoнньoї і тpaнзaкцiйнoї, тобто вироблення пocлуг 

oн-лaйн, взaємoдiї. У перспективі варто розуміти, що розвиток 

інформаційного суспільства та технологій у цілому допоможе реалізувати 

основні напрями державної економічної політики Азербайджану щодо 

своєчасного виявлення, попередження та нейтралізації ендогенних та 

екзогенних викликів і дисбалансів.   

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора  

[68, 132, 133, 137, 139, 140]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

3.1.  Концептуальна модель зміцнення економічної безпеки  

 
Моделювання економічної безпеки є базовою умовою стабільного 

розвитку національної економіки та уникнення ряду викликів й загроз. 

Потрібно дотримуватися балансу ключових інтересів особистості, соціуму та 

країни, їх взаємна відповідальність у забезпеченні безпеки на всіх рівнях 

управління економікою країни відіграє вагому роль. 

Посилення процесів глобалізації та діджиталізації вимагає вироблення 

динамічної та стійкої системи національної економічної безпеки на 

сучасному етапі розвитку світової економіки. Тому, постійне зміцнення 

економічної безпеки держави нині є ключовим завданням Азербайджану з 

точки зору розбудови міцної суверенної держави, а також в аспекті 

актуальних напрямків наукових досліджень. 

Під час розробки нової концепції зміцнення економічної безпеки АР 

потрібно враховувати чотири основні фази, які проходить країна у випадку 

прийняття рішення про кардинальне реформування економічної системи: 

1)  проведення науково-практичних досліджень;  

2)  руйнування старої економічної моделі та формування принципово 

нових господарських систем. Залежно від якості проведення першої фази 

відбувається різний рівень інфляції та спад виробництва; 

3)  фінансова стабілізація національної економіки, ефективність якої 

залежить від політичної волі та раціональних управлінських рішень 

керівництва країни, але її досягнення інколи супроводжується 

диспропорцією економічної структури (наприклад, дисбаланс між 

державними зобов'язаннями щодо фінансування бюджетних витрат та 

можливістю їх забезпечення може призвести до вимушеної надмірної 

грошової емісії, до грошово-кредитної рестрикції і т.д.); 
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4)  зростання та розвиток, що знаменує початок одужання економіки та 

настає після завершення перетворення основних економічних інститутів 

суспільства (деталі в [7, с. 121]). 

У цих умовах забезпечення безпеки в економічній сфері є обов'язковою 

системою заходів, спрямованих на захист загальнонаціональних інтересів 

Азербайджану у сфері економіки, що здійснюють регулятивний вплив на неї 

і активно протидіють зовнішнім і внутрішнім загрозам, звідки б вони не 

виходили. 

Проведений у розділі 2 всебічний аналіз індикаторів розвитку  АР 

вказує, що й досі на зростання національної економіки суттєво впливає 

виробництво нафти та нафтопродуктів. Коливання цін на нафту на світовому 

масштабі призвело до зниження ефективності прогнозування доходів від 

експорту нафти. Тому нині, актуалізується питання диверсифікації 

національної економіки, визначення рівня потенціалу у цій сфері та його 

оцінка, облік і моніторинг основних проблем забезпечення економічного 

зростання, а також посилення інноваційної діяльності задля формування 

інформаційного суспільства.  

Протистояти негативним явищам в галузі соціально-економічної 

безпеки Азербайджану повинна активна державна стратегія щодо 

забезпечення економічної безпеки. 

Предмет державної діяльності у сфері економічної безпеки представляє 

собою визначення та відслідковування факторів, що загрожують стабільності 

соціально-економічної системи країни в короткостроковій та довгостроковій 

перспективі, а також формування економічної політики, що усуває 

шкідливий вплив цих факторів або пом’якшує їх. 

Сама стратегія економічної безпеки має включати: 

–  оцінку загроз економічній безпеці внутрішнього та зовнішнього 

характеру; 

–  формулювання основних критеріїв і параметрів стану економічної 

системи; 

–  створення механізму забезпечення економічної безпеки держави.  
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Стратегічні національні інтереси Азербайджану, y сфері економіки, 

багатогранні. У Законі Азербайджанської Республіки "Про національну 

безпеку" від 29 червня 2004 р. відзначається, що реалізація національних 

інтересів Азербайджанської Республіки можлива на основі суверенітету, 

територіальної цілісності, стабільності Азербайджанської держави, також 

сталого розвитку економіки, економічного співробітництва на 

субрегіональному, регіональному і глобальному рівнях, створення 

сприятливих умов для економічного розвитку [60]. 

Відповідно до Закону щодо національних інтересів Азербайджанської 

Республіки в області економіки відносяться: 

–  підвищення економічного потенціалу; 

–  розвиток ринкової економіки, вдосконалення її правових основ; 

–  забезпечення економічної стабільності; 

–  створення сприятливих умов для внутрішніх і зовнішніх інвестицій з 

метою розвитку економіки; 

–  охорона і раціональне використання природних і матеріальних 

ресурсів; 

–  забезпечення вільного і рівноправної участі у формуванні та 

діяльності регіональних і світових ринків [60]. 

При формуванні стратегії економічної безпеки країни неодмінними є 

зовнішні аспекти забезпечення економічної безпеки Азербайджану, що 

представляють собою комплекс міжнародних умов співіснування з іншими 

країнами, домовленостей та структур, що дає можливість державі вільно 

обирати та реалізовувати стратегію збалансованого розвитку. При цьому, 

треба зауважити, що економічна безпека країни безпосередньо залежить від 

реальних поточних соціально-політичних процесів y країні.  

Система забезпечення економічної безпеки є складним та комплексним 

утворенням, у формуванні якого приймають участь велика кількість структур 

та організацій: органи законодавчої, виконавчої та судової влади, громадські 

та інші некомерційні об'єднання, представники бізнесу тощо. 
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Комплексне забезпечення економічної безпеки Азербайджану потребує 

розробки та реалізація концептуальної моделі та механізму безпеки, що 

здатні зміцнити національну економіку у розрізі наступних характеристик:  

1.  Здатність протистояти до екзогенним та ендогенним небезпекам – 

стійкість до дестабілізації викликаної чинниками внутрішньої та зовнішньої 

дії з використанням відповідних інститутів безпеки, фондів, запасів, 

організаційно-правових та економічних механізмів захисту інтересів 

суспільства та суб'єктів підприємницької діяльності, у т.ч. від 

непередбачуваної дії важкопрогнозованих загроз. 

2. Спроможність системи національної економіки до 

самовідтворюючих процесів та саморозвитку – можливість країни та її 

регіонів розвивати та підтримувати самовідтворення, забезпечувати потреби 

суспільства, дотримуватися збалансованості у процесі розбудови провідних 

економічних систем.  

3. Відносна економічна самодостатність – здатність держави відносно 

довгий проміжок часу підтримувати самостійність національної економіки та 

її ключових галузей без зовнішніх ресурсів.  

4. Взаємозв'язок та взаємодоповнюваність основних секторів 

національної економіки є головним чинником формування міцної системи 

партнерських відносин між державою та бізнесом.  

5. Ефективне забезпечення інноваційних процесів у всіх сферах 

економічної діяльності значно підвищить як конкурентні переваги 

азербайджанського бізнесу, так і наближатиме національну економічну 

систему до вищого рівня інформаційної безпеки.  

6. Складові економіки країни мають функціонувати в межах 

нормативних значень рівня економічної безпеки на основі комплексного 

підходу.  

7. Розвиток міжрегіональних економічних відносин вимагає 

ефективного співробітництва між регіонами країни та прозорості 

економічних відносин [145]. 
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Проведений аналіз наукових досліджень у попередніх розділах 

дисертаційної роботи, на основі системного підходу та з використанням 
методів синтезу та аналізу, дав можливість сформувати концептуальну 
модель зміцнення економічної безпеки країни та рекомендувати її для 
імплементації в Азербайджані (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Концептуальна модель зміцнення економічної безпеки країни 

Джерело: розроблено автором 
 

Наведена модель передбачає досягнення основної цілі економічної 

безпеки країни – протидії ризикам та загрозам з метою недопущення їх 

негативному впливу та нанесенню шкоди національній економіці та 
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продовольча, енергетична, екологічна та інформаційна. Дані складові дають 

змогу сформувати окремі рівні національної економіки, відповідно до яких 

визначаються потенційні загрози та ризики.  

При побудові концептуальної моделі застосований системний метод, 

що уможливив виділити наступні принципи управління економічною 

безпекою країни:  

− принцип відповідності передбачає, що управлінські рішення з 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку відповідають основним 

вимогам системи економічної безпеки країни та регіонів;  

− принцип єдності наголошує, що всі управлінські рішення щодо 

забезпечення економічної безпеки на різних рівнях державного регулювання, 

спрямовані на досягнення єдиних цільових орієнтирів соціально-

економічного розвитку суспільства;  

− принцип безперервності спрямований на систематичний контроль 

та коригування управлінських рішень у зв'язку із можливою появою нових і 

трансформацією існуючих негативних впливів та загроз;  

− принцип завершеності полягає у тому, що існує можливість 

реалізації усіх управлінських рішень у реальних умовах функціонування 

соціально-економічних систем країни;  

− принцип несуперечності передбачає відсутність протиріч між 

основними структурними елементами системи забезпечення економічної 

безпеки країни;  

− принцип перспективності забезпечує можливість реалізації заходів 

зміцнення економічної безпеки адекватні не лише сучасному рівню 

економічної безпеки регіону, а й прогнозованому (та/чи запланованому) 

рівню у майбутньому. 

Система індикаторів економічної безпеки є однією з найважливіших 

складових запропонованої концептуальної моделі. Від адекватності обраних 

індикаторів та сформованої на їх основі системи оцінювання залежить 

коректність ідентифікації реального стану економічної безпеки країни та 

можливість керувати економічною системою, а також визначити умови, 
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необхідні для посилення економічного імунітету держави внаслідок впливу 

на структурні елементи економічної безпеки. У попередньому розділі нами 

було наведено перелік рекомендованих індикаторів (додаток Д) та визначено 

методологію їх включення у запропоновану систему оцінювання економічної 

безпеки.  

Проведений аналіз правової бази Азербайджану свідчить про 

відсутність у країні прийнятої концепції та стратегії економічної безпеки. 

Правові основи безпеки азербайджанської економіки закладені у Законі "Про 

національну безпеку", затвердженому Міллі Меджлісом Азербайджанської 

республіки у 2004 р., та у Концепції національної безпеки, затвердженої 

Указом Президента Азербайджану 23 травня 2007 р. Основні заходи даних 

законодавчих документів передбачають забезпечення економічної 

незалежності шляхом підвищення економічного потенціалу Азербайджану, 

розвитку ринкових відносин, інтеграції в світовий економічний простір тощо. 

Новітні тенденції економічної глобалізації та державні пріоритети 

економічного розвитку азербайджанської влади, на нашу думку, вимагають 

розробки окремої концепції та стратегії економічної безпеки для країни з 

метою визначення ключових стратегічних цілей, завдань та політик, які б у 

повній мірі враховували потенціал азербайджанської економіки та 

збалансованість соціально-економічної та екологічної систем. Концепція 

національної економічної безпеки покликана визначити основні засади  

визначення та відслідковування факторів впливу на стійкість соціально-

економічної системи країни у найближчій та стратегічній перспективі, а 

також формування державної політики превентивних дій, усунення та 

пом'якшення впливу небезпечних факторів на економіку країни. Стратегія 

держави в галузі забезпечення економічної безпеки повинна сприяти 

створенню механізмів для вироблення заходів з розвитку та зміцненню 

позитивних явищ і процесів в економіці та придушення негативних.  

Концепція економічної безпеки має закласти основи державної 

політики по забезпеченню економічної безпеки Азербайджанської 

Республіки, які включають: 
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–  формування та налагодження ефективного функціонування 

інформаційної бази для збору, систематизації та обробки інформації для 

об'єктивного та всебічного моніторингу, аналізу та прогнозування стану 

економічної системи на безперервній основі; 

–  створення системи заходів з попередження та пом'якшення дії 

факторів внутрішнього та зовнішнього характеру, оцінювання результатів та 

вдосконалення системи; 

–  забезпечення комплексних умов для реалізації системи заходів щодо 

забезпечення захисту економіки країни [7, с. 125]. 

При цьому, стратегія економічної безпеки має передбачати: 

–  детальну характеристику внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на  

економічну безпеку; 

–  формування системи критеріїв і показників оцінки стану економічної 

системи; 

–  механізм вдосконалення та підвищення рівня захищеності 

національної економіки [7, с. 124]. 

У цілому, державна стратегія Азербайджану в напрямі забезпечення 

безпеки має розроблятися і реалізуватися в межах сформованої економічної 

політики, в основі якої лежать ключові пріоритети розвитку сталого 

економічного середовища, соціального добробуту та військово-політичної 

стабільності на міждержавному рівні, забезпечення конституційних прав і 

свобод населення. 

Варто зауважити, що основні стратегічні цілі економічної політики 

Азербайджану у даний час є досить виваженими та раціональними, що 

включають розвиток нафтового сектора, вдосконалення транспортної, 

транзитної та логістичної інфраструктури, збалансований розвиток регіонів, 

забезпечення переходу до інформаційного суспільства, розвиток людського 

капіталу та побудова системи ефективного соціального захисту, посилення 

інституційної спроможності, розвиток громадянського суспільства, захист 

навколишнього середовища тощо. 
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Державний та регіональний рівень економічної безпеки держави 

неможливо забезпечувати без належної підтримки на рівні підприємства. 

Кожен суб'єкт підприємницької діяльності є складовою економічної системи 

держави та потенційно вразливим елементом, який може порушити загальну 

рівновагу всієї системи. Тому, формування системних безпекових основ для 

кожного окремого суб'єкта господарювання національної економіки є 

запорукою захисту економічної системи у цілому. З цією метою у світовій 

системі економічних відносин були сформовані міжнародні стандарти 

економічної безпеки, які створили уніфіковані базові умови для захисту 

глобальної економічної системи та міжнародних відносин на мікрорівні.  

