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ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності (економічні науки) 

  

  

     I. Формула спеціальності: 

     Наукова спеціальність   є   сферою   науки,   яка  досліджує: національну систему  

забезпечення  економічної  безпеки  суб'єктів господарювання,   діяльність  яких  

впливає  на  стан  економічної безпеки  держави;  теоретико-методологічні,  

науково-методичні  та практичні  засади  організації,  функціонування та розвитку 

систем економічної безпеки транснаціональних компаній, корпорацій, банків і   

підприємств;   цілі,   завдання,  форми,  методи,  технології, механізми  управління  

та  взаємодії   служб   безпеки   суб'єктів господарювання  в  системі економічної 

безпеки відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів. 

  

     II. Напрями досліджень: 

     - Теорія та методологія досліджень систем економічної безпеки суб'єктів 

господарювання. 

     - Цілі,  завдання,  принципи,  форми,  методи,  механізми  та функції  служб  

безпеки   суб'єктів   господарювання   в   системі забезпечення економічної безпеки. 

     - Критерії,  показники й індикатори стану системи економічної безпеки суб'єктів 

господарювання й оцінка її ефективності. 

     - Діяльність  служб  безпеки  суб'єктів  господарювання  щодо забезпечення 

фінансової, економічної, енергетичної, інвестиційної, інноваційної,     

зовнішньоекономічної      безпеки      суб'єктів господарювання. 

     - Моделювання  та  проектування  систем  економічної  безпеки суб'єктів 

господарювання. 

     - Діяльність суб'єктів системи національної  безпеки  України із забезпечення 

економічної безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Управління   системою   економічної    безпеки    суб'єктів господарювання. 

     - Контролювання,  моніторинг  і  діагностика  стану   системи економічної 

безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Організаційне  забезпечення  функціонування   та   розвитку системи 

економічної безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти   

системи  забезпечення  економічної  безпеки  суб'єктів господарювання. 

     - Стратегія  розвитку  системи  економічної безпеки суб'єктів господарювання в 

Україні. 

     - Економічна  безпека  суб'єктів  господарської діяльності як складова частина 

національної безпеки держави. 



     - Діяльність  служб  безпеки  суб'єктів  господарювання  щодо розв'язання 

корпоративних  конфліктів,  запобігання  протиправному поглинанню та 

рейдерству. 

     - Захист комерційної таємниці й інтелектуальної  власності  в системі 

економічної безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Фінансово-економічне  та   кадрове   забезпечення   системи економічної 

безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Організація та види планування  діяльності  служби  безпеки суб'єктів 

господарювання. 

     - Технології   системи   забезпечення   економічної   безпеки суб'єктів 

господарювання. 

     - Інноваційний розвиток системи економічної безпеки суб'єктів господарювання. 

     - Інформаційно-аналітичне  забезпечення  системи  економічної безпеки суб'єктів 

господарювання.  

     - Механізми    системи    економічної    безпеки    суб'єктів осподарювання. 

     - Затрати  та  фінансово  економічні  результати   діяльності служби безпеки 

суб'єктів господарювання.  

  

     III. Галузь  науки,  з  якої  присуджуються  наукові ступені: 

економічні науки. 

 


