ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки)
І. Формула спеціальності.
Економічна безпека держави - досліджуються національні економічні
інтереси і загрози економічній безпеці України, здатність держави до захисту
національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, а
також здатність національної економіки зберігати та поновлювати критичний
рівень суспільного відтворення і достатній оборонний потенціал в кризових
ситуаціях.
2. Напрями дослідження:
а) загальні положення
методологія дослідження проблем економічної безпеки, ідентифікація
об’єктів економічної безпеки, національні економічні інтереси, внутрішні та
зовнішні загрози економічній безпеці, критерії економічної безпеки, індикатори
економічної безпеки та їх порогові рівні.
б) забезпечення економічної безпеки
Розбудова ринкових регуляторів економіки: ринкова інфраструктура,
законодавче
забезпечення
ринкових
відносин,
фондовий
ринок,
антимонопольне регулювання, державний протекціонізм, державна та приватна
власність, аграрна реформа.
Ефективність системи управління економікою: законодавче
забезпечення господарського механізму, державне регулювання економіки,
економічна ефективність прийнятих законів, державні економічні програми,
вільні економічні зони, транспортні коридори.
Регіональна
економічна
політика:
формування
регіонального
господарського механізму, регіональні програми економічного розвитку,
комплексні міжрегіональні проекти, місцеві цінні папери, регіональне
самоуправління.
Забезпеченість трудовими ресурсами: демографічні аспекти економічної
безпеки, ефективність розподілу населення між містом і селом, ефективність
розподілу зайнятих між секторами економіки.
Якість робочої сили: стимули для праці, продуктивність праці.
Ефективність структури виробництва: замкнутість технологічних
циклів, технологічний рівень виробництва, стан інфраструктури, ефективність
міжгалузевих пропорцій, відтворення основного капіталу, внутрішні та
зовнішні інвестиції, інтеграція в світову економіку, еколого-економічні
проблеми.
Суверенність над об'єктами власності: законодавче забезпечення
майнових прав особи, приватизація, співвідношення форм власності,

формування "середнього" класу, майно в особистій власності, ефективність
існуючої структури власності.
в) сфери та аспекти економічної безпеки
Фінансова безпека: грошово-кредитна політика, політика запозичень,
валютне регулювання, податкова реформа, стримування інфляції, ефективність
державного регулювання цін, платіжний баланс, внутрішній і зовнішній
державний борг, бюджетна безпека, ефективність кредитування, емісія.
Соціальні аспекти економічної безпеки: проблеми заборгованості по
зарплаті і пенсіям, пенсійна реформа, диференціація грошових доходів, межа
малозабезпеченості, доступність життєво необхідних послуг, продовольчий
кошик, проблеми безробіття.
Ресурсна безпека: енергетична безпека, проблеми забезпечення
мінеральною сировиною, продовольча безпека, проблеми міждержавних
господарських зв'язків, диверсифікація у забезпеченні сировиною.
Тіньова економіка: тіньовизація бюджетної сфери, контрабанда, корупція,
нелегальні валютні операції, незаконна приватизація, приховування доходів,
фінансово-економічне шахрайство, експорт капіталу, кримінальний промисел.
Воєнно-економічна безпека: оборонний бюджет, економічна реформа
Збройних сил, конверсія, подвійні технології, створення самодостатнього
національного ВПК, створення замкнених циклів виробництва військової
техніки та озброєнь, експорт зброї.
Технологічна безпека: науково-технічний потенціал держави, підвищення
самозабезпечення в ключових технологіях цивільного та воєнного виробництва,
пріоритети державної підтримки науки і техніки, ресурсо- і енергозберігаючі
технології, інноваційна політика.
Зовнішньоекономічна безпека: диверсифікація ринків збуту, проблеми
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, бартерні операції, демпінг,
торговий баланс, товарна структура експорту та імпорту, регіональні
пріоритети розвитку експорту, науково-технічні та виробничо-структурні
пріоритети
розвитку
експортного
потенціалу,
критичний
імпорт,
імпортозамінюючі товари і технології, іноземні інвестиції, державний
протекціонізм, митний контроль, сертифікація.
3. Галузі науки, в яких відбувається присудження наукового cтупеня.
Економічні науки.