Багаторічні напрацювання Міжнародної організації по стандартизації 

(ISO) з питань розробки та уніфікації стандартів економічної безпеки 

включають всі основні компоненти обліку та управління ризиками у 

діяльності господарюючого суб’єкта. Впровадження стандартів безпеки на 

рівні підприємств дає змогу "визначити контекст" у системі вихідних умов 

забезпечення економічної безпеки організації та дозволяє зафіксувати цілі 

організації, умови, при яких вона прагне досягти своїх цілей, зацікавлені 

сторони та критерії ризику (допустимі рівні). Якісно розроблені на основі 

міжнародних досвіду стандарти економічної безпеки організації дозволяють 

оцінювати рівень захищеності організації, її конкурентоспроможності, що 

особливо важливо при стратегічному плануванні розвитку, у тому числі при 

реалізації інвестиційних проектів. 

Практика показує, що в умовах глобалізації світової економіки, 

зростання конкуренції світових економік, економічна стабільність 

функціонування всіх господарюючих суб'єктів не залежить від форм 

власності та рівня капіталізації.  

Ключову роль у запропонованій концептуальній моделі відіграє 

механізм зміцнення економічної безпеки країни, спрямований на 

забезпечення стабільності та збалансованості національної економіки у 

довгостроковій перспективі. Розглянемо даний механізм більш детально 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Механізм зміцнення економічної безпеки країни 
Джерело: розроблено автором 
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1. Збір, обробка та систематизація статистичної та іншої 
інформації щодо особливостей функціонування та розвитку 
економіки, зокрема про характер та ступінь загроз її ЕБ 

Функціональні елементи механізму зміцнення ЕБ 

2. Наукове обґрунтування індикаторів та критеріїв ЕБ, а також 
методичного інструментарію з оцінки ступенів захищеності 
структурних елементів національної економіки 

3. Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює 
питання безпеки галузей економіки, а також її регулярна 
актуалізація у змінюваних умовах функціонування 

4. Обґрунтування та розробка довгострокової стратегії ЕБ, а 
також її систематична актуалізація та корегування 

5. Середньо- та короткострокове прогнозування та планування 
діяльності по забезпеченню ЕБ, що виходять із концепції та 

 6. Розвиток взаємозв'язків між органами забезпечення ЕБ на 
всіх рівнях державного управління з метою розподілу та 
вдосконалення функцій та обов'язків 



Тому, формування надійних основ економічної безпеки країни 
залежить від  підприємницьких структур, які в сучасних умовах 
господарювання є однією з головних гарантій забезпечення ефективного 
розвитку економіки Азербайджану у цілому, у тому числі забезпечення 
високого рівня її конкурентоспроможності у світовому співтоваристві. 

Отже, наведений механізм зміцнення економічної безпеки країни являє 
собою структуризацію основних елементів та напрямів вдосконалення системи 
економічної безпеки держави, спрямованої на забезпечення сприятливих умов 
для стимулювання економічного зростання та своєчасне виявлення та протидію 
можливим загрозам і ризикам для розбудови економіки Азербайджану.  

Даний механізм має відігравати низку важливих функції, а саме:  

− захисна функція – захищеність національної економіки від загроз 
різного роду та характеру, з врахуванням ресурсного потенціалу економіки 
країни та регіонів;  

− регулятивна функція – нейтралізація загроз та забезпечення гарантій 
економічної безпеки здійснюється  на основі механізмів, що є частинами різних 
економічних підсистем (механізму державного регулювання економіки, 
ринкового механізму, внутрішньогосподарського);  

− превентивна функція – попереджувальна активність ідентифікації 
можливих критичних ситуацій в економіці: розробка послідовності дій 
соціально-економічного й організаційно-технічного характеру, для 
нейтралізації загроз і підвищення потенційної захищеності елементів 
економічної системи;  

− інноваційна функція – здатність системи економічної безпеки  
стимулювати пошук новітніх організаційних, управлінських та 
технологічних рішень для зміцнення захищеності національної економіки;  

− діагностична функція – розробка безпекових концепцій, програм, 
політик повинна проходити обов’язкову діагностику через систему економічної 
безпеки;  

− соціальна функція – здатність системи захисту економіки 
враховувати ключові інтереси як окремого громадянина, так і суспільства у 
цілому [11, с. 55–56].  
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Також зазначимо, що система економічної безпеки повинна бути 
максимально інтегрована в систему управління розвитком національної 
економіки і виконувати в ній інформаційно-аналітичну функцію, що вимагає:  

− формування на постійній основі стійких зв'язків з усіма 
структурними підрозділами виконавчих органів влади на всіх рівнях 
державного управління, професійними об'єднаннями та організаціями, що 
здійснюють контрольно-наглядові функції;  

− залучення експертів для вирішення конкретних завдань оцінки, 
діагностики та прогнозування стохастичних соціальних і економічних 
процесів і явищ у процесі моніторингу загроз економічній безпеці;  

− створення прямих і зворотних інформаційних потоків з державними 
органами виконавчої влади, особливо фіскальними та правоохоронними;  

− розвитку форм взаємодії з соціальними групами та суб’єктам 
економічної діяльності. 

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства застосування 
інформаційних технологій з кожним роком усе більше інтегрується у всі сфери 
нашого життя. Інформація набуває все більшого значення для забезпечення 
збалансованого соціально-економічного розвитку будь-якої держави та стає 
об’єктом, який потребує підвищеного рівня захисту. Тому інформаційна 
складова економічної безпечності держави є одним з основних напрямів 
пріоритетного захисту на всіх рівнях державного управління.  

Інформатизація людської діяльності нині характеризується 
надзвичайно високим рівнем проникнення в економіку та суспільне життя. 
Це впливає  на економічний потенціал держави, забезпечує умови зростання 
матеріальних і духовних сил суспільства, формує базис для прискорення 
економічного і суспільного розвитку. Крім того, інформатизація наповнює 
матеріальні та інтелектуальні ресурси держави для розробки систем захисту 
від зовнішніх інформаційних загроз. Тобто, розробка державної політики 
управління та розвитком інформаційних ресурсів повинна бути спрямована 
створення якісних основ для ефективного вирішення завдань соціально-
економічного прогресу [144, с. 97].  
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До питань інформаційної безпеки в економічній сфері відносяться, 
зрозуміло, безпека інформаційних систем управління промисловістю та 
іншими галузями національної економіки (включаючи оборонний комплекс), 
підприємствами, банками. Необхідно підкреслити, що загрози безпеці, у тому 
числі економічній інформаційній безпеці, можуть стосуватися не тільки 
окремих компонент державної системи. Загрози також можуть стосуватися 
зв'язків цих компонент між собою, їх взаємному впливу на економіку у 
цілому. В останні десятиліття нові види загроз в інформаційній сфері стали 
робити істотний вплив на стан економічної та національної безпеки. При 
цьому вплив цих факторів далеко не відразу було усвідомлено суспільством 
як загроза не лише для вітчизняної, а й міжнародної інформаційної безпеки. 
До цього слід додати, що у новому столітті економічні засоби впливу, 
особливо інформаційно-фінансова зброя, дозволяють завдавати шкоди 
противнику і створювати реальні загрози його безпеці. 

На рівні держави захищеність економічної інформації відіграє ключову 
роль для всієї системи національної безпеки. Впливу загроз найбільш 
схильні: державна статистична служба; фінансова та кредитка системи; 
автоматизовані системи управління та обліку підрозділів державних органів 
влади, що забезпечують функціонування економічної системи країни; 
бухгалтерські та фінансові системи обліку підприємницьких структур, 
установ і організацій всіх форм власності; системи збору, обробки, 
зберігання та передачі інформації у сфері фінансів, біржової діяльності, 
митної та податкової справи; системи управління інформацією про 
зовнішньоекономічну діяльність країни та окремих бізнесових структур. 

У сучасний період інформаційні загрози економічній безпеці 
трансформуються, головним чином, в області інноваційних, ринкових, 
інституційних проблем, a також проблем, пов'язаних з циклічністю 
економічного розвитку. Навіть незважаючи на позитивну оцінку з боку 
науковців та економістів, нові явища в інформаційному середовищі завжди 
несуть в собі загрозу економічній безпеці. 

Аналіз сучасних загроз економічній безпеці показав, що більшість з 
них у тій чи іншій мірі обумовлені інформаційними факторами: 
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–  ринкові ризики пов’язані з впровадженням інформаційно-
комунікаційних технологій в діяльність економічних суб'єктів, формуванням 
міжфірмових мереж і мережевого монополізму, появою нових форм 
конкурентної боротьби з використанням інформаційних технологій тощо; 

–  інституційні ризики викликані появою нових форм опортунізму, 
пов'язаних з використанням інформаційних технологій, порушеннями прав 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет, асиметрією інформації з 
утворенням інституційних пасток і т.п.; 

–  інноваційні ризики пов'язані з інформаційними технологіями, оскільки 
вони є базовими технологіями, які лежать в основі широкого спектру 
наукомісткої продукції. Без інформаційних технологій не можуть існувати ні 
нанотехнології, ні біотехнології, ні озброєння. Сучасні інформаційні технології 
– це "локомотив" для розвитку всієї сукупності новітніх технологій; 

–  ризики, пов’язані з циклічністю розвитку економіки, також 
обумовлені появою інформаційних технології, які поряд зі зрушеннями у 
суспільному розподілі праці, розвитком науково-технічного прогресу, 
глобалізацією капіталу і т.д., є однією з причин циклічних трансформацій  
y сучасній економіці. 

Це змушує з особливою увагою поставитися до загроз інформаційній 
сфері економічної безпеки і глобальних проблем забезпечення економічної 
безпеки в умовах інформаційної економіки. Тому, основні положення 
державної політики забезпечення інформаційної безпеки національної 
економіки повинні включати:  

− регулювання прав доступу до конфіденційної інформації на основі 
законодавства;  

− персоніфікація відповідальність за зберігання, закриття та відкриття 
доступу до важливої державної інформації;  

− повага до прав власності на інформації та вдосконалення 
правовідносин щодо захисту таких прав;  

− формування нормативно-правових основ регламентації прав, 
обов'язків та відповідальності усіх залучених в інформаційні відносини 
суб’єктів;  
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− юридичні та фізичні особи несуть особисту відповідальність за 
обробку, зберігання та передачу конфіденційної інформації перед законом;  

− держава бере на себе зобов'язання законними способами захищати 
населення від недостовірної та неправдивої інформації із ЗМІ;  

− держава забезпечує сертифікацію та ліцензування галузі захисту 
інформації для контролю та регулювання процесів створення та 
використання засобів захисту інформації;  

− держава проводить політику протекціонізму для підтримки 
діяльності вітчизняних розробників засобів інформатизації та безпеки 
інформації, а також захищає внутрішній ринок таких засобів від 
недобросовісної конкуренції;  

− держава не перешкоджає доступу громадян до світової мережі 
інформаційних ресурсів;  

− держава прагне до відмовлення від закордонних інформаційних 
технологій для забезпечення органів державної влади та управління по мірі 
створення конкурентоздатних вітчизняних інформаційних технологій і 
засобів захисту;  

− держава стимулює кооперацію державних структур та комерційних 
суб'єктів для поєднання зусиль у створенні єдиної системи інформаційної 
безпеки країни;  

− держава захищає вітчизняний інформаційний простір від іноземної 
експансії та підтримує інтернаціоналізацію глобальних інформаційних мереж 
і систем [144, с. 92].  

Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інформатизації 
суспільства – це досить нова для Азербайджану державна функція із ще не 
встановленим об’ємом і змістом методів та інструментів. Її формування 
обумовлене необхідністю захисту національної економіки від загроз, що 
виникають в інформаційній сфері, пов’язаних з розвитком новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету. Тому основне 
завдання полягає в тому, щоб всебічно оцінити їх, глибоко зрозуміти і 
вивести на рівень проблеми з подальшою розробкою системи комплексних 
заходів щодо їх запобігання та нейтралізації.  
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Запропонована в дисертації схематична модель удосконалення інформаційної 
складової економічної безпеки держави представлена на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.3.  Актуалізація інформаційної складової як пріоритет зміцнення  

економічної безпеки Азербайджану 

Джерело: розроблено автором 

Основні напрями активізації: Ключові заходи вдосконалення: 

• окреслення наукових і методичних 
засад інформаційної безпеки 
відповідно до  геополітичної ситуації, 
динаміки соціоекономічних процесів;  

• удосконалення законодавчо-правової 
бази регулювання діяльності в ІТ-
сфері та активізації розвитку  
е-комерції й електронних послуг; 

• формування процедур та алгоритмів 
інформаційного обміну для 
підприємств, громадських об’єднань, 
об’єднань територіальних громад та 
органів державної влади;   

• формування відкритої комп’ютерної 
системи кіберзахисту як ядра системи 
національної безпеки країни, оцінка її 
ефективності;   

• розробка сучасних національних 
технічних засобів захисту інформації;  

• пошук дієвих форм і способів 
цивілізованого впливу держави на 
формування суспільної свідомості  
в інформаційному суспільстві;  

• удосконалення форм і методів 
мотивації працівників ІТ-сфери; 

• підвищення морально-психологічної 
стійкості і соціальної захищеності 
працівників, які мають доступ і 
працюють із секретною і 
конфіденційною інформацією. 

• забезпечення державного захисту 
інформаційних ресурсів підприємств, 
організацій, установ усіх видів 
економічної діяльності і всіх форм 
власності; 

•  створення  регіональних і 
міжрегіональних баз даних; 

• формування єдиного інформаційного 
простору через розвиток мереж 
забезпечення міжрегіональних 
інформаційних систем захисту 
сумісними і взаємодоповнюючими 
елементами;  

• зниження цифрової нерівності у 
країні;  

• діджиталізація економічних та 
управлінських процесів; 

• формування відкритого ринку 
інформаційних ресурсів і послуг; 

• розробка національних наукових 
програм і проектів у сфері 
інформатизації;  

• фінансування програм діджиталізації 
економіки країни;  

• удосконалення  інструментарію 
державного стимулювання інвестицій 
у розвиток інформаційного 
суспільства;  

•  інституціоналізація на державному  
рівні технології блокчейн. 

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЗЕРБАЙДЖАНУ 
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Наведена схематична модель дає змогу зробити висновок, що 

належний рівень інформаційної складової економічної безпеки держави 

забезпечується науково-обґрунтованим комплексом адміністративних, 

економічних, організаційних та інших заходів, що допомагають підвищити 

рівень захищеності інформаційних прав та інтересів національної економіки 

та її суб’єктів господарювання.  

