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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 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 
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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 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; 

–  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.  
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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 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.  
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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, 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 
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.  
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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 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 
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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 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). 

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.  

 



7 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано її мету і завдання, визначено предмет, об’єкт та методи 
дослідження, окреслено наукову новизну, висвітлено практичне значення 
одержаних наукових результатів, наведено інформацію щодо їх апробації. 

У першому розділі “Теоретичні основи економічної безпеки 
національного господарства” висвітлено підходи до розкриття поняття 
економічної безпеки у сучасних теоріях розвитку національних господарств, 
узагальнено міжнародні практики оцінювання рівня економічної безпеки країн 
світу, ідентифіковано індикатори інтегрального оцінювання економічної 
безпеки національного господарства в інформаційному суспільстві. 

Систематизація існуючих наукових досліджень, пов’язаних із безпековою 
проблематикою, уможливила розвиток поняттєвого апарату економічної науки у 
частині трактування сутності економічної безпеки національного господарства, 
що 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. Це дало 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. За результатами систематизації існуючого 
досвіду та індикаторів оцінювання економічної безпеки країн світу розвинуто 
теоретичні положення щодо структурування економічної безпеки національного 
господарства в умовах прискореного розгортання інформаційного суспільства й 
обґрунтовано виділення її макроекономічної, енергетичної, демографічної, 
аграрної, інформаційної та екологічної складових. Показано ключове значення 
інформаційної складової у процесі зміцнення економічної безпеки країни за 
рахунок своєчасного виявлення загроз національним економічним інтересам у 
процесі реалізації концепції сталого розвитку. Також обґрунтовано можливості 
розробки методичного інструментарію інтегрального оцінювання економічної 
безпеки Азербайджану на основі індексного розрахунку складових економічної 
безпеки за сформованою сукупністю індикаторів і визначенням їх відповідних 
вагових коефіцієнтів для виявлення загроз у реалізації управлінських заходів 
щодо зміцнення національної економіки.  

Виявлено, що в умовах інформаційного суспільства актуалізується 
проблема оперативності ідентифікації внутрішніх і зовнішніх загроз та захисту 
національного господарства від їх впливу. З’ясовано, що відкрита комп’ютерна 
система кіберзахисту формує технологічну основу національної безпекової 
політики. Розвинуто теорію екосестейт на макрорівні управлінських потреб за 
рахунок актуалізації використання технології блокчейн під час формування 
інноваційної структури управління економічною безпекою, що унеможливлює 
будь-які корупційні дії. 
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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 створення інтерактивної 
електронної форми інформаційного обміну, насамперед у податковій системі, 
що сприятиме зміцненню безпеки національної економіки. Доведено, що 
інституційні засади зміцнення економічної безпеки на макрорівні мають 
розгортатися через цифрову трансформацію діяльності  владних структур та 
діджиталізацію всього суспільства, що прискорюватиме, з одного боку,  
розробку ефективних інструментів безпекової політики, а з іншого – 
активізуватиме сталий розвиток національного господарства країни.  

У другому розділі “Діагностика національного господарства 
Азербайджану в контексті оцінювання його економічної безпеки” здійснено 
моніторинг індикаторів розвитку азербайджанської економіки, 
охарактеризовано інформаційну складову економічної безпеки національного 
господарства, проведено інтегральне оцінювання економічної безпеки 
Азербайджану на основі розрахунку субіндексів її складових у 2011 – 2016 рр. 

Ретроспективний аналіз рейтингових індексів пострадянських економік 
засвідчив вихід Азербайджану на лідируючі позиції в останнє десятиліття, 
попри те, що лідером на початку ринкових трансформацій була Україна. 
Проведений аналіз сучасної динаміки індикаторів стану економіки 
Азербайджану дав змогу стверджувати, що кожного року національне 
господарство цієї країни зазнає суттєвих позитивних змін, більшість показників 
стрімко зростає, інші мають стабільну динаміку, і лише окремі зменшуються. 
Зокрема висхідну динаміку розвитку інформаційної складової національного 
господарства відображає лідерство Азербайджану серед пострадянських держав 
за показником Глобального індексу кібербезпеки, що у 2015 р. досяг свого 
максимального рівня  (0,5294), при цьому серед 196 країн світу Азербайджан за 
аналізованим показником посів 11 місце.   

На Міжнародному форумі в Давосі за індексом інклюзивності, що 
характеризує загальний економічний стан країни і добробут населення, 
Азербайджан увійшов до кола світових лідерів, у 2018 р. посівши третє місце та 
випередивши такі країни, як Латвія і Польща. Водночас аргументовано 
недоцільність оцінки рівня економічної безпеки Азербайджану виключно за 
індикаторами інклюзивності, оскільки в оцінюванні макроекономічної 
складової економічної безпеки необхідно враховувати основні макро- і 
мікропруденційні індикатори функціонування соціально-економічної та 
фінансової систем країни. 

