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Статтю присвячено розгляду кримінологічної характеристики шахрайства та з’ясування її 

значення для аудиторської діяльності. Встановлено, що міжнародні стандарти аудиту для 

ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності пропонують 

використовувати трикутник шахрайства, який свого часу розробив американський кримінолог 

Дональд Рей Крессі. На основі наведеного аналізу міжнародних стандартів аудиту обґрунтовано 

необхідність поглибленого дослідження кримінологічної характеристики шахрайства у сучасних 

умовах економічного розвитку України з метою визначення її впливу на вітчизняну аудиторську 

діяльність. 

 

Бровкова, О. Г. Фінансове управління, як основний засіб підвищення конкурентоздатності 
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У статті розглянуто основні проблеми та особливості фінансового управління. Така тематика 
є актуальною, адже отримання прибутку для підприємства – це основна мета, а без умілого 
координування даного блоку вона є недосяжною. Визначено основні аспекти, завдання, проблеми 
та важелі фінансового управління. Запропоновано схему ключових етапів впровадження та 
ефективних рекомендацій для поступових змін у фінансовій сфері підприємства. 

 

Озерський, І. В. Урахування соціально-психологічної оцінки родинних взаємин як один із 
чинників внутрішнього переконання судді під час ухвалення рішення про визначення місця 
проживання дитини / І. В. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 3. — С. 17 -19. 

У статті досліджується правова проблема визначення місця проживання малолітньої дитини 
з одним із батьків. Проаналізовано становлення європейської та національної юридичної практики 
та її сучасні підходи до вирішення подібних спорів. Досліджено теоретичні та практичні питання 
визначення місця проживання дитини з урахуванням її якнайкращих інтересів на ґрунті вивчення 
матеріалів судових справ національних судів та аналізу рішень Європейського суду з прав людини. 
У контексті означеного пропонується авторський підхід у застосуванні норм цивільного 
процесуального законодавства з оптимізації механізму визначення місця проживання дитини на 
ґрунті висновку спеціаліста психолога. Автором наголошується необхідність врахування судом 
висновків спеціалістів-психологів під час ухвалення рішення для визначення місця проживання 
дитини 
