




[Є5.0 '• 
а іА Варналін 1. С. Економічна та фінансова 

безпека України в умовах глобалізації : 
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ім. Тараса Шевченка. -  Київ : Знання 
України. 2020. -  423 с.
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У монографії проаналізовано стан, проблеми 
та перспективи забезпечення економічної та 
фінансової безпеки України, зокрема їх 
складових, а саме: бюджетної, інвестиційної, 
соціальної безпеки, зміст інформаційної 
безпеки та державної політики України щодо 
її забезпечення в умовах глобалізації! них 
процесів.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 4 СИСЯМі 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛІ««

Фінансова безпека в системі забезпечення 
національних економічних інтересів: 
проблеми і перспективи : хіатеріалн III 
Міжнарод. наук.-практ. конф., Полтава, 21- 
22 травня 2015 р. -  Полтава : ПолтНТУ ім. 
Юрія Кондратюка. 2015. -  262 с.

У збірнику відображено результати наукових 
досліджень провідних науковців, молодих 
учених та аспірантів, розглянуто актуальні 
теоретичні й практичні проблеми забезпечення 
фінансової безпеки та впливу глобалізаційних 
процесів на національні інтереси держави.

МИТНА
БЕЗПЕКА

Паніко 11. В. Митна безпека (теорія, 
методологія та практичні рекомендації) : 
монографія / II. В. Паніко; Пан. акад. 
наук України. Ін-т регіонал. дослід. -  
Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2009. -  628 с. -  
(Серія «Митна справа в Україні»),

Моноірафія присвячена вирішенню 
актуальних наукових і господарських 
проблем, пов'язаних із забезпеченням 
митної безпеки. Висвітлені тсорстико- 
мстодологічні та прикладні засади 
формування та функціонування механізмів 
забезпечення митної безпеки, основні 
складові митної безпеки. її роль та місце в 
розвитку економіки України



ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА 
ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Лишитиме доповідь

Касперович ІО. В. Фіскальна безпека 
держави в умовах гібридної війни : 
аналітична доповідь / ІО. В. Касперович. -  
Київ : Фенікс, 2019. -  128 с.

Досліджено управління фіскальною безпекою 
держави в умовах гібридної війни. 
Охарактеризовано види економічних витрат 
через їх статистичну оцінку періоду гострої 
фази 2014-2015 рр. гібридної війни РФ проти 
України. Узагальнено вітчизняний історичний 
досвід застосування фіскальних інструментів 
реагування на гібридні загрози.

підприємств
_  Підручник

Економічна безпека підприємств: підручник / 
авт. к од.: В. .1. Ортннський, В. .1. Ксрнннький, 
і. Б. /К'нвко, та ін. -  Київ : Алерта, 2011. -  704 с.

Викладені основи правового регулювання 
комерційної таємниці за кордоном та у 
вітчизняному законодавстві. Наведені заходи 
щодо забезпечення безпеки підприємства та його 
інформації.



Шановні користувачі!

Іванюта Т. М. Економічна безпека 
пііпрнгмства : навч. посібник / Т. М. Іванюта, 
А. О. іаїчковськнй. -  Київ : ПУЛ, 2009. -  256 с.

В даному навчальному посібнику розглянуті 
сутність та складові елементи економічної 
безпеки держави, регіону, підприємства. 
Викладені основи правового регулювання 
комерційної таємниці за кордоном та у 
вітчизняному законодавстві. Наведені заходи 
щодо забезпечення безпеки підприємства та його 
інформації.

Дізнатися більше 
про різні аспекти 

фінансової безпеки держави, 
ви можете з літератури, 

що знаходиться 
в Науковій бібліотеці ДПУ.