Крім цього ватро зауважити, що важливу роль в економічній безпеці 

Азербайджану на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 

відіграють: посилення розвитку сфери освіти, а також підготовки 

висококваліфікованих кадрів; вкладення коштів із нафтового сектора у 

розвиток інших ключових секторів економіки (сільське господарство, 

транспорт, туризм тощо); посилення розвитку сфери підприємництва; 

продовження реалізації запланованих дій з розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій; зміцнення взаємозв’язків та партнерства із 

зарубіжними країнами. 

Безсумнівно, що і нині, і в майбутньому економічний прогрес будь-якої 

країни багато в чому залежить від ступеня відкритості її економічної політики. 

Азербайджан оголосив всьому світу про те, що його економічна політика є 

саме такою. Президент Республіки Ільхам Алієв особливо підкреслював цю 

обставину під час своїх численних зустрічей з повноважними представниками 

провідних держав світу. Саме тому іноземні інвестиції у республіку з кожним 

роком збільшуються, а національна економіка потребує надійного захисту від 

внутрішніх та зовнішніх загроз і ризиків.  

Нині в Азербайджані зроблені рішучі кроки з реформування економіки 

та переходу на якісно нові форми господарювання. Безсумнівно, у 

Азербайджанської Республіки є потужний економічний потенціал і це 

допоможе підвищити життєвий рівень населення. Державі слід спрямувати 

свої зусилля на створення рівних умов для розвитку і підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу всіх форм власності, формування 

привабливості країни для іноземних інвестицій, створення дієвого механізму 

правового контролю, збалансування державного регулювання економічними 
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процесами і реалізації ключових заходів щодо забезпечення надійного 

захисту всіх галузей національної економіки. 

Отже, наукове осмислення комплексу проблем, пов’язаних із 

розробкою та втіленням у життя державної політики економічної безпеки і, 

особливо її інформаційної складової, нині набуває особливого значення в 

Азербайджані, оскільки їх розв’язання сприятиме розвитку інформаційного 

суспільства країни, сталого розвитку всіх галузей економіки та підвищення 

рівня добробуту населення. Державна політика забезпечення економічної 

безпеки в умовах інформаційної економіки передбачає, перш за все, 

досягнення інформаційної безпеки як складової економічної безпеки 

держави. Така політика формує напрями діяльності органів державної влади 

та управління в галузі забезпечення інформаційної безпеки, включаючи 

гарантії прав усіх суб'єктів на інформацію, закріплення обов'язків і 

відповідальності держави та його органів за інформаційну безпеку країни, і 

базується на дотриманні балансу інтересів особистості, суспільства та 

держави в інформаційній сфері. 

Таки чином, запропонована концептуальна модель зміцнення 

економічної безпеки Азербайджану на засадах діджиталізації має базуватися 

на точних розрахунках, з використанням адаптивного прогнозування рівня 

його економічної безпеки, що уможливить мікросимуляційне моделювання 

та ідентифікацію не лише явних, але й потенційних загроз економічній 

безпеці, а також своєчасне застосування інструментів безпекової політики. 

Успіх реалізації моделі залежить від рівня модернізації організаційної 

структури управління економічною безпекою Азербайджану, яка має 

спиратися на технологію блокчейн як ключовий вектор удосконалення 

інформаційної складової економічної безпеки у контексті діджиталізації 

економічних та управлінських процесів, формування відкритого ринку 

інформаційних ресурсів та послуг, що має реалізовуватися через 

національний проект “е-Azerbaijan”, спрямований у першу чершу на  

зниження цифрової нерівності, е-урядування, надання електронних послуг 

тощо.  
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3.2. Інституційні умови посилення економічної безпеки 

 
Для надійності системи гарантування економічної безпеки та її 

ефективного функціонування необхідне чітке та дієве державне регулювання 

та управління з метою підтримки стійкості та недопущення настання хаосу в 

національній економіці. Тому, в процесі інституціоналізації системи виникає 

необхідність забезпечення економічної безпеки держави, формування 

системи функціональних, нормативних та відносин власності у суспільстві, 

яка включає процеси розвитку базових і створення нових соціально-

економічних інститутів для гарантування системності та комплексності у 

процесі забезпечення економічної безпеки Азербайджану в умовах 

невизначеності, ризику та потенційної дії загроз внутрішнього та 

зовнішнього характеру. 

Сутність інституціоналізації системи забезпечення економічної безпеки 

країни полягає в формуванні інститутів, норм і правил, що підвищують 

незалежність, стійкість та адаптивність національної економіки, паралельно 

формуючи умови економічного зростання та реалізації національних 

економічних інтересів, захисту від реальних і потенційних загроз безпеці 

національної економіки. 

Формування дієвого інституційного середовища для забезпечення 

надійної економічної безпеки Азербайджану не є однозначним завданням. 

Так, Нобелівський лауреат М. Алле доводить, що ринкова економіка не може 

бути результатом стихійної гри економічних сил і політики потурання. 

Натомість економіка ринків є невіддільною від інституційних рамок, у яких 

вона працює" [163, c. 243]. Тому формування інституційних умов 

гарантування економічної безпеки азербайджанської економіки має 

враховувати її перехідний статус (табл. 3.1). 

Проблемою більшості країн, що розвиваються, зокрема і 

Азербайджану, є копіювання правил і норм інших країн. Так, за 

дослідженнями А. Алієва, "за розробки республіканських законів у якості 

взірців беруть окремі закони та нормативні акти передових західних країн, 
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але при цьому обрані закони у сфері конкуренції, конкурентоспроможності, 

інноваційної діяльності, розвитку особистості, освіти, охорони здоров'я, 

культури, стандартизації, інформаційно-комунікативних технологій  не 

враховуються достатньою мірою" [3, c. 67] (аналогічні міркування наведено в 

[75, 75]). Для держави, зокрема Азербайджанської республіки, важливішим є 

зосередження уваги на передбаченні та усуненні небезпек в інституційних 

перетвореннях, а також створення умов для ефективного функціонування 

економічних суб`єктів. Це підтверджують і позиції країни в Індексі 

глобальної конкурентоспроможності. Крім цього, країні вдалося випередити 

економіки, таких країн як Польща, Португалія, Італія, Литва, Угорщина, 

Туреччина та Бразилія. Проте слабким місцем виявився показник "Розвиток 

фінансового ринку" (79-е місце), що і свідчить про відповідні загрози 

економічній та фінансовій безпеці.  

Таблиця 3.1 
Етапи розвитку країн світу та умови їх конкурентоспроможності у 2017–2018 рр. 

Стадія розвитку та ВВП 
на душу населення (дол.) Країни Умови 

конкурентоспроможності 
Стадія 1 (економіка, що 
визначається чинниками 
виробництва):  <2000 

Бангладеш, Індія, Болівія, 
Кенія, Киргизька Респ., 
Молдова, Таджикистан, 
Пакистан 

Базові умови (60 %),  
чинники ефективності 
(35 %) 

Перехід від стадії 1  
до стадії 2: 2000–2999 

Алжир, Азербайджанська 
Республіка, Індонезія, Іран, 
Казахстан, Монголія, 
Венесуела, В’єтнам, Україна, 
Російська Федерація  

Базові умови (40–60%), 
чинники ефективності  
(35–50 %) 

Стадія 2 (економіка, що 
визначається 
ефективністю): 3000–
8999 

Вірменія, Бразилія, Болгарія, 
Китай, Грузія, Румунія, 
Сербія, ПАР, Таїланд  

Базові умови (40 %), 
чинники ефективності 
(50 %) 

Перехід від стадії 2  
до стадії 3: 9000–17000 

Чилі, Хорватія, Угорщина, 
Латвія, Литва, Малайзія, 
Польща, Словакія, Туреччина 

Базові умови (20–40 %), 
чинники ефективності 
(50 %), чинники інновацій 
(10–30 %) 

Стадія 3 (економіка, що 
визначається 
інноваціями): >17 000 

Бельгія, Канада, Чеська Респ., 
Франція, Німеччина, Ізраїль, 
Італія, Японія, Іспанія, 
Швеція, ОАЕ, 
Великобританія, США 

Базові умови (20 %),  
чинники ефективності (50 
%), чинники інновацій 
(30 %) 

Джерело: складено на основі [181] 
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Азербайджану потрібно орієнтуватись на світовий досвід, який свідчить, 

що країни-лідери мають розвинуті інституції та інституційне забезпечення, які 

сприяють економічній та фінансовій безпеці. На думку А. Худієва, "через 

внутрішні загрози у державному регулюванні економічної безпеки національної 

економіки найважливішу роль грає вірне проведення радикальних 

економічних реформ" [156, с. 90]. У контексті безпеки Азербайджану, це 

передбачатиме проведення подальших реформ, які у інституційному 

середовищі можна представити у вигляді такої схеми (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Інституційні передумови забезпечення економічної безпеки 

Азербайджану 

Джерело: розроблено на основі [3; 75; 156] 

 
У підсумку ці заходи дадуть можливість знизити частку базових умов, 

зокрема інституційних, і перейти до підвищення ролі чинників ефективності 

(освіти, ринків, технологічної готовності), а у подальшому і чинників 

інновацій, зокрема конкурентності бізнесу та інновативності. 

Ефективна інституційна система, ставлячи у пріоритет інтереси 

суспільства, спрямовує та гармонізує їх в напрямку досягнення національних 

інтересів найвищого порядку. Таким чином досягається ефективність 

стабільного розвитку країни. 
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Інституціоналізація забезпечення економічної безпеки Азербайджану 

покликана оптимізувати регулюючу функцію держави. Система державного 

управління як важливе інституційне утворення має розвиватися у напрямку 

вдосконалення адміністративно-правових, організаційно-економічних, 

соціально-культурних, а також інших умов функціонування інститутів та 

інституцій (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Інституційні умови посилення економічної безпеки Азербайджану в 

умовах розвитку інформаційного суспільства 

Джерело: розроблено автором 

 

• створення якісного та 
безпечного бізнес 
середовища для суб'єктів 
економічної діяльності; 
• забезпечення ефективної 
взаємодії держави та 
бізнесу в регулюванні 
економічних процесів і 
зміцненні економічної 
безпеки; 
• створення державної 
інфраструктури 
забезпечення 
комерціалізації результатів 
НДВКР; 
• розширення діяльності 
системи електронного 
урядування   та 
продовження інституційних 
реформ; 
• підвищення кількості 
державних послуг через 
надійні електронні канали 

• вдосконалення 
нормативно-правового 
забезпечення діяльності 
формальних та 
неформальних інститутів 
економічного розвитку; 
• проведення 
інституційних перетворень 
державних органів 
забезпечення економічної 
безпеки на всіх рівнях 
управління; 
• лібералізація форм 
контролю над економічною 
активністю господарюючих 
суб'єктів; 
•  підвищення державного 
регулювання захисту прав 
та відносин власності для 
мінімізації загроз 
економічних інтересів 
суб'єктів господарювання; 
• приведення у 
відповідність до 
міжнародних вимог та 
розвиток системи 
стандартизації для захисту 
ринку від небезпечної та 
контрафактної продукції. 

• посилення культурної, 
інформаційної та виховної 
політики держави і 
структур громадянського 
суспільства; 
• посилення 
інституціонального 
потенціалу у напрямку 
розвитку людських 
ресурсів у державному 
секторі; 
• підготовка та 
перепідготовка кадрів у 
сфері державного 
управління економікою та 
забезпечення економічної 
безпеки; 
• модернізація відносин 
між державою та 
інститутами 
громадянського суспільства 
з метою активного 
залучення у процес 
забезпечення економічної 
безпеки. 

Адміністративно-
правові Організаційно-економічні Соціально-культурні 

Інституційні умови посилення економічної безпеки країни 
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З метою ефективного забезпечення вище наведених умов гарантування 

економічної безпеки країни, формування інституційного середовища 

повинно здійснюватися за принципами багатоукладності, структурності, 

відкритості, прозорості, повноти та своєчасності, забезпечення та контроль за 

дотриманням яких має здійснюватися всіма учасниками соціально-

економічного та політичного середовища. 

Отже, запропоновані інституційні умови гарантування економічної 

безпеки Азербайджану зорієнтовані на формування на рівні державного та 

суспільного управління таких інституційних умов та середовища 

функціонування суб'єктів економічних відносин, які максимально 

сприятимуть розвитку державних інституцій з виявлення явних та 

потенційних загроз економічній безпеці Азербайджану. 

Інституційне забезпечення економічної безпеки є однією з вирішальних 

домінант збалансованого розвитку. Адже економічна безпека, будучи 

синтетичною категорією, має доволі широку інтерпретацію, і, насамперед, в 

контексті збалансованого розвитку запобігає порушенню відтворювальних 

пропорцій, дисбалансу зв’язків між різними компонентами системи, 

забезпечує стійкість економічної системи, підвищує здатність витримувати 

внутрішні та зовнішні навантаження. При цьому саме інституційний вектор 

через правові, політичні, економічні механізми може забезпечити цілісність 

економічної системи, посилити її здатність зберігати динамічну рівновагу, 

успішно адаптуватися до ендогенних та екзогенних викликів, ефективно 

переборювати кризові явища. Це забезпечення має містити: 

− інституційну структуру, яку утворюють наднаціональні та 

національні інститути (державної влади, місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства тощо), які забезпечують функціонування 

економічної системи як єдиного цілого; 
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− інституційну матрицю, яка представляє взаємодію формальних та 

неформальних інститутів економічної безпеки, створюючи відповідне 

інституційне середовище; 

− інституційну динаміку, яка відображає модернізацію діючих і 

створення нових інститутів, які матимуть для Азербайджану стратегічне 

значення та забезпечуватимуть збалансований розвиток [52, с. 21]. 

Інституціоналізація гарантування економічної безпеки має 

здійснюватися на таких рівнях: 

1.  Стратегічний рівень гарантування економічної безпеки передбачає 

синхронізацію верхньорівневого бачення та напрямів вдосконалення. 

Фактично на даному рівні йде мова про прийняття та реалізацію 

макроекономічних системоутворюючих рішень. 

2.  Тактичний рівень забезпечує рішення завдань, пов'язаних 

фактичною ліквідацією наявних загроз чи з запобіганням їхньому 

подальшому впливу на національну економіку. На рівні зазвичай 

розробляються комплексні превентивні заходи. 

3.  Оперативний рівень спрямований на гарантування безпеки 

економічної сфери у плані ліквідації наслідків загроз. На цьому рівні основним 

завданням виступає розробка і реалізація комплексів оперативних заходів  

[14, с. 42]. 

