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     Бутинець, Т.А. Економіко-правові аспекти подвійного запису фактів господарського життя в 

бухгалтерському обліку / Т. А. Бутинець // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 10-13 

  Проведено аналіз досліджень трактувань сутності подвійного запису з позиції 

економіко-правового підходу сучасних та видатних вчених у ретроспективі. 
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     Варцаба, В.І. Оцінка діяльності інтегрованих посередників в Україні / В. І. Варцаба // 

Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 35-39. 

   Здійснено аналіз функціонування українських банків та небанківських кредитних установ. 
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     Мельник, Т.Г. Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств / Т. Г. Мельник, 

У. І. Клим // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 14-16. 

Розробка системи контролю на підприємствах готельного господарства повинна відбуватися з 

урахуванням не тільки галузевих особливостей, а й на базі аналізу фінансових показників. 
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     Пізняк, Т.І. Теоретичні аспекти формування ефективної системи мотивації працівників на 

сільськогосподарському підприємстві / Т. І. Пізняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 

17-20. 

Дослідження ступінь значущості потреб і виявлення мотивів працівників. 
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     Смирнова, Н.В. Впровадження організаційної культури підприємства через соціалізацію 

працівника / Н. В. Смирнова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 27-30. 

Для забезпечення ефективності даного процесу слід створити атмосферу творчої співпраці 

адміністрації і підлеглих, засновану на взаємоповазі, єдності інтересів і двостронньому 

дотриманні норм організаційної культури, що є мистецтвом і, в першу чергу, керівництва 

підприємства. 

 

6  

 

     Ткаченко, С.А. Тотальна господарська референція (оцінка) витрат на асекурацію 

конкурентоспроможного рівня якісних характеристик і технічних параметрів (норм) продукції / С. 

А. Ткаченко, О. М. Потишняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. – С. 31-34. 

   Серед перспектив розвідок у даному напряму особливою актуальністю відрізняються цільові 

питання, пов'язані із плануванням, обліком і особливостями єдиного економічного аналізу та оцінки 

витрат. 
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     Чубань, В.С. Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні показників у сфері 

цивільного захисту / В. С. Чубань, Ю. А. Скоробогатов // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 3. 

– С. 6-9 

   Економіко-математичне моделювання можна подати у вигляді комплексу задач, розв'язання 

яких потрібно здійснити трьома етапами. 
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     Шматько, Н.М. Постанова задачі моделювання динаміки організаційного розвитку 

великомасштабної економіко-виробничої системи / Н. М. Шматько // Економіка. Фінанси. Право. – 

2019. – № 3. – С. 21-26. 

Розроблено верхньорівневу модель організаційного розвитку ВЕВС з використанням мови 

моделювання ArchiMate. 

 
 