Системний аналіз індикаторів розвитку азербайджанської економіки 
засвідчив, що одним із ключових завдань безпекової політики Азербайджану є 
формування адекватного потребам активізації сталого розвитку країни 
інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики. З прискоренням 
цифрових трансформацій попри низку переваг сучасної азербайджанської 
системи мікропруденційного нагляду останні світові фінансово-економічні 
кризи виявили прогалини й актуалізували необхідність комплексної роботи 
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щодо оцінювання рівнів економічної безпеки та її прогнозування, що допоможе 
моделювати сценарії ймовірного розвитку національної економіки. Зокрема 
проведений аналіз статистичних баз даних засвідчив зростання зовнішнього 
боргу Азербайджану у 2020 р. до обсягів ВВП країни, тоді як у 2015–2016 рр. 
зовнішній борг Азербайджану дорівнював 8% ВВП, у 2018 р. зовнішній борг 
зріс до 20% ВВП. Важливість цього індикатора засвідчує міжнародний досвід, 
оскільки навіть несуттєві проблеми, пов'язані з обслуговуванням зовнішнього 
боргу, спричиняють зниження кредитного рейтингу країни. Міжнародна 
рейтингова агенція Standard & Poor's у звіті 2018 р. підтвердила суверенні 
кредитні рейтинги Азербайджану на рівні “BB + / B”, водночас прогноз 
рейтингів визнано як “негативний”. 

Актуалізовано досвід України в оцінюванні макрорівня економічної 
безпеки на основі проведеного в дисертації порівняння економічних систем двох 
країн, що підтвердило можливості застосування методичного інструментарію 
інтегрального оцінювання економічної безпеки, розробленого українськими 
вченими, за умов їх відповідної адаптації до специфіки національного 
господарства Азербайджану. З’ясовано, що використання індексних методів 
оцінки, які базуються на методології інтегрального оцінювання, уможливлює 
оперування одним узагальнюючим індексом та його визначення на основі 
39 індикаторів, згрупованих у шість субіндексів, а саме: макроекономічний, 
енергетичний, демографічний, аграрний, екологічний, інформаційний. Це дасть 
змогу максимально точно описувати траєкторію динаміки економічної безпеки 
Азербайджану з відповідною деталізацією за субіндексами її складових. У 
таблиці 1 відображено значення субіндексів складових економічної безпеки 
Азербайджану, за якими було розраховано її інтегральний індекс.  

Таблиця 1 
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  

 
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 ).1915,0  ;1924,0  ;1621,0  ;1339,0  ;1240,0  ;1961,0( 654321 ====== αααααα  

Виконані технічні обчислення за мультиплікативною формулою (1) та 
адитивною формулою (2) дали змогу візуалізувати зміни траєкторії динаміки 
інтегрального індексу економічної безпеки Азербайджану в 2011–2016 рр. (рис. 1).  

 

 
Мультиплікативна форма запису 

 
Адитивна форма запису 

 

Рис. 1. Візуалізація динаміки інтегрального індексу  
економічної безпеки Азербайджану, 2011–2016 рр.* 

*Джерело: розраховано автором на основі даних Державного комітету статистики 
Азербайджанської Республіки та міжнародної бази Knoema з використанням програм 
Statistica 12 та Microsoft Excel 2016 
 

Здійснено 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. 

 Застосування розробленої методики оцінювання інтегрального індексу та 
розрахунок субіндексів економічної безпеки Азербайджану дали змогу 
аргументувати висновок про тимчасове погіршення економічної захищеності 
країни, оскільки інтегральний індекс економічної безпеки Азербайджану, 
обчислений за мультиплікативною формулою, досягнувши максимального 
значення у 2014 р. (0,9055), змінив траєкторію своєї динаміки з висхідної на 
низхідну, у 2015 р. і 2016 р. його значення становили відповідно 0,8477 та 
0,8011, наблизившись до межі переходу на нижчий рівень безпеки. 

Im Ia 
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Таблиця 2 
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 для сприяння сталому розвитку рівень 
економічної безпеки національного господарства  

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 
 
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 формах їх 
представлення засвідчив переваги використання мультиплікативної форми, що 
уможливлює проведення найбільш чутливого до змін індикаторів моніторингу 
економічної безпеки на макрорівні інформаційного суспільства та отримання   
прогнозів індексу економічної безпеки у середньостроковій перспективі.  

У третьому розділі “Пріоритети зміцнення економічної безпеки 
Азербайджану в інформаційному суспільстві” побудовано концептуальну 
модель зміцнення економічної безпеки Азербайджану, обґрунтовано 
інституційні умови посилення економічної безпеки національного господарства 
країни, надано середньостроковий прогноз значень інтегрального індексу 
економічної безпеки Азербайджану. 



