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Тема (укр.)
Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства.

Тема (англ.)
Economic Security of Azerbaijan in the Conditions of Information Society.

Реферат (укр.)
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.

Реферат (англ.)
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.
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