Застосування інституціонального підходу дає можливість об'єктивно 

оцінити ідеологію, стратегію та практику азербайджанських реформ; 

проаналізувати та визначити коло суб'єктів, які здатні забезпечити зміцнення 

та розвиток нації, громадянського суспільства та цивілізованого ринку; 

поставити питання про відповідність реформ, які впроваджуються, тим 

цінностям, економіко-правовим і організаційним основам, які ми розуміємо 

як інституційну базу та інфраструктуру зазначених реформ. 

Можливо, що певною гарантією забезпечення національної 

економічної безпеки Азербайджану може бути наявність компенсаційного 
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потенціалу, який спрямований на збалансування потенційних критичних 

ситуацій, їх попередження та усунення, а також відновлення стабільності та 

стійкості процесів соціально-економічного розвитку країни. Мається на увазі, 

що національна економіка, володіючи певним потенціалом стійкості, за 

допомогою накопичених резервів та ринкового механізму здатна 

компенсувати відхилення від оптимального стану, що виникають в результаті 

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Такий компенсаційний потенціал 

передбачає спеціальні матеріальні запаси і резерви виробничого і 

невиробничого характеру; додаткові потужності, технічні засоби для 

проведення великих відновлювальних робіт, підтримки резервних 

можливостей надання соціальної допомоги та адаптації населення; фінансові 

ресурси, призначені для досягнення докризового стану економіки, системи 

страхування, можливості державної та міжнародної підтримки, 

функціонування благодійних фондів, формування компенсаційної 

спрямованості та мобільності заходів з охорони здоров'я, можливість гнучкої 

перепідготовки кадрів. 

Для Азербайджанської Республіки компенсаційним потенціалом може 

служити потужний нафто-газовий комплекс економіки, міцний механізм 

державного регулювання та вплив законодавчо закріплених правил гри на 

економічну безпеку на всіх рівнях управління економікою країні для 

боротьби з інституційною неврегульованістю, яка породжує якісні та 

кількісні викривлення – інституційні деформації: корупцію, тіньову 

економіку, непродуктивний відтік капіталу тощо.  

Із часів проголошення незалежності Азербайджанської Республіки 

зростання економіки країни досить тісно пов'язане із експортом нафти і 

нафтових продуктів. Коливання цін на нафту на світовому масштабі призвело 

до зниження ефективності прогнозування доходів та рівня економічної 

безпеки республіки. Тому нині, важливим завданням влади є питання 

диверсифікація національної економіки, визначення рівня потенціалу в цій 



170 

сфері та його оцінка, облік і моніторинг основних проблем забезпечення 

економічного зростання, а також посилення інноваційної діяльності. Крім 

того, конкуренція є ключовим інституційним чинником для сучасної 

парадигми суспільного розвитку та формування нового суспільного ладу. 

При існуючій структурі доходів економіки необхідно шукати механізми 

та інструменти стимулювання інвестицій у не нафтові галузі економіки з 

метою активізації "органічної" диверсифікації. Подібні інвестиції пов'язані з 

великим ризиком, оскільки незрозуміло, чи будуть вони комерційно 

прибутковими. Нині необхідні державні інститути, що підтримують гнучкість 

економічної структури Азербайджану та інноваційні проекти з боку як бізнесу, 

так і держави в сфері інститутів, що підтримують бізнес. 

Для активізації економічного зростання та конкурентоспроможності 

господарських систем нами пропонується задіяти інституційний механізм 

вдосконалення економічної безпеки, який повинен стати міцною основою 

для подальшого прискорення національної економіки Азербайджанської 

республіки (рис. 3.6).  

 
Рис. 3.6. Інституціональний механізм вдосконалення економічної безпеки 

Джерело: розроблено на основі [55; 19] 
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Розглядаючи наведений механізм зазначимо, що для диверсифікації 

економіки, що має структуру, близьку до азербайджанської, потрібні декілька 

видів інноваційних інститутів.  

Можна виділити деякі основні риси, притаманні державним 

інститутам стимулювання інвестицій у нові сфери діяльності та 

державно-приватним інститутам забезпечення діяльності у нових секторах 

глобальних ринків. До їх числа відносяться:  

− стимулювання інновацій та інвестицій в нові для країни галузі та 

сфери діяльності, що пов'язані з підвищеним ризиком;  

− наявність інститутів, що дозволяють зменшити інформаційні 

проблеми, що виникають у бізнесу при входженні в нові сфери діяльності або 

у процесі діяльності у них;  

− формування системи захисту договірних зобов'язань та прав 

власності, що забезпечує відстоювання інтересів сторін навіть в умовах 

високої невизначеності та значних ризиків;  

− наявність механізмів фінансування ризикованих проектів, тобто 

поділ фінансових ризиків між різними групами інвесторів, у т.ч. державних;  

− створення системи підготовки та перепідготовки кадрів і набуття 

компетенцій, здатних швидко перебудовуватися з урахуванням потреб нових 

сфер діяльності [55, с. 71]. 

Інститут оцінки рівня ризику і довіри в економічних відносинах. Успіх 

економічної політики багато у чому визначається прийнятою до уваги 

економічними суб'єктами рівнем ризику та довіри. У процесі розвитку 

ринкової економіки Азербайджану з появою нових інститутів і зміцненням 

ролі держави нині спостерігається підвищення рівня довіри між ринковими 

агентами. З іншого боку, від рівня зовнішньої довіри до економіки та 

низькому рівню ризиків залежить приплив іноземних інвестицій та, 

відповідно, інші макроекономічні показники такі як валютний курс, вартість 

кредитних ресурсів, рівень ліквідності, бюджетна забезпеченість, державний і 
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корпоративний борг, інфляція, купівельна спроможність національної валюти, 

можливості для модернізації, конкурентоспроможність азербайджанських 

підприємств і, у кінцевому підсумку, добробут населення [19].  

Економічний прогрес Азербайджану, як і будь-якої іншої, країни багато 

в чому залежить від ступеня відкритості її економічної політики. Азербайджан 

оголосив всьому світу про те, що його економічна політика є саме такою. 

Президент Республіки Ільхам Алієв особливо підкреслював цю обставину під 

час своїх численних зустрічей з повноважними представниками провідних 

держав світу. Азербайджан повинен й надалі обрати гнучку політику, 

спрямовану на зниження ризиків знецінення, вкладених в економіку 

внутрішніх або зовнішніх інвестицій шляхом підвищення рівня довіри в 

економічній системі. При цьому повинні вирішуватися питання 

самодостатності розвитку реального сектора економіки.  

Інститут якості ринкових і державних відносин. Сучасні 

глобалізаційні процеси у світі та посилення конкурентної боротьби на 

світових ринках вимагають від кожної держави відстоювання своїх 

суверенних та незалежних позицій. Успіх такої боротьби багато в чому 

визначається наявністю у країні ефективної державної влади та громадської 

консолідації для досягнення спільної мети розвитку із фокусом на 

існуванням сильних соціальних інститутів (традицій, культури, релігії). Тому 

очевидно, що крім ринкового механізму (законів розвитку та економічної 

конкуренції) необхідно розглядати інші домінанти розвитку держави: 

інститути громадянського суспільства [19].  

Ситуація, в якій ринок не може забезпечити ефективного розвитку 

суспільного сектора, і ці функції автоматично перекладаються на владні 

структури, у науковій літературі отримала назву "провал ринку". Дане явище 

особливо проявилося на початкових етапах інноваційного розвитку 

Азербайджану, коли необхідно було інвестувати у фундаментальну науку, а 

потенційні ринкові вигоди не досяжні у короткостроковій перспективі. З 
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іншого ж боку Азербайджан проводить активну політику залучення 

іноземних інвестицій на свою територію шляхом лібералізації ринку, 

пільгової податкової та митної політики, що забезпечує доступ до технологій 

світового рівня та створює робочі місця. Але це вступає у протиріччя з 

далекоглядною політикою держави, яка відстоює інтереси національних 

компаній. Виникає питання: що є суспільним благом – залучення іноземних 

інвестицій і технологій або підтримка вітчизняного виробництва і розвиток 

вітчизняної науки? Практика показує, що питання розвитку вітчизняної 

науки та технологій з кожним роком все більш актуалізується та привертає 

увагу державної влади через нові концепції та стратегії розвитку галузей 

національної економіки. Тому, керівництву країни необхідно забезпечувати 

гнучку, всебічну державну політику, основною метою якої має стати 

підвищення суспільного добробуту населення.  

Норми управління рівнем економічної безпеки. Залежно від проведеного 

моніторингу та оцінки рівня економічної безпеки виробляється стратегія по 

глибині вибудовування горизонтальної або вертикальної інтеграції, 

підтримки тих чи інших секторів економіки або груп інтересів, вибирається 

адекватна інвестиційна, валютна та кредитна політика. У теорії розрізняють 

декілька домінуючих підходів, що визначають взаємозв'язок грошово-

кредитної (поточної) та промислової (модернізаційної) політики. Нами 

пропонується використовувати кейнсіанський підхід, де в якості головної 

мети економіки вбачається забезпечення умов для промислового 

виробництва на інноваційній основі з виходом на перспективні ринкові ніші 

нового технологічного укладу. Боротьба з інфляцією вважається 

другорядним завданням, яка може самоусунутися при випереджаючому 

зростанні товарів і послуг над грошовою масою. Найголовніше, що має 

зробити держава, на нашу думку, зробити доступними кредитні ресурси для 

бізнесу та створити конкурентні (сприятливі) умови у цілому [19].  



174 

Норми обміну факторами економічної безпеки на різних рівнях 

управління. Існують різні підходи до управління економічними ресурсами 

(факторами економічної безпеки) в умовах збільшення ймовірності 

повторення світової фінансової кризи. В умовах наростання кризових явищ, 

рекомендується посилити роль централізованого державного планування в 

управлінні економікою та переорієнтувати державну політику на підтримку 

вітчизняної промисловості, сфери науки та освіти. При цьому пропонується 

створити інституту планування, який вже давно функціонує в розвинених 

капіталістичних (Франція, Німеччина, Японія) і соціалістичних (Китай) 

країнах. Для того, щоб вийти на стійку траєкторію модернізації 

азербайджанської економіки необхідно в першу чергу створити умови 

(стимули) для інноваційного бізнесу. Володіючи вагомим інтелектуальним 

потенціалом в азербайджанській економіці не збудовані відтворювальні 

процеси інновацій на розширеній основі [19]. Відсутність фінансових 

стимулів наукової діяльності, низька привабливість винахідництва та 

продуктивних новацій зменшують запаси інноваційного відтворювального 

циклу Азербайджанської Республіки.  

Таким чином, інституційне забезпечення економічної безпеки 

покликане, в першу чергу, підвищувати ефективність реалізації регулюючої 

функції держави. Серед інституційних передумов посилення економічної 

безпеки Азербайджану виділено: усунення корупції; прозорість політики 

уряду; підвищення суспільної довіри до національного політикуму; 

формування і пропагування кращих практик корпоративної поведінки; 

діджиталізацію аудиту та звітності; захист усього пучка прав власності, 

зокрема  інтелектуальної. 

Підсумовуючи можна відзначити, що процес впровадження 

інституціонального механізму вдосконалення економічної безпеки має 

спиратися на науково-обґрунтовану систему інститутів забезпечення 

економічної безпеки, а система показників соціально-економічного розвитку 
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країни повинна враховувати склад, структуру та динаміку інституційних 

чинників сучасної, конкурентоспроможної, державно-ринкової економіки. 

У програму сучасних економічних реформ інституційні перетворення 

повинні бути включені, виходячи з принципів економічної безпеки. Особливе 

значення тут мають захист прав власності, економічна стійкість, подолання 

загроз безпеки бізнесу, раціональне використання факторів виробництва, 

ефективне управління, оптимізація витрат по забезпеченню економічної 

безпеки господарюючого суб'єкта будь-якого рівня. 

Інституційний підхід до економічної безпеки є актуальним сьогодні 

тому, що люди прагнуть до впевненості у своїй долі і хочуть мати 

можливість дієвої протидії загрозам їх економічним інтересам. Забезпечення 

економічної безпеки має бути обумовлено функціонуванням системи 

суспільних відносин, сукупністю матеріальних і духовних цінностей і 

включено в принципи здійснення економічної політики.  

Головною метою нинішньої азербайджанської влади, на шляху 

впровадження дієвої моделі соціально-економічного розвитку країни та 

захисту національної економіки від загроз будь-якої форми та масштабів, є 

формування та реалізація такої новітньої політики у сучасній системі 

глобалізаційних процесів, яка представляє собою прогресивну  

інформаційно-інноваційну екосистему перетворення життя 

азербайджанського суспільства з якісною реалізацією людського потенціалу, 

продуктивною різноманітністю бізнесу та ефективно диверсифікованою 

економікою. Сучасні інформаційні технології повинні стати драйвером 

соціально-економічного зростання. Основними інституційними завданнями 

держави як учасника і, одночасно, модератора процесу становлення та 

розвитку в суспільстві інноваційної спіралі інформаційного розвитку 

наступні (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Інформаційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки 

Азербайджану в рамках інституціоналізації цифрової економіки 

Джерело: авторська розробка 
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азербайджанської економіки здатна зміцнити захист державних та приватних 

соціально-економічних інтересів як всередині країни, так і за її межами.  

Отже, в сучасних у умовах глобалізації та розвитку інформаційного 

суспільства, вкрай необхідним є інституційне забезпечення системи 

економічної безпеки країни, наявність або виявлення компенсаційного 

потенціалу, враховуючи взаємозв'язок причин і наслідків інституційних 

деформацій, а також інноваційний акцент на створенні цифрової економіки. 

Першочерговими кроками необхідне затвердження концепції та стратегії 

економічної безпеки Азербайджанської республіки, відповідно до 

запропонованих механізму та підходів до інституціоналізації системи 

забезпечення економічної безпеки країни. 

 

 

3.3.  Прогнозування економічної безпеки Азербайджану в умовах 

інформатизації 
 
Діджиталізація більшості управлінських та виробничих процесів в 

азербайджанській республіці  потребує перманентної зміни багатьох 

показників та індикаторів, які впливають на економічну безпеку 

Азербайджанській Республіці. У таких невизначених умовах одним з 

найкращих засобів прогнозування є використання адаптивного комплексу 

динамічних економіко-математичних моделей, що передбачає активацію ІКТ.  

Наслідуючи [17, 66, 118, 145, 150] використовуватимемо технологію 

адаптивного моделювання, згідно якої держава, область, територіальна 

громада, населений пункт і підприємство є упорядкованими елементами 

динамічної системи. 