12 

Запропоновано концептуальну модель зміцнення економічної безпеки 
Азербайджану, яку сфокусовано на ефективну протидію ризикам і загрозам задля 
недопущення їх негативного впливу й спричинення збитків національній 
економіці та добробуту населення. Ця модель ґрунтується на тому, що належний 
рівень інформаційної складової економічної безпеки досягається через реалізацію 
науково-обґрунтованого комплексу адміністративних, економічних та інших 
заходів підвищення як рівня захищеності інформаційних прав суб’єктів 
господарювання, так і національних економічних  інтересів (рис. 2).  

 
 

Рис. 2.  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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Обґрунтовано, що 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 прав власності, зокрема інтелектуальної.  

Розраховано прогнозні динамічні ряди інтегрального індексу економічної 
безпеки Азербайджану та виявлено біфуркаційний інтервал його змін, що  припав 
на період з 2017 по 2019 рр. З’ясовано найбільш імовірне настання у цей час 
реалістичного сценарію, за яким до 2022 р. значення інтегрального індексу 
економічної безпеки Азербайджану поступово збільшуватиметься (0,8530–0,8995) 
та перебуватиме в інтервалі найвищого рівня безпеки.  

Обґрунтовано фактори зміцнення економічної безпеки Азербайджану, серед 
яких екзогенним фактором є незмінність цін на нафту та газ, ендогенними 
факторами визначено планове завершення великих транспортних проектів і 
прискорення діджиталізації економічних та управлінських процесів у країні. 
Відтак беззаперечним пріоритетом зміцнення економічної безпеки Азербайджану 
є актуалізація її інформаційної складової та цифрова трансформація всіх секторів 
національного господарства, насамперед, енергетичного й аграрного.  

Доведено, що інституційне забезпечення економічної безпеки на 
макрорівні є однією з вирішальних домінант сталого розвитку країни, в умовах 
прискореного розгортання інформаційного суспільства це уможливлює 
створення і реалізацію національного проекту “е-Azerbaijan”.  

 
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 критеріальної бази.  
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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 
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.).  

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.   
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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 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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Салаєв Кянан Гаджи огли. Економічна безпека Азербайджану  

в умовах інформаційного суспільства. – Рукопис.  
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 розвинуто теоретичні положення та вдосконалено методичні 
підходи оцінювання економічної безпеки на макрорівні інформаційного 
суспільства, здійснено їх реалізацію на прикладі інтегрального оцінювання 
економічної безпеки Азербайджану, розробки інституційних засад та 
пріоритетів її зміцнення. Ідентифіковано перелік індикаторів економічної 
безпеки Азербайджану, які комплексно характеризують її макроекономічну, 
енергетичну, демографічну, аграрну, екологічну, інформаційну складові. 
Розроблено методичний інструментарій інтегрального оцінювання економічної 
безпеки через розрахунок шести субіндексів та інтегрального індексу 
економічної безпеки Азербайджану, ідентифіковано їх граничні значення та 
обґрунтовано виділення п’яти рівнів безпеки національного господарства. 
Виявлено і візуалізовано зміну траєкторії динаміки рівня економічної безпеки 
Азербайджану з висхідної на низхідну, побудовано середньострокові прогнози 
динаміки інтегрального  економічної безпеки Азербайджану та обґрунтовано 
пріоритети її зміцнення.  

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.  

 
АННОТАЦИЯ 

Салаев Кянан Гаджи оглы. Экономическая безопасность 
Азербайджана в условиях информационного общества. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В диссертации развито теоретические положения и усовершенствовано 
методические подходы оценивания экономической безопасности на макро 
уровне информационного общества, осуществлено их реализацию на примере 
интегрального оценивания экономической безопасности Азербайджана, 
разработки институциональных оснований и приоритетов ее укрепления. 
Идентифицирован перечень индикаторов экономической безопасности  
Азербайджана, комплексно характеризирующих ее макроэкономическую, 
энергетическую, демографическую, аграрную, экологическую, информационную 
составляющие. Разработан методический инструментарий интегрального 
оценивания экономической безопасности через расчет шести субиндексов и 
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интегрального индекса экономической безопасности Азербайджана, 
идентифицированы их предельные значения и обосновано выделение пяти 
уровней безопасности национального хозяйства. Обнаружено и визуализировано 
изменение траектории динамики уровня экономической безопасности 
Азербайджана с восходящей на нисходящую, построено среднесрочные   
прогнозы динамики  экономической безопасности Азербайджана и обосновано 
приоритеты ее укрепления.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационное 
общество, индикаторы экономической безопасности, экономическая 
безопасность национального хозяйства, интегральное оценивание 
экономической безопасности, экономическая безопасность Азербайджана, 
интегральный индекс экономической безопасности Азербайджана. 

 
SUMMARY  

Salayev Kanan Haci. Economic Security of Azerbaijan in the Conditions of 
Information Society. The 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 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 
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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 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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