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НОВІ ВИДАННЯ

Проблема формування системи економічної без�
пеки фінансових установ актуалізується в зв'язку з
кризовими тенденціями, які спостерігаються нині на
фінансових ринках багатьох країн. Політична і еко�
номічна нестабільність стають причиною появи все
нових і нових видів загроз нормальному функціону�
ванню фінансових установ, внаслідок яких змен�
шується кількість клієнтів фінансових компаній, ско�
рочується рівень їх фінансування, втрачаються кон�
курентні переваги, що в підсумку може призвести до
банкрутства і ліквідації фінансового посередника. У
відповідь на новоявлені небезпеки повинні бути зап�
ропоновані нові підходи до формування і управлін�
ня системою економічної безпеки фінансових уста�
нов, що дозволить їм адаптуватися до сучасних умов
ведення бізнесу.

Автору вдалося надати змістовно�понятійне
трактування наукової категорії економічної безпе�
ки із врахуванням специфіки різних видів фінансо�
вих установ, а також запропонувати концептуальні
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ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ�ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458�10�73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",

"ДІАДА",  "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"

основи забезпечення економічної безпеки фінансо�
вих установ в Україні. Цей важливий науковий ре�
зультат дав змогу визначити грунтовні засади фор�
мування ефективних систем економічної безпеки
різних видів фінансових інституцій.

Заслуговує на окрему увагу подане автором уза�
гальнення результатів систематичних досліджень на�
укових праць вітчизняних та зарубіжних економістів,
врахування досвіду формування систем економічної
безпеки фінансових установ та його імплементація
у законодавчі норми регулювання їх діяльності.

Позитивним аспектом роботи є той факт, що ав�
тору вдалося обгрунтувати і запропонувати напря�
ми посилення рівня економічної безпеки вітчизняних
фінансових установ.

Монографія є логічно побудованою науковою
роботою, змістовною, унікальною і корисною для
широкого кола фахівців, науковців, безпекознавців
та професіоналів з управління фінансово�економіч�
ною безпекою, викладачів і студентів.
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