Для прогнозування за адаптивним методом використовується модель, 

параметри якої визначаються у процесі її побудови. Попередня оцінка 

параметрів цієї моделі базується на даних вихідного динамічного ряду за 

методом експоненціального вирівнювання. На основі нових даних, що 
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отримуємо на кожному наступному кроці, проводиться корекція параметрів 

моделі у часі, тобто їх адаптація до нових, що неперервно змінюються, умов 

розвитку процесу. Експоненціальне вирівнювання ряду виконується за 

рекурентною формулою  

St = α(xt + βα-1St-1), 

де St – значення експоненціальної середньої в момент часу t; α – параметр 

(постійна) вирівнювання, α = const, 0< α < 1;  β = 1 – α. 

Вибір величини параметру вирівнювання α зумовлюється умовами, за 

якими ця величина приймає значення, близькі то одному, то другому 

граничному значенню. Ця величина характеризує швидкість реакції моделі 

на зміну рівня процесу, але одночасно визначає і здатність вирівнювати 

випадкові коливання. Тому величині α слід надавати те чи те значення з 

проміжку (0,1) в залежності від конкретних властивостей динамічного ряду. 

Поєднуючи думку Г. М. Холодової [155], що у методі Брауна  

рекомендується надавати β  значення в межах від 0,9 до 0,7,  а також  

дослідження Ю. П. Лукашина [91, с. 30-49] та Д. Ю. Трофимова [150, с. 257], 

які довели, що найкраща точність прогнозу може бути отримана за  

довільним значення α із проміжку (0,1) у даному дослідженні вибиратимемо 

α близьким до 1. 

Початковому значенню експоненціальної середньої S0 можна надати 

значення середнього рівня ряду або середнього між максимальним і 

мінімальним значення рівнів ряду.  

Поняття експоненціальної середньої для динамічного ряду можна 

узагальнити на випадок експоненціальних середніх більш високого порядку. 

Експоненціальна середня довільного p-го порядку визначається як 

S ][ p
t  =αS ]1[ −p

t  + βS ][
1

p
t− , 

де β = 1- α; р = 1, 2, …,n; S ]0[
t  = Yt; S0, S ]2[

t , S ]3[
t ,…,S ][n

t  – початкові значення 

експоненціальних середніх відповідного порядку; xt – значення рівня ряду в 
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момент часу t. Тут також припускається, що значення коефіцієнтів будуть 

змінюватися повільно і оцінки цих величин будуть базуватися на останніх  

спостереженнях Yt, Yt-1 і т.д. Якщо приймати гіпотезу, що тренд деякого 

процесу є поліном степені n, то метод експоненціального вирівнювання і 

прогнозування дає можливість визначити коефіцієнти поліному для прогнозу 

(предиктора) за експоненціальними середніми відповідних порядків.  

У загальному випадку приймається гіпотеза, що ряд, який 

досліджується, є параболою n-го порядку, а прогноз на τ кроків наперед 

виражається рядом Тейлора, де параметри а1, а2, …,аn+1 згідно моделей 

Хольта, Брауна і Майєра передбачають (особлива модель Брауна) 

визначаються за експоненціальними середніми S ][ p
t . Для експоненціального 

вирівнювання необхідно визначити  початкові значення S ][ p
t .  

Для адаптивної поліноміальної моделі першого порядку: n = 1 гіпотеза 

представлятиметься у вигляді : Yt = a1 + a2t + εt. 

Експоненціальні середні: 

St = αYt + βSt-1;  S ]2[
t  = αSt + β S ]2[

1−t . 

Початкові умови: 

S0 = a1,0 – 
α
β a2,0;  S 2

0  =
α
β2  (a1,0 β

α
2

 – a2), 

a1,T =2(St – 
2
1  S ]2[

t  a2,T =
β
α ( St – S ]2[

t ). 

Таким чином, предиктор – це функція прогнозу Yτ(T) = a1,T +τa2,T. 

Аналогічно формуємо адаптивну поліноміальну модель другого 

порядку: n = 2. 

Прогнозна гіпотеза: Yt = a1 + a2t + 
2
1 а3t2 + εt. 

Експоненціальні середні: 

St = αYt + βSt-1; 

S ]2[
t  = αSt + β S ]2[

1−t ; 
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S ]3[
t  = α S ]2[

t  + β S ]3[
1−t ; 

Початкові умови: 

S0 = a1,0 – 
α
β a2,0 + 22

)2(
α
αβ − a3,0; 

S ]2[
0  = a1,0 – 

α
β2  a2,0.+ 2

)23(
α

αβ − a3,0;  

S ]3[
0  = a1,0 – 

α
β3  a2,0.+ 22

)34(3
α

αβ − a3,0. 

Оцінка коефіцієнтів: 

a1,T =3St – 3 S ]2[
t  + S ]3[

T ; 

a2,T = 22β
α [(6 – 5α)St – 2(5 – 4α)S ]2[

t  +(4-3α)S ]3[
T ; a3,T = 2

2

β
α [ St – 2S ]2[

t  + S ]3[
t ]. 

Функція прогнозу (предиктор): 

Yτ(T) = a1,T +τa2,T.+ 
2
1 τ2a3,T. 

Отже, прогнози є лінійними комбінаціями вирівняних величин. Метою 

вирівнювання є отримання рекурсивних процедур перегляду первісних 

оцінок коефіцієнтів полінома. Дисперсія прогнозу за поліноміальною 

моделлю першого порядку пропорційна періоду або квадратично зростає 

[155, с. 167–172]. 

Для моделювання динамічних рядів розроблено пакет прикладних 

програм, який дає змогу провести первинний аналіз ряду, визначити його 

параметри, побудувати математичну модель ряду і розрахувати прогноз на 

період до дванадцяти кроків. Результат роботи пакету виводиться в MS Excel 

для графічного аналізу і побудови графіків (фрагмент коду відповідної 

комп’ютерної програми для адаптивного програмування інтегрального 

індексу економічної безпеки Азербайджану наведено в додатку Е). 

Параметри адаптивних моделей розраховуються на кожному кроці 

обчислення. На першому кроці за вихідними рівнями ряду за методом 

найменших квадратів розраховуються попередні оцінки параметрів моделей 

першого або другого порядку тренда ряду. Їх значення дає можливість 
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оцінити початкові значення експоненціальних середніх і визначити рівняння 

(предиктор) для прогнозу першого значення ряду. Значення параметрів 

предиктора і експоненціальних середніх, отриманих на першому кроці, 

використовуються для корекції параметрів предиктора на другому кроці і т.д. 

Прогноз обчислювався за фактичними (натуральними) показниками 

для кожного блоку. Наведемо приклади розрахунків для поліномів першого 

та другого порядку. 

1. Інформаційний блок. Показник Х1 – Кількість працюючих на 

комп’ютерах. Функція для прогнозу – поліном першого порядку 

(таблиця 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Формування апроксиманту першого порядку для прогнозування кількості 

працюючих на комп’ютерах в Азербайджані 

Рік 
N 

спостере-
ження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 

2011 1 211,30 234,71 -23,41 -0,20 219,83 14,88 

2012 2 252,90 258,32 -5,42 0,02 242,39 15,93 

2013 3 258,80 274,48 -15,68 0,00 258,52 15,96 

2014 4 284,60 295,29 -10,69 0,00 278,75 16,54 

2015 5 292,00 310,25 -18,25 0,00 293,90 16,35 

2016 6 292,80 318,22 -25,42 0,00 302,88 15,34 

Джерело: сформовано автором 
 
На основі побудованого апроксиманту першого порядку, отримуємо 

прогнозні дані кількості працюючих на комп’ютерах в Азербайджані 
(рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози кількості 

працюючих на комп’ютерах в Азербайджані 

Джерело: сформовано автором 
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Аналогічно отримується поліном другого порядку для визначення 

функції прогнозу частки працюючих на комп’ютерах у загальній кількості, % 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозування частки 

працюючих на комп’ютерах у загальній кількості, % 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2011 1 17,70 18,12 -0,42 -0,73 17,48 0,54 0,20 
2012 2 18,50 19,44 -0,94 0,44 18,76 0,59 0,19 
2013 3 21,60 21,87 -0,27 0,00 21,05 0,71 0,20 
2014 4 23,20 24,04 -0,84 0,00 23,14 0,80 0,21 
2015 5 28,00 27,88 0,12 0,00 26,76 1,00 0,23 
2016 6 29,60 30,79 -1,19 0,00 29,59 1,08 0,23 
 7     0,74 0,22 2,00     

Джерело: сформовано автором 

 
На основі побудованого апроксиманту другого порядку візуалізуємо 

комплексний прогноз частки працюючих на комп’ютерах у загальній 

кількості в Азербайджані (рис. 3.9). 
 

 
 

Рис. 3.9. Прогноз частки працюючих на комп’ютерах  

у загальній кількості в Азербайджані 

Джерело: сформовано автором 
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Аналогічно для інформаційного блоку спочатку побудуємо поліном 

першого порядку. Показник Х3 – Кількість комп’ютерів підприємств, 

підключених до мережі Інтернет, од. (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 
Формування апроксиманту 1-го порядку для прогнозування кількості 

комп’ютерів підприємств, підключених до мережі Інтернет, од 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2011 1 92803,00 110798,55 -17995,55 0,27 96281,87 14516,68  
2012 2 116112,00 128822,11 -12710,11 -0,24 113726,79 15095,31  
2013 3 137530,00 149664,63 -12134,63 0,00 133621,03 16043,60  
2014 4 154130,00 168655,38 -14525,38 0,00 152125,50 16529,88  
2015 5 166191,00 183558,77 -17367,77 0,00 167297,26 16261,51  
2016 6 166960,00 188865,09 -21905,09 0,00 174411,19 14453,91  

 7     16457,50 0,33 1,00    

Джерело: сформовано автором 
 

На основі побудованого апроксиманту другого порядку візуалізуємо 
комплексний прогноз частки працюючих на комп’ютерах у загальній 
кількості в Азербайджані (рис. 3.10). 
 

 
 

Рис. 3.10. Прогноз кількості комп’ютерів підприємств, підключених  
до мережі Інтернет в Азербайджані 

Джерело: сформовано автором 
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Аналогічно для показника Х4 – Кількість підприємств, що мають 
доступ до Інтернету, од. отримано комплексний прогноз  частки працюючих 
на комп’ютерах у загальній кількості в Азербайджані (рис. 3.11). 

 
 

Рис. 3.11. Прогноз кількості комп’ютерів підприємств, підключених  
до мережі Інтернет в Азербайджані 

Джерело: сформовано автором 
 
Наведемо для зразка лише кілька прикладів для кожного блоку 

економічної безпеки. Зокрема, для сільського господарства для показника 

Х1 – Додана вартість у сільському господарстві на 1 працівника, функція для 

прогнозу – поліном другого порядку (таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5 
Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозування доданої вартості 

в сільському господарстві на 1 працівника 

Роки N спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2006 1 1772,00 1795,34 -23,34 -0,20 1781,12 13,59 1,26 
2007 2 1843,00 1829,28 13,72 -0,16 1813,45 15,18 1,30 
2008 3 1833,00 1852,68 -19,68 -0,26 1836,09 15,95 1,29 
2009 4 1905,00 1891,24 13,76 0,00 1872,96 17,62 1,34 
2010 5 1803,00 1891,36 -88,36 0,00 1874,06 16,67 1,24 
2011 6 1892,00 1915,86 -23,86 0,00 1897,90 17,34 1,23 
2012 7 1987,00 1961,71 25,29 0,00 1941,76 19,31 1,29 
2013 8 2077,00 2023,15 53,85 0,00 2000,33 22,12 1,40 
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Продовження табл. 3.5     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 9 2004,00 2049,56 -45,56 0,00 2026,41 22,46 1,37 
2015 10 2123,00 2103,28 19,72 0,00 2078,05 24,51 1,43 
2016 11 2139,00 2148,93 -9,93 0,00 2122,32 25,88 1,45 
2017 12 2161,00 2189,62 -28,62 0,00 2162,09 26,80 1,45 

 13     37,20 0,10 2,00     

Джерело: сформовано автором 
 
На основі побудованого апроксиманту другого порядку візуалізуємо 

комплексний прогноз для прогнозування доданої вартості в сільському 

господарстві на одного працівника Азербайджані (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози доданої 

вартості в сільському господарстві на 1 працівника в Азербайджані  

Джерело: сформовано автором 
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Аналогічно попередні три рисунки для спрощення представимо у 

вигляді (рис. 3.13). 

 
 

Рис. 3.13. Прогноз доданої вартості в сільському господарстві  
на одного працівника Азербайджані 

Джерело: сформовано автором 
 
Індекс виробництва продовольства. Функція для прогнозу – поліном 

другого порядку (табл. 3.6). 
Таблиця 3.6 

Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозування індексу 
виробництва продовольства 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2005 1 103,30 105,05 -1,75 -0,08 101,07 4,04 -0,14 
2006 2 106,60 110,88 -4,28 -0,38 107,01 3,94 -0,14 
2007 3 106,40 114,82 -8,42 -0,02 111,17 3,72 -0,15 
2008 4 112,20 119,00 -6,80 0,00 115,53 3,54 -0,15 
2009 5 125,90 125,68 0,22 0,00 122,22 3,53 -0,15 
2010 6 124,70 130,08 -5,38 0,00 126,77 3,38 -0,15 
2011 7 131,90 135,07 -3,17 0,00 131,86 3,29 -0,15 
2012 8 138,10 140,29 -2,19 0,00 137,15 3,21 -0,15 
2013 9 141,30 144,81 -3,51 0,00 141,79 3,10 -0,15 
2014 10 136,50 146,48 -9,98 0,00 143,75 2,82 -0,16 
2015 11 145,30 149,82 -4,52 0,00 147,24 2,66 -0,16 
2016 12 148,10 152,78 -4,68 0,00 150,37 2,50 -0,17 

Джерело: сформовано автором 
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Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогноз індексу 

виробництва продовольства в Азербайджані наведено на рис. 3.14. 
 

