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1. Поняття економічної безпеки держави, її системна сутність та структурні
рівні
2. Економічна безпека в системі національної безпеки країни
3. Критерії економічної безпеки країни
4. Об'єкти та суб'єкти економічної безпеки країни за структурними рівнями
економічної безпеки
5. Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання, населення
6. Національні економічні інтереси України та їх класифікація.
Трансформація національних економічних інтересів України за роки
незалежності
7. Поняття загрози економічній безпеці країни. Класифікація загроз
8. Основні внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці відкритої
економіки
9. Основні напрями діяльності держави у сфері економічної безпеки
10.Теоретичне положення та методи оцінки економічної безпеки держави.
Критерії та порогові значення
11.Питання економічної безпеки держави в Законі України "Про основи
національної безпеки України"
12.Питання економічної безпеки держави в "Стратегії національної безпеки
України"
13.Стратегія економічної безпеки та система її забезпечення на рівні
держави
14.Макроекономічна стабілізація та економічна безпека
15.Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки країн
16.Структурна перебудова економіки України та забезпечення її
економічної безпеки
17.Демонополізація і політика розвитку конкуренції в контексті економічної
безпеки
18.Поняття та критерії економічної незалежності держави
19.Проблема розвитку внутрішнього ринку України в контексті економічної
безпеки
20.Тарифні і нетарифні методи захисту внутрішнього ринку України
21.Транснаціональні корпорації та вплив їх діяльності на економічну
безпеку України
22.Форми і методи ефективного використання географічного та
геополітичного положення України
23.Проблеми нарощування та реалізації транзитного потенціалу України
24.Економічна безпека країни у міжнародному вимірі

25.Участь України у міжнародних економічних об'єднаннях
26.Участь України у розвитку міжнародних транспортних коридорів
27.Економічна безпека України в регіональному вимірі - чинники, загрози,
проблеми збалансованого розвитку продуктивних сил регіонів
28.Методика оцінки економічної безпеки регіонів
29.Шляхи досягнення соціальної злагоди в умовах України
30.Інституційна складова економічної безпеки України
31.Енергетична безпека України в Енергетичній стратегії України на період
до 2030 року
32.Основні загрози у сфері енергетичної безпеки України, шляхи їх
подолання
33.Структура енергетичного балансу України, шляхи її вдосконалення
34.Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України в контексті
забезпечення енергетичної безпеки
35.Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення енергетичної безпеки
України
36.Проблема енергозбереження та шляхи її вирішення в Україні
37.Напрями підвищення ефективності енергоспоживання в Україні
38.Проблеми відтворення основного капіталу в контексті економічної
безпеки України
39."Тіньова" економічна діяльність, проблеми дослідження та шляхи
зменшення
40.Політика забезпечення економічної безпеки в інвестиційній сфері
41.Державні інвестиційні пріоритети
42.Сутність явища втечі капіталу, канали та способи втечі капіталу з країни,
проблеми контролю
43.Україна в системі міжнародного зовнішнього фінансування
44.Проблеми зовнішніх боргів України
45.Фінансові інновації інвестиційного процесу: поняття, види, функції
46.Поняття технологічної безпеки країни
47.Загрози технологічній безпеці України, шляхи подолання
48.Технологічні пріоритети розвитку України
49.Військово-економічна безпека, поняття, критерії
50.Основні загрози військово-економічній безпеці України
51.Україна і НАТО
52.Поняття продовольчої безпеки держави
53.Основні загрози продовольчій безпеці України, шляхи подолання
54.Пріоритети розвитку агропромислового комплексу України
55.Поняття фінансової безпеки держави
56.Основні загрози фінансовій безпеці України, шляхи подолання
57.Бюджетна безпека та її складові
58.Податкова політика України в контексті її економічної безпеки.
Податковий кодекс України
59.Проблеми зайнятості населення у контексті національної безпеки
держави

60.Зовнішня торгівля України в контексті її економічної безпеки
61.Стратегічні напрями міжнародного економічного співробітництва
України
62.Напрями та механізм розвитку експортного потенціалу України та її
регіонів
63.Україна і СОТ
64.Процес приватизації в Україні в контексті забезпечення її економічної
безпеки
65.Соціально-демографічні чинники економічної безпеки
66.Пріоритети державної соціальної політики в контексті забезпечення
економічної безпеки України
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