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Р34 
Рєзнік О. М. 

  Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів 

із забезпечення фінансово-економічної безпеки України : монографія / 

О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський  державний університет, 2018. – 477 с. 

  ISBN 978-966-657-754-5 
 

Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правових засад діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. У науковій праці 

з’ясовується поняття та узагальнюються ознаки фінансово-економічної безпеки держави як складової 

національної безпеки держави та об’єкта адміністративно-правової охорони. Розкриваються сутність 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, місце 

правоохоронних органів серед суб’єктів зазначеного механізму, зокрема в історико-правовому аспекті, 

а також адміністративно-правове регулювання їх діяльності. Визначаються поняття та структура 

адміністративно-правового статусу правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної 

безпеки України, надається детальна характеристика кожного з його елементів. Характеризуються рівні 

та напрями, адміністративно-правові форми і методи, організаційні основи діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Узагальнюється зарубіжний досвід 

організації та діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки 

держави. Пропонуються напрямки оптимізації системи правоохоронних органів із забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави, координації та взаємодії між ними. Надаються пропозиції 

щодо вдосконалення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення 

фінансово-економічної безпеки України. 

Монографія буде корисна науковцям і практичним працівникам правоохоронних органів, 

викладачам, студентам, курсантам, аспірантам та докторантам юридичних закладів вищої освіти, а 

також усім тим, хто цікавиться проблемами діяльності правоохоронних органів із забезпечення 

фінансово-економічної безпеки України.  
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