




1  

 

     Башинський, І.О. The impact of current trends in the global industry on the economic security 

of the enterprise = Вплив сучсаних тенденцій розвитку світової промисловості на економічну 

безпеку підприємства / І. О. Башинський, Г. І. Гомонюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – 

№ 2. – С. 4-6. 

  Метою статті є вивчення впливу Індустрії 4.0 на економічну безпеку підприємства 
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     Городецька, Т.Б. Іnnovative marketing in the industrial enterprise strategic menegment = 

Інноваційний маркетинг в стратегічномууправлінні промисловим підприємством / Т. Б. 

Городецька, А. Г. Іващенко, Л. В. Семерунь // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С. 

28-33. 

  У статті розглянуто розвиток інноваційних програм стратегічного управління у 

промисловості. 
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     Замлинський, В.А. Інформаційне забезпечення діагностики якості організаційних 

структур управління / В. А. Замлинський, М. В. Гижиця // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – 

№ 2. – С.7-13. 

У статі розглянуто питання розвитку інформаційного сектора, як об'єкта стратегічного 

планування економічного розвитку. 
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     Озерський, І.В. Психологічна складова процедури медіації у цивільному судочинстві / І. 

В. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С.17-22. 

  У статті досліджено психологічний контент медіаційних процедур у цивільному 

судочинстві. 
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     Сидоренко, О.О. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні 

/ О. О. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С.23-27. 

За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі 

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. тому кожен орган влади повинен володіти 

власними фінансовими джерелами, достатніми для своєї діяльності та організації управління. 
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     Стороженко, С.А. Причини незаконного переміщення товарів через митний кордон 

України / С. А. Стороженко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С.37-40. 

  У статті виявлено та проаналізовано детермінанти, які безпосередньо породжують 

товарну контрабанду. 
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     Ткаченко, С.А. Методологічно-інформаційний механізм підсистеми інтегрованого 

економіко-аналітичного забезпечення у виконанні виробничо-збутової стратегії підприємств / 

С. А. Ткаченко, О. М. Потишняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С.14-16. 

У статті викладено методологічно-інформаційний механізм підсистеми інтегрованого 

економіко-аналітичного забезпечення у виконанні виробничо-збутової стратегії підприємств 
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     Шум, М.А. Обліково-аналітичне забезпечення використання основних засобів на 

підприємствах / М. А. Шум, О. Ф. Доровський, К. Ю. Пахомова // Економіка. Фінанси. Право. – 

2019. – № 2. – С.34-36. 

У статті визначені особливості обліку основних засобів 

 
 


