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Abstract. The article defines the factors of influence and drivers of in-

novations on enterprises as a result of the formation of the digital economy. 
Key risks in the implementation of digital technologies have been identified. 
The principles of implementation of changes, prerequisites for successful 
transformation as a result of digitalization have been formulated. The direc-
tions of the primary changes in the enterprise in the conditions of implemen-
tation of digital technologies have been specified. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АЗЕРБАЙДЖАНУ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Проблеми, які сповільнюють процеси зміцнення економічної 

безпеки Азербайджану, пов’язані не тільки з внутрішніми 
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соціально-економічними процесами, але й динамічними змінами 
у глобальному економічному просторі та збільшенням ступеня 
інтеграції національної економіки у міжнародну економічну си-
стему. Це зумовлює необхідність дослідження сучасних практик 
оцінювання економічної безпеки держави з метою визначення 
найбільш ефективних конструкцій. Система оцінювання еко-
номічної безпеки держави дає можливість вчасно виявляти загро-
зи національним економічним інтересам і запобігати заподіянню 
збитків національному господарству загалом. 

Формування будь-якої національної системи економічної без-
пеки неможливе без правового обґрунтування та законодавчого 
затвердження. Правове підґрунтя є обов’язковою основою для 
зміцнення економічної безпеки країни та розвитку усіх складових 
національної економіки. 

Ретроспективний аналіз правових основ забезпечення еко-
номічної безпекисвідчить про важливість аналізу зовнішнього 
впливу на економічні процеси держави, оскільки історичній до-
свід свідчить про можливість завдання тяжких ударів по країні та 
добробуту її населення за допомогою лише економічних важелів 
та інструментів. Саме тому Міжнародні аспекти забезпечення 
економічної безпеки посідають особливе місце в системі відно-
син між промислово розвиненими та країнами, що розвиваються. 
Вони підкріплені, зокрема, резолюцією 42/165 Генеральної 
Асамблеї ООН "Міжнародна економічна безпека" та доповіддю 
Генерального секретаря ООН "Концепція міжнародної економіч-
ної безпеки" (документ ООН А / 42/314 від 4 червня 1987 р.) [1]. 

Якщо розглядати дослідження [2−5], то варто зважати, що за 
рахунок визначення правильних пріоритетів розвитку локальних 
територій та врахування міжнародної ситуації можливо визначи-
ти найбільш важливі параметри, які можуть надати кращу оцінку 
економічній безпеці на даному етапі розвитку суспільства та 
національної економіки через індекс глобальної конкурентос-
проможності, який налічує більше 100 змінних, з яких сформова-
но 3 основні групи субіндексів: "Основні вимоги", "Підсилювачі 
продуктивності" та "Інновації та фактори вдосконалення" [3, 
с. 73]. Розрахунок глобального індексу конкурентоспроможності 
відбувається шляхом зіставлення значень кожного з аналізованих 
показників та обчислення індексів по кожному із них.  

Висновки та пропозиції. Одним з пріоритетів зміцнення еко-
номічної безпеки Азербайджану за умов активізації глобалізацій-
них процесів має стати ефективне функціонування системи 
моніторингу глобального індексу конкурентоспроможності, який 
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характеризуватиме конкурентні переваги національної економіки 
країни. Також доцільно визначати шляхи подолання міжнарод-
них бар’єрів, які заважають економічному прогресу та підрива-
ють економічну безпеку країни.  

При цьому варто враховувати особливості диверсифікації 
національної економіки, яка є складною умовно відкритою си-
стемою з чіткою ієрархічною структурою із явною зовнішньою 
логікою співпраці у напрямі зміцнення міжнародного захисту ін-
формаційно-комунікаційних ресурсів та національних інтересів 
Азербайджану. 
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Анотація. У роботі викладено авторський підхід до формування 
конкурентної позиції сучасної компанії. Запропоновано виділяти чоти-
ри проекції ідентифікації конкурентної позиції, а саме ринкову, репу-
таційну, поведінкову та ціннісно-цільову. Обґрунтовано доцільність 
чотрирьохпроекційного підходу до формування конкурентної позиції 
компанії, виходячи з ключових положень ресурсного підходу в страте-