 
 

Рис. 3.14. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози  
індексу виробництва продовольства в Азербайджані  

Джерело: сформовано автором 
 

На основі побудованого апроксиманту другого порядку отримаємо 
прогноз для розвитку сільського господарства в Азербайджані (наведемо для 
прикладу прогноз індекс виробництва продукції тваринництва, табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 
Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозу  

індексу виробництва продукції тваринництва 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2005 1 100,70 104,11 -3,41 0,20 94,91 9,46 -0,53 
2006 2 105,60 117,29 -11,69 -0,38 108,51 9,04 -0,53 
2007 3 111,30 127,50 -16,20 -0,40 119,31 8,46 -0,55 
2008 4 115,20 134,87 -19,67 0,00 127,41 7,75 -0,57 
2009 5 144,60 148,20 -3,60 0,00 140,98 7,50 -0,57 
2010 6 156,50 160,73 -4,23 0,00 153,78 7,22 -0,56 
2011 7 160,30 170,11 -9,81 0,00 163,63 6,77 -0,57 
2012 8 169,30 178,73 -9,43 0,00 172,71 6,31 -0,57 
2013 9 174,80 185,70 -10,90 0,00 180,21 5,78 -0,58 
2014 10 175,50 189,94 -14,44 0,00 185,12 5,12 -0,60 
2015 11 178,40 192,80 -14,40 0,00 188,68 4,43 -0,62 
2016 12 182,40 195,03 -12,63 0,00 191,59 3,76 -0,64 

 13     11,93 0,11 2,00     

Джерело: сформовано автором 
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На основі отриманих статистичних даних візуалізуємо прогнозний 
числовий ряд до 2022 року (рис. 3.15) 

 

 
 

Рис. 3.15. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози індексу 
виробництва продукції тваринництва  в Азербайджані  

Джерело: сформовано автором 
 

Розрахунки показують, що на відміну від більшості європейських країн 
в Азербайджані прогнозується зміцнення демографічної безпеки (табл. 3.8), 
що позитивно вплине на економічну ситуацію в країні. 

Таблиця 3.8 
Формування апроксиманту 2-го для прогнозу індексу чисельності населення 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2006 1 8 484 550 8 527 725 -43 175 0,167 8 478 470 50 425 -2 339 
2007 2 8 581 300 8 649 866 -68 566 -0,273 8 604 658 46 810 -3 204 
2008 3 8 763 400 8 803 104 -39 704 0,051 8 758 169 46 440 -3 010 
2009 4 8 947 243 8 975 361 -28 118 0,000 8 928 763 47 762 -2 326 
2010 5 9 054 332 9 108 966 -54 634 0,000 9 064 549 45 769 -2 704 
2011 6 9 173 082 9 229 234 -56 152 0,000 9 187 749 43 108 -3 248 
2012 7 9 295 784 9 345 869 -50 085 0,000 9 306 999 40 701 -3 663 
2013 8 9 416 801 9 460 668 -43 867 0,000 9 423 973 38 659 -3 929 
2014 9 9 535 079 9 573 831 -38 752 0,000 9 538 923 36 943 -4 071 
2015 10 9 649 341 9 684 520 -35 179 0,000 9 651 157 35 432 -4 138 
2016 11 9 757 812 9 791 045 -33 233 0,000 9 759 186 33 953 -4 189 
2017 12 9 863 000 9 894 040 -31 040 0,000 9 863 591 32 555 -4 211 
 13     45 010 0,250 2     

Джерело: сформовано автором 
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Аналогічно візуалізуємо прогнозний числовий ряд до 2022 року 
(рис. 3.16.) 

 

 
 

Рис. 3.16. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози  
індексу виробництва продукції тваринництва в Азербайджані  

Джерело: сформовано автором 
 

На основі побудованого апроксиманту другого порядку отримаємо 
прогноз споживання первинної енергії в Азербайджані (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 
Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозу індексу споживання 

первинної енергії квадрильйонів БТО 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2004 1 0,64 0,65 -0,01 -0,37 0,65 -0,01 0,00 
2005 2 0,66 0,64 0,02 0,04 0,65 -0,01 0,00 
2006 3 0,70 0,67 0,03 -0,20 0,67 0,00 0,00 
2007 4 0,60 0,62 -0,02 0,00 0,63 -0,01 0,00 
2008 5 0,64 0,63 0,01 0,00 0,63 0,00 0,00 
2009 6 0,57 0,59 -0,02 0,00 0,59 0,00 0,00 
2010 7 0,59 0,58 0,01 0,00 0,58 0,00 0,00 
2011 8 0,56 0,56 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 
2012 9 0,60 0,58 0,02 0,00 0,58 0,00 0,00 
2013 10 0,61 0,60 0,01 0,00 0,60 0,00 0,00 
2014 11 0,59 0,60 -0,01 0,00 0,60 0,00 0,00 
2015 12 0,62 0,62 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 

 13     0,02 0,25 2,00     

Джерело: сформовано автором 
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Візуалізуємо прогнозний числовий ряд до 2022 року (рис. 3.17.) 
 

 
 

Рис. 3.17. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози індексу 
споживання первинної енергії  (енергії квадрильйонів БТО) 

Джерело: сформовано автором 
 
Побудований апроксимант другого порядку дає прогноз споживання 

первинної енергії в Азербайджані (табл. 3.10). 
Таблиця 3.10 

Формування апроксиманту 2-го порядку для прогнозу  
викидів СО2, т / людину 

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2005 1 3,54 3,46 0,08 -0,14 3,59 -0,14 0,02 
2006 2 3,56 3,31 0,25 -0,17 3,43 -0,13 0,02 
2007 3 3,20 3,11 0,09 -0,18 3,22 -0,12 0,02 
2008 4 3,48 3,09 0,39 0,00 3,18 -0,09 0,02 
2009 5 2,88 2,91 -0,03 0,00 2,98 -0,08 0,02 
2010 6 2,72 2,74 -0,02 0,00 2,81 -0,08 0,02 
2011 7 3,04 2,76 0,28 0,00 2,80 -0,06 0,02 
2012 8 3,16 2,84 0,32 0,00 2,86 -0,03 0,02 
2013 9 3,20 2,94 0,26 0,00 2,94 -0,01 0,02 
2014 10 3,30 3,07 0,23 0,00 3,05 0,01 0,02 
2015 11 3,51 3,26 0,25 0,00 3,22 0,04 0,02 
2016 12 3,45 3,40 0,05 0,00 3,34 0,05 0,02 

 13     0,22 0,12 2,00     

Джерело: сформовано автором 
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Побудований апроксимант другого порядку дає прогноз викидів СО2,  
т / людину  в Азербайджані (табл. 3.18). 

 

 
 

Рис. 3.18. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний  
прогнози викидів СО2,  т / людину 

Джерело: сформовано автором 
 
На основі побудованого апроксиманту першого порядку отримаємо 

прогноз доданої вартості на 1 особу, дол.  США в Азербайджані (табл. 3.11). 
Таблиця 3.11 

Формування апроксиманту 1-го порядку для прогнозу доданої вартості  
на 1 особу, дол.  

Роки 
N 

спосте-
реження 

Фактичні 
значенн 

Розрахункові 
значення Різниця Коефіцієнти 

автокореляції A0 A1 А2 

2006 1 2140,00 3810,76 -1670,76 0,45 3535,74 275,02  
2007 2 3234,40 3970,51 -736,11 -0,05 3701,25 269,26  
2008 3 4968,90 4439,44 529,46 -0,11 4160,20 279,24  
2009 4 4596,60 4750,11 -153,51 0,00 4469,30 280,81  
2010 5 5506,30 5182,16 324,14 0,00 4893,79 288,37  
2011 6 6717,70 5777,65 940,05 0,00 5473,92 303,73  
2012 7 7095,20 6344,89 750,31 0,00 6027,98 316,91  
2013 8 7509,00 6894,61 614,39 0,00 6566,07 328,55  
2014 9 7690,10 7382,26 307,84 0,00 7045,76 336,50  
2015 10 5342,50 7310,81 -1968,31 0,00 6994,70 316,10  
2016 12 3767,60 6918,27 -3150,67 0,00 6637,60 280,67  
 13     1330,14 0,10 1,00    

Джерело: сформовано автором 
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Побудований апроксимант другого порядку дає можливість отримати 

прогноз доданої вартості на 1 особу в Азербайджані (табл. 3.19). 
 

 
Рис. 3.19. Розрахунковий, песимістичний та оптимістичний прогнози  

викидів СО2,  т / людину 

Джерело: сформовано автором 

 
Таким чином, розраховуючи аналогічним способом прогнозні значення 

всіх показників із 6 блоків отримаємо такі значення (табл.3.12), представимо 

їх у пронормованому вигляді. 

Таблиця 3.12 

Нормовані значення всіх прогнозних показників, які використовуються для 

визначення інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану  

(до фактичного рівня 2011–2016 рр). 

РОЗРАХУНКОВИЙ 
ВАРІАНТ 

Макро-
безпека 

Енерге-
тична 

безпека 

Демогра-
фічна 

безпека 

сільське 
госпо-

дарство 
Еколо-гічна 

безпека 
Інформа-

ційна 
безпека 

1 2 3 4 5 6 7 
2011 0,7203 0,8578 0,9663 0,8593 0,9624 0,6708 
2012 0,9156 0,8168 0,9775 0,9181 0,9604 0,7729 
2013 0,9076 0,7813 0,9804 0,9480 0,9648 0,8231 
2014 0,9523 0,7471 0,9791 0,8710 0,9496 0,9085 
2015 0,5657 0,7981 0,9733 0,9861 0,9246 0,9762 
2016 0,3982 0,8438 0,9668 0,9957 0,9254 1,0000 

Середнє геометричне 
2011–2016 рр. 0,7103 0,8066 0,9739 0,9282 0,9477 0,8505 
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Продовження табл. 3.12  
1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,6545 0,7525 0,9951 1,0291 0,9190 1,1256 
2018 0,6523 0,7569 0,9910 1,0470 0,8968 1,1787 
2019 0,6469 0,7654 0,9852 1,0655 0,8719 1,2326 
2020 0,6377 0,7801 0,9775 1,0845 0,8453 1,2872 
2021 0,6236 0,8057 0,9680 1,1040 0,8179 1,3425 
2022 0,6029 0,8582 0,9568 1,1238 0,7906 1,3985 

Середнє геометричне 
2017–2022 рр. 0,6361 0,7857 0,9788 1,0752 0,8558 1,2574 

ОПТИМІСТИЧНИЙ 
ВАРІАНТ 

Макро-
безпека 

Енерге-
тична 

безпека 

Демогра-
фічна 

безпека 

сільське 
госпо-

дарство 
Еколо-гічна 

безпека 
Інформа-

ційна 
безпека 

2017 0,7857 0,9377 1,0156 1,0849 1,0378 1,1916 
2018 0,8066 0,9836 1,0156 1,1100 1,0210 1,2519 
2019 0,8281 1,0571 1,0130 1,1349 0,9969 1,3122 
2020 0,8529 1,2235 1,0081 1,1597 0,9682 1,3728 
2021 0,8881 1,2931 1,0011 1,1845 0,9372 1,4337 
2022 0,9618 1,3893 0,9921 1,2093 0,9054 1,4949 

Середнє геометричне 
2017–2022 рр. 0,8519 1,1355 1,0075 1,1464 0,9766 1,3388 

ПЕСИМІСТИЧНИЙ 
ВАРІАНТ 

Макро-
безпека 

Енерге-
тична 

безпека 

Демогра-
фічна 

безпека 

сільське 
господ-
дарство 

Еколо-гічна 
безпека 

Інформа-
ційна 

безпека 
2017 0,5557 0,633 0,9747 0,9726 0,8328 1,0591 
2018 0,5390 0,621 0,9668 0,9831 0,8082 1,1049 
2019 0,5179 0,609 0,9577 0,9950 0,7831 1,1523 
2020 0,4892 0,597 0,9471 1,0080 0,7579 1,2009 
2021 0,4455 0,584 0,9352 1,0220 0,7329 1,2506 
2022 0,3140 0,569 0,9217 1,0367 0,7084 1,3013 
Середнє геометричне 
2017–2022 рр. 0,4688 0,602 0,9504 1,0027 0,7694 1,1753 

Джерело: сформовано автором 
 
Далі повторюючи алгоритм із п.п. 2.3 на основі отриманих прогнозних 

значень знаходимо матриці iA  та iD   (таблиця 3.13). 

Таблиця 3.13 
Вектор-матриця дисперсій iD  та матриця абсолютних  

величин факторних навантажень iA  

Реалістичний прогноз  
A Матриці 

0,1625 0,0366 0,0010 0,0005 0,1625 D 
0,2501 0,0169 0,0001 0,0000 0,2501 97,60633 
0,0114 0,0259 0,0011 0,0011 0,0114 2,34835 
0,1323 0,0190 0,0014 0,0004 0,1323 0,04506 
0,1190 0,0050 0,0029 0,0001 0,1190 0,00025 
0,1404 0,0229 0,0017 0,0002 0,1404 0,00002 
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Продовження табл. 3.13  
Оптимістичний прогноз  

A Матриці 
0,9849 0,1190 0,1191 0,0403 0,0002 D 
0,9907 0,0503 0,1207 0,0380 0,0002 97,94175 
0,9776 0,2100 0,0097 0,0135 0,0007 1,61415 
0,9923 0,1221 0,0049 0,0201 0,0019 0,37330 
0,9994 0,0199 0,0149 0,0236 0,0041 0,07041 
0,9929 0,1171 0,0046 0,0200 0,0019 0,00038 

Песимістичний прогноз  
A Матриці 

0,9458 0,3248 0,0004 0,0000 0,0000 D 
0,9989 0,0445 0,0157 0,0041 0,0001 97,95140 
0,9997 0,0017 0,0255 0,0006 0,0004 2,02515 
0,9992 0,0374 0,0143 0,0015 0,0014 0,02301 
0,9958 0,0900 0,0153 0,0022 0,0005 0,00041 
0,9974 0,0720 0,0087 0,0010 0,0004 0,00004 

Джерело: сформовано автором 

 
Знаходимо вагу кожного фактора відповідної групи. Для 

реалістичного прогнозу обчислимо 
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Використовуючи матрицю ваг для показників кожного фактора 

визначимо скалярні значення інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Реалістичний прогноз інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану у період 2017–2022 рр. 

Джерело: сформовано автором  

 
Для оптимістичного прогнозу обчислимо 
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Використовуючи матрицю ваг для показників кожного фактора 

визначимо скалярні значення інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Оптимістичний прогноз інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану у період 2017–2022 рр. 

Джерело: сформовано автором  
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Використовуючи матрицю ваг для показників кожного фактора 

визначимо скалярні значення інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Песимістичний прогноз інтегрального індексу економічної безпеки 

Азербайджану у період 2017–2022 рр. 

Джерело: сформовано автором  
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старої командно адміністративної соціоекономічної системи до сучасної 

ринкової економіки. Як свідчать проведені розрахунки найбільш ймовірним є 

реалістичний сценарій, згідно якого прогноз інтегрального індексу 
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США за барель) та планове завершення великих транспортних проектів 

(Баку–Тбілісі–Карс, Бакинський міжнародний морський порт та ін.). 

У запропонованому методичному підході щодо прогнозування рівня 

економічної безпеки Азербайджану використано алгоритми, які дозволяють 

проводити уточнення прогнозу на наступні роки шляхом врахування нових 

тенденцій (позитивних або негативних), що дозволяє з досить великою 

точністю уявити майбутню економічну ситуацію в країні і мінімізувати 

потенційні виклики та загрози. 

Проведене дослідження зокрема доводить, що до ключових факторів 

зміцнення економічної безпеки Азербайджану належать незмінність цін на 

нафту та газ (екзогенні), планове завершення великих транспортних проектів 

і прискорення діджиталізації економічних та управлінських процесів у країні 

(ендогенні), каталізатором яких є актуалізація інформаційної складової 

економічної безпеки та цифрової трансформації, у першу чергу, 

енергетичного й аграрного секторів національного господарства. При цьому 

інституційне забезпечення економічної безпеки на макрорівні 

інформаційного суспільства уможливить створення і реалізацію 

національного проекту “е-Azerbaijan”. 

 
 

Висновки до розділу 3 

 
Проведені у третьому розділі дослідження дали підстави зробити такі 

висновки: 

1.  Обгрунтовано, що наукове осмислення комплексу проблем, 

пов’язаних з розробкою та втіленням у життя державної політики 

економічної безпеки і, особливо її інформаційної складової, сьогодні набуває 

особливого значення в Азербайджані, оскільки їх розв’язання сприятиме 

розвитку інформаційного суспільства країни, сталого розвитку усіх галузей 

економіки та підвищення рівня добробуту населення. Державна політика 

забезпечення економічної безпеки в умовах інформаційної економіки 
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передбачає, перш за все, досягнення інформаційної безпеки як складової 

економічної безпеки держави.  

2.  Запропоновано концептуальну модель зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану, яка передбачає досягнення основної цілі економічної 

безпеки країни – протидії ризикам та загрозам з метою недопущення їх 

негативного впливу та нанесенню шкоди національній економіці та 

добробуту населення. Ключову роль у запропонованій концептуальній 

моделі відіграє механізм зміцнення економічної безпеки країни, спрямований 

на забезпечення стабільності та збалансованості національної економіки у 

довгостроковій перспективі. Він являє собою структуризацію основних 

елементів та напрямів вдосконалення системи економічної безпеки держави 

для забезпечення сприятливих умов для стимулювання економічного 

зростання та своєчасне реагування на потенційні загрози та ризики розвитку 

національної економіки. 

3.  Наведено схематичну модель вдосконалення інформаційної 

складової економічної безпеки через фокусування на науково-

обґрунтованому комплексі адміністративних, економічних, організаційних та 

інших заходів, що допомагають підвищити рівень захищеності 

інформаційних прав та інтересів національної економіки та її суб’єктів 

господарювання. 

4.  Доведено, що інституційне забезпечення економічної безпеки є 

однією з вирішальних домінант сталого розвитку та зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану у контексті актуалізації її інформаційної складової, що 

уможливить  прискорення цифрової трансформації всіх секторів національного 

господарства. Обґрунтовано необхідність інституціоналізації на державному 

рівні технології блокчейн, розкрито напрями вдосконалення законодавчого 

забезпечення розвитку ІТ-сфери та формування єдиного інформаційного 

простору з ефективною національною системою кіберзахисту шляхом  

реалізації національного проекту “е-Azerbaijan”. Запропоновані 

концептуальні підходи до інформаційно-інноваційного забезпечення 
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економічної безпеки Азербайджану в рамках інституціоналізації цифрової 

економіки мають системні значення та дію і покликані вивести економічну 

безпеку Азербайджану на якісно новий, інноваційний рівень 

інституціонального забезпечення. 

5.  У результаті використання сучасного економіко-математичного  

апарату  отримано візуалізацію прогнозних сценаріїв зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану. На основі рекурсивних процедур уточнення 

первісних оцінок коефіцієнтів, побудованих апроксимантів, було 

змодельовано динамічні ряди прогнозних показників економічної безпеки 

одночасно в трьох площинах, отримавши розрахунковий (реалістичний), 

песимістичний та оптимістичний прогнози, які попри дискретний розподіл 

характеризуються наявністю резервних можливостей. Розраховані прогнозні 

динамічні ряди інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану 

вказують, що біфуркаційний інтервал для змін в економіці Республіки 

знаходиться у період з 2017 по 2019 рр. Охарактеризовано динамічні ряди 

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. З’ясовано, що 

біфуркаційний інтервал для змін у національній економіці Азербайджану 

припав на 2017–2019 рр. За найбільш імовірним настанням реалістичного 

сценарію значення інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану 

поступово збільшуватиметься до 2022 р. (0,8530–0,8995), перебуваючи в 

інтервалі найвищого рівня безпеки.  

6. Доведено, що оптимальними ендогенними факторами для зміцнення 

економічної безпеки Азербайджану є незмінність цін на нафту та газ, планове 

завершення великих транспортних проектів і головне – діджиталізація 

економічних та управлінських процесів. На основі проведеного дослідження 

у майбутньому до стратегічних орієнтирів та точок росту, здатних вивести 

національну економіку Азербайджанської Республіки на новий виток 
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еволюційного розвитку, варто віднести сільське господарство; інформаційно-

комунікаційні технології; енергетичний сектор; високотехнологічний 

розвиток внутрішньої економічної та управлінської інфраструктури. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [132, 

134, 134, 135, 138, 139, 195, 196, 195, 210]. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації розвинуто теоретичні положення та вдосконалено 

методичні підходи оцінювання економічної безпеки на макрорівні 

інформаційного суспільства, а також здійснено їх реалізацію на прикладі 

інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану, розробки 

інституційних засад та пріоритетів її зміцнення. Це дало змогу 

сформулювати такі висновки:  

1.  Обґрунтовано актуалізацію наукової і прикладної проблематики 

економічної безпеки країн світу у контексті прискореного розгортання 

інформаційного суспільства та реалізації концепції сталого розвитку. 

Розвинуто  трактування сутності поняття “економічна безпека національного 

господарства” з позицій теорії екосестейт та макрорівня управлінських 

потреб як аналітичного відображення захисту національних економічних 

інтересів та інформаційної основи формування збалансованої державної 

соціальної, економічної та екологічної політики.  

2.  Надано комплексну характеристику економічної безпеки 

національного господарства як об’єкта оцінювання, відзначено його 

складність і багатовимірність, що об’єктивізує необхідність застосування 

інструментарію інтегрального оцінювання, оновлення підходів до 

структурування складових економічної безпеки та формування відповідної 

системи індикаторів.  

Здійснено порівняльний аналіз міжнародних практик оцінювання 

економічної безпеки країн світу, відзначено прогресивність українського 

досвіду безпекової політики у частині інтегрального оцінювання економічної 

безпеки на макрорівні та доведено доцільність його використання у 

вирішенні актуального науково-прикладного завдання оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану.  

3.  Розроблено методичний інструментарій інтегрального оцінювання 

економічної безпеки Азербайджану, який уможливлює генерування 

управлінської інформації щодо кількісного відображення стану захищеності 
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національного господарства та візуалізацію траєкторії його динаміки через 

розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки країни. Такий 

інтегральний індекс визначається на основі 39 індикаторів, які ідентифікують 

усі складові економічної безпеки та згруповані у шість субіндексів 

(макроекономічний, енергетичний, демографічний, аграрний, екологічний, 

інформаційний). Урахування інформаційного та екологічного субіндексів в 

інтегральному оцінюванні економічної безпеки Азербайджану дало змогу 

розширити перелік індикаторів оцінювання економічної захищеності країни 

та аргументувати пріоритетність інформаційної складової економічної 

безпеки Азербайджану щодо своєчасного виявлення, попередження та 

нейтралізації ендогенних та екзогенних шоків і дисбалансів сталого розвитку 

в умовах інформаційного суспільства.  

4.  Прикладне застосування розробленого методичного інструментарію 

інтегрального оцінювання економічної безпеки на макрорівні уможливило 

виявлення та візуалізацію зміни траєкторії динаміки економічної безпеки 

Азербайджану з висхідної на низхідну. Деталізацію зміни інтегрального 

індексу економічної безпеки Азербайджану показано через  динаміку його 

субіндексів у 2011–2016 рр., а саме: відзначено висхідну траєкторію 

інформаційного субіндексу, динаміка якого засвідчила перехід у 2013 р. з 

високого до найвищого рівня безпеки та досягнення у 2016 р. його 

максимального значення  (1,0000), а також аграрного субіндексу, значення 

якого перебували в інтервалі найвищого рівня безпеки, майже досягнувши у 

2016 р. верхньої межі (0,9957). Найбільш негативну динаміку демонстрував 

макроекономічний субіндекс, значення якого стрімко знизилося від високого 

рівня безпеки у 2014 р. (0,9523) до загрозливого її рівня у 2016 р. (0,3982), 

тоді як коливання екологічного та демографічного субіндексів не виходили 

за межі інтервалу найвищого рівня безпеки. Відзначено хвилеподібну 

амплітуду змін зі значними коливаннями енергетичного субіндексу у межах 

інтервалів найвищого і високого рівнів безпеки (від 0,8578 у 2011 р. до 

0,7471 у 2014 р. та 0,8438 – у 2016 р.).  
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На основі повторного застосування методики інтегрального 

оцінювання визначено інтегральний індекс економічної безпеки 

Азербайджану, максимальне значення якого у мультиплікативній формі 

досягнуто у 2014 р. (0,9055), у 2015 та 2016 рр. його значення становили 

відповідно 0,8477 та 0,8011, що відображало тимчасове погіршення 

економічної захищеності країни та критичне наближення до переходу на 

нижчий рівень безпеки.   

5.  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. Аргументовано організаційні 

засади впровадження запропонованої моделі шляхом модернізації 

організаційної структури управління економічною безпекою Азербайджану з 

використанням технології блокчейн, визначено ключові вектори 

вдосконалення інформаційної складової економічної безпеки у контексті 

діджиталізації економічних та управлінських процесів, формування 

відкритого ринку інформаційних ресурсів та послуг, активізації  

е-урядування, зниження цифрової нерівності у країні. Для запропонованої 

моделі обґрунтовано інституційні передумови зміцнення економічної 

безпеки національного господарства, які реалізуються через цифрову 

трансформацію діяльності владних структур, діджиталізацію всього 

суспільства, і спрямовані на розробку ефективних інструментів безпекової 

політики, активізацію сталого розвитку та підвищення загального добробуту 

населення країни.  

6.  Здійснено прогнозування рівня економічної безпеки Азербайджану 

із застосуванням сценарного підходу та використанням економіко-

математичних методів, які уможливлюють аналіз вихідних динамічних рядів 

значень індикаторів оцінювання економічної безпеки за методом 
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експоненціального вирівнювання відповідного індикатора, а також 

візуалізацію прогнозних  безпекових сценаріїв. Охарактеризовано динамічні 

ряди 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. З’ясовано, що 

біфуркаційний інтервал для змін у національній економіці Азербайджану 

припав на 2017–2019 рр. За найбільш імовірним настанням реалістичного 

сценарію значення інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану 

поступово збільшуватиметься до 2022 р. (0,8530–0,8995), перебуваючи в 

інтервалі найвищого рівня безпеки.  

7.  Обґрунтовано інституційні передумови зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану у контексті актуалізації її інформаційної складової, 

що уможливить  прискорення цифрової трансформації всіх секторів 

національного господарства. Доведено необхідність інституціоналізації на 

державному рівні технології блокчейн, розкрито напрями вдосконалення 

законодавчого забезпечення розвитку ІТ-сфери та формування єдиного 

інформаційного простору з ефективною національною системою 

кіберзахисту. Показано, що інституційне забезпечення економічної безпеки 

на макрорівні є однією з вирішальних домінант сталого розвитку країни, що 

також уможливлює створення й успішну реалізацію національного проекту 

“е-Azerbaijan”.  
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ДОДАТОК Б 

Рейтинг Азерабайджану серед пострадянських економік 

Місце Країна 

Інтеграл 
показ-к, 

зважений 
на рівень 

розвитку в 
1990 р. 

Інтегра- 
льний 
показ- 

ник 

Динаміка 
ВВП за 
ПКС на 
душу 

населення, 
1990-2008 

роки 

Зміна 
частки у 
світово- 
му ВВП 

1990-
2008 
роки 

Спад ВВП 
за ПКС з 
1990 до 

мінімуму  
1990-х рр. 

Зростан- 
ня реал. 
ВВП від 
мінімуму  

1990-х 
рр. до 
2011 р. 

Дина- 
міка 
реал. 
ВВП 
після 
кризи 
2008 
року 

1 Білорусь 5.7 3.8 3 3 3 4 6 

2 Естонія 6 6 2 6 2 9 11 

3 Казахстан 7.5 5.2 5 7 4 6 4 

4 Вірменія 10.3 5.8 1 2 10 3 13 

5 Азербайджан 10.7 4.6 4 1 11 2 5 

6 Латвія 10.9 10 6 8 8 13 15 

7 Узбекистан 11.7 4.6 8 4 1 8 2 

8 Литва 12 9.6 7 9 7 11 14 

9 Туркменістан 12.5 4.2 9 5 5 1 1 

10 РФ 13.4 9.6 10 10 6 12 10 

11 Грузія 15.9 11.2 13 14 15 7 7 

12 Україна 21.9 12.2 11 12 12 14 12 

13 Молдова 23.1 13.2 14 15 13 15 9 

14 Киргизія 30 10 12 11 9 10 8 

15 Таджикистан 35.9 10 15 13 14 5 3 

Джерело: сформовано автором на основі [6; 7; 10] 
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ДОДАТОК В 

Базові індикатори фінансово-економічної системи Азербайджану 
Загальні економічні показники: (валовий 
внутрішній продукт, валовий національний 
продукт, національний дохід в абсолютному 
і відносному значеннях), а також динаміка і 
структура вітчизняного виробництва і 
доходу, обсяги і темпи промислового 
виробництва, галузева структура 
господарства і динаміка окремих галузей, 
обсяги і структура інвестицій та ін. 

