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У монографії досліджено наукові засади формування стратегії підвищення рівня економічної безпеки те-
риторіально-виробничих систем. Приведені методи та моделі дослідження проблем економічної безпеки 
держави. Висвітлені енергетичні проблеми та заходи підвищення рівня економічної безпеки держави. 
Наведені приклади застосування інформаційних технологій у вирішені прикладних задач економічної 
безпеки. 
Монографія орієнтована на широке коло фахівців із економіки, енергетики та інформатики, а також на 
викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

В монографии исследованы научные основы формирования стратегии повышения уровня экономиче-
ской безопасности территориально-производственных систем. Приведены методы и модели исследо-
вания проблем экономической безопасности государства. Освещены энергетические проблемы и меры 
повышения уровня экономической безопасности государства. Приведенные примеры применения ин-
формационных технологий в решении прикладных задач экономической безопасности. 
Монография ориентирована на широкий круг специалистов по экономике, энергетики и информатики, а 
также на преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

The monograph explored the scientific basis of the formation of a strategy to improve the economic security of 
territorial production systems. The methods and models of research problems of economic security of the state. 
Covered energy issues and measures to enhance the level of economic security. These examples of the use of 
information technology in solving applied problems of economic security. 
The monograph focuses on a wide range of experts on the economy, energy and science, as well as teachers and 
students of higher educational institutions.

ISBN 978-617-7221-07-3                             

© Колектив авторів, 2014