Соціально-економічні показники: соціально-
демографічний, природно-ресурсний, виробничий, 
науковий та інноваційний потенціал; динамічність 
та адаптивність економіки, а також показники 
доходів населення, рівня зайнятості і безробіття, 
стану довкілля та екологізації виробництва. 

Виконання бюджету: рівень доходів; рівень 
витрат; профіцит/дефіцит 

Ліквідність: кредити центрального банку фін. 
корпораціям; міжбанківська кредитна ставка; 
коефіцієнт кредити/депозити; коефіцієнти 
ліквідності активів; ліквідність цінних паперів 

Відсоткові ставки та валютний курс: 
волатильність відсоткових ставок і курсу 
гривні; рівень облікової ставки; стійкість 
обмінного курсу; відношення кредитної 
ставки до депозитної  

Показники прибутку: рентабельність активів; 
рентабельність акціонерного капіталу; доходи та 
витрати; структурні індикатори прибутковості 

Грошові індикатори: динаміка внутрішніх 
кредитів; динаміка внутрішніх депозитів; 
грошовий мультиплікатор; відношення 
грошової маси до золотовалютних резервів 

Основні характеристики ринку капіталу: 
ринкова вартість фін. інструментів; кредитні 
рейтинги; індикатори надлишкової дохідності; 
дохідність державних облігацій  

Економічне зростання: сукупні темпи 
зростання; темпи зростання окремих 
секторів економіки  

Якість активів фінансових корпорацій: розподіл 
виданих кредитів за секторами економіки; кредити 
в іноземній валюті; проблемні кредити; активи в 
ризикових фін. інструментах; активи в депозитах і 
державних зобов’язаннях; коефіцієнти фін. 
залежності  

Ефекти фін. глобалізації: зовнішньоторго- 
вельні канали розповсюдження кризових 
подій; кореляція у динаміці ринків капіталу  

Достатність капіталу: коефіцієнти сукупної 
достатності капіталу; концентрація капіталу; 
достатність капіталу за підсекторами фін. сектору 
та фін. корпораціями 

Інфляційні процеси (індекс споживчих цін 
ІСЦ)  

Якість управління: показники витрат; чистий 
прибуток на одного співробітника; відхилення 
дохідності інвестиційного портфеля від 
середньоринкового; зростання вартості активів 

Обсяги кредитування економіки і 
вартість активів: зростання обсягів 
кредитування; зростання вартості активів 

Чутливість до ринкового ризику: зміна обмінних 
курсів; зміна відсоткових ставок; зміна курсів 
цінних паперів; зміна ціна товари та сировину 

Платіжний баланс: сальдо поточного 
рахунку; достатність валютних резервів;  
зовнішній борг; умови торгівлі; експортно-
імпортні операції; потоки прямих іноземних 
інвестицій  

Стан споживача фін. послуг: співвідношення 
борг/капітал; прибуток (доходи); заборгованість 
домогосподарств; інші характеристики  

Інші чинники: державні кредит й інвестиції; кредитування сектору загальнодержавного 
управління; зовнішній і внутрішній борг в економіці 

Джерело: складено на основі [7; 8; 9]. 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д1 

Складові та індикатори економічної безпеки України 
1. Макроекономічна безпека: 
− узагальнена продуктивність (випуск на 

одиницю продуктивної потужності) (S); 
− темп приросту ВВП, % (S); 
− рівень технології виробництва (частка 

ВВП у випуску) (S); 
− рівень тінізації економіки, % від 

офіційного ВВП (D); 
− рівень використання потенційних 

можливостей (потенційного ВВП повного 
завантаження макрофакторів) (S); 

− рівень тіньового завантаження капіталу 
(D); 

− рівень тіньового проміжного 
споживання, % до офіційного (D). 

5. Зовнішньоекономічна безпека: 
− коефіцієнт відкритості економіки (S); 
− рівень експортної залежності, % до ВВП 

(S); 
− рівень імпортної залежності, % до ВВП 

(D); 
− коефіцієнт покриття експортом імпорту 

(S); 
− рівень інноваційної продукції у 

товарному експорті, % (S); 
− частка імпорту товарів у внутрішньому 

споживанні, % (D). 
6. Соціальна безпека: 
− рівень використання праці (відношення 

оптимального попиту на працю до її 
пропозиції) (S); 

− рівень оплати праці у випуску (S); 
− рівень тіньової заробітної плати до 

офіційної (D); 
− рівень тіньової зайнятості до загальної 

зайнятості (D); 
− рівень видатків на освіту до ВВП, % (S); 
− рівень видатків на охорону здоров’я до 

ВВП, % (S); 
− відношення середньої заробітної плати 

до прожиткового мінімуму (S); 
− частка заробітної плати у структурі 

доходів населення, % (S); 
− рівень пенсійних видатків до ВВП, % 

(D); 
− рівень дефіциту ПФ до ВВП, % (D). 

2. Інвестиційна безпека: 
− рівень інвестування (відношення 

інвестицій до ВВП), % (S); 
− частка приросту прямих іноземних 

інвестицій (акціонерний капітал) щодо ВРП,% 
(S); 

− рівень оновлення основних засобів, % 
(S). 

3. Інноваційна безпека: 
− рівень видатків на науково-технічні 

роботи, % від ВВП (S); 
− темп науково-технологічного прогресу, 

% за рік (S); 
− рівень фінансування інноваційної 

діяльності, % від ВВП (S); 
− частка спеціалістів, що виконують 

науково-технічні роботи, осіб на 1000 
зайнятих, % (S); 

− частка підприємств, що займалися 
інноваційною діяльністю, у загальній кількості 
промислових підприємств, % (S); 

− частка підприємств, що впроваджували 
інновації, у загальній кількості промислових 
підприємств, % (S); 

− частка реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, % (S). 
 
 
 
 
 
 

− 7. Продовольча (споживання на одну 
особу/місяць, кг: 

− добова калорійність харчування людини, 
тис. ккал (S); 

− м’ясо і м’ясопродукти (S); 
− молоко і молочні продукти (S); 
− яйця, шт. (S); 
− риба і рибопродукти (S); 
− цукор (S); 
− олія (S); 
− картопля (S); 
− овочі та баштанні (S); 
− фрукти, ягоди, горіхи, виноград (S); 
− хліб і хлібопродукти (S); 
− виробництво зерна на одну особу за рік 

(S). 
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Продовження табл. Д1  

 
4. Фінансова безпека: 
− рівень монетизації економіки, %, М3 до 

ВВП (S); 
− рівень зовнішнього боргу, % до ВВП 

(D); 
− рівень внутрішнього боргу, % до ВВП 

(D); 
− рівень валових міжнародних резервів 

НБУ (у місяцях імпорту); 
− рівень перерозподілу ВВП через 

зведений бюджет (відношення доходів 
зведеного бюджету до ВВП) (S); 

− рівень дефіциту бюджету, % до ВВП 
(D); 

− рівень трансфертів з державного 
бюджету щодо ВВП, % (S); 

− рівень тінізації доходів зведеного 
бюджету, % до ВВП (D); 

− інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 
− вартість банківських кредитів, % за рік 

(D); 
− рівень кредитування реального сектору 

економіки, % до ВВП (S); 
− частка кредитів у переробну 

промисловість у кредитуванні економіки, % 
(S). 

8. Демографічна безпека: 
− очікувана тривалість життя при 

народженні, років (S); 
− коефіцієнт депопуляції (D); 
− загальний коефіцієнт смертності 

населення (число померлих на 1000 осіб 
наявного населення), проміле (D); 

− смертність немовлят (число дітей, 
померлих у віці до 1 року, на 1000 
народжених) , проміле 

− (D); 
− загальний коефіцієнт народжуваності, 

проміле (S); 
− захворюваність населення (кількість 

уперше зареєстрованих випадків захворювань) 
на 100000 населення (D);  

− демографічне навантаження 
непрацездатного населення до працездатного 
(ефективної чисельності платників страхових 
внесків), % (D). 

9. Енергетична безпека: 
− енергоємність економіки, кг. не / ВВП (D); 
− рівень тіньового споживання паливо- енергетичних ресурсів (ПЕР), % ВВП (D); 
− рівень інвестування підприємств паливно- енергетичного комплексу, % від випуску ПЕК 

(S); 
− рівень оновлення основних засобів підприємств паливно-енергетичного комплексу, % (S); 
− частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні ПЕР(природний газ),% (D); 
− частка імпорту газу з однієї країни у загальному обсязі його імпорту, % (D); 
− частка імпорту нафти з однієї країни у загальному обсязі його імпорту, % (D); 
− частка власних джерел у балансі ПЕР, % (S). 

Джерело: [153, с. 51–52] 
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Таблиця Д 2 

Систематизація напрямів удосконалення електронного урядування та 

електронної демократії  

№ Напрям 

1. Основи формування стратегії реалізації електронного урядування 

2. Електронна демократія: основи та стратегії реалізації  

3. Публічна політика та управління розвитком інформаційного 

суспільства та електронного урядування  

4. Інструменти електронного урядування та електронної демократії у 

запобіганні корупції в органах публічної влади 

5. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи 

електронного урядування 

6.  Розвиток електронного урядування на місцевому та 

регіональному рівнях 

7. ІТ-архітектура системи електронного урядування  

8. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів 

в органах публічної влади  

9. Електронні послуги 

10. Доступ до публічної інформації 

11. Управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок 

електронного урядування 

12. Захист інформації в системах електронного урядування 

13. Електронна взаємодія органів публічної влади  

14. Технологія блокчейн для розвитку електронного урядування та 

електронної демократії. 

Джерело: [36–50] 
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ДОДАТОК E 

Фрагмент коду комп’ютерної програми для адаптивного програмування 

інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану 
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Продовження дод. E 
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ДОДАТОК Ж 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

І ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

І. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 
 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1.  Salayev, K. The Economic Aspects of International Transport of 

Azerbaijan. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 35. Ч. ІI. 

С. 187–191  (0,5 д. а.). 

2.  Салаєв К. Г. Забезпечення економічної безпеки Азербайджану: 

інформаційний аспект. Збірник наукових праць Донецького державного 

університету управління. Серія “Економіка”. 2017. Т. ХVІІI. Вип. 304: 

Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного 

розвитку. С. 277−284  (0,5 д. а.). 

3.  Жук В., Салаєв К. Біхевіористичний підхід до формування 

селозберігаючої моделі розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки 

країни. Банківська справа. 2018. № 1–2 (147). С. 11–23 (0,7 друк. арк., з них 

авт. – 0,35 друк. арк., особистий внесок: обґрунтовано вплив селозберігаючої 

моделі на рівень економічної безпеки національної економіки).  

4.  Салаєв К. Економічна безпека національного господарства: досвід 

діджиталізації України. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. 

Вип. 40. Ч. 2. С. 146–150  (0,5 д. а.). 

5.  Salayev, K. Theoretical and Methodological Bases for Identification of 

Key Criteria for Assessing of Azerbaijan's Economic Security. Формування 

ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 329–335  (0,4 д. а.). 
 

Статті у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних: 

6.  Салаєв К. Г. Європейський досвід формування системи економічної 

безпеки та можливості його використання в Азербайджанській Республіці. 

Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 67–71 (Index Copernicus). 

(0,5 д. а.). 
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7.  Залізко В. Д., Салаєв К. Г., Попрозман Н. В. Економічна та 

фінансова безпека Азербайджану в контексті інституційних перетворень. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. 

№ 2 (25). С. 60–64  (Web of Science). (0,9 д. а., з них авт. – 0,35 д. а., особистий 

внесок: доведено важливість інституційних перетворень для зміцнення 

економічної безпеки Азербайджану).  

8.  Салаєв К. Г. Эффективное недропользование как основа 

экономической безопасности национальной экономики. Ефективна 

економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (Index 

Copernicus). (0,5 д. а.). 

9.  Салаєв К. Г. Інформаційна складова економічної безпеки 

Азербайджану. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 60–64  (Index 

Copernicus). (0,5 д. а.). 

10.   Zhylinska, О. І., Salayev, K. H. Conceptual Model of Strengthening the 

Economic Security of Azerbaijan. Бізнес інформ. 2019. № 1. С. 50–59  (Index 

Copernicus). (1,0 д. а., з них авт. – 0,6 д. а., особистий внесок: розроблено 

концептуальну модель зміцнення економічної безпеки Азербайджану).  

 

ІІ. Опубліковані праці апробаційного характеру: 
 

11.  Vikulova, A. O., Salayev, K., Avramchuk, A. S. The Contribution of 

Research Universities in Fostering Innovation. Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 9–10 листопада 2017 р.). К., 2017. С. 73–75  (0,3 д. а., з них авт. – 

0,1 д.а., особистий внесок – визначено перспективи активізації розвитку 

дослідницьких університетів в інформаційному суспільстві).  

12.  Салаєв К. Г. Теоретичні основи ідентифікації ключових критеріїв 

оцінки економічної безпеки Азербайджану. Перспективи ефективних 

управлінських рішень у бізнесі і проектах : матеріали ІV Міжнар наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 20–21 вересня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 79–81  (0,2 д. а.).  



249 

13.  Салаєв К. Г., Залізко В. Д. Тенденції зміцнення економічної 

безпеки локальних територій: виклики та загрози діджиталізації. 

Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації :  

зб. матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 23 лютого 

2018 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. С. 190−193  (0,2 д. а., з них 

авт. – 0,1 д. а., особистий внесок: ідентифіковано виклики та загрози 

діджиталізації у контексті оцінювання економічної безпеки локальних 

територій).  

14.   Салаєв Кянан. Економічна безпека Азербайджану в умовах 

глобалізації. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. 

матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19–20 квітня 2018 р.). К. : 

КНЕУ, 2018. С. 496–498  (0,2 д. а.).  

15.  Салаєв. К. Г. До питання оцінювання економічної безпеки: 

компаративний аналіз Азербайджану та України. Перспективні напрямки 

розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика : зб. тез 

доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 жовтня 2018 р.). :  

у 5 ч. Полтава, 2018. Ч. 1. С. 27–28  (0,2 д. а.).  

16.  Салаєв К. Г. Економічна безпека Азербайджану та України: 

ретроспективний аналіз. Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. 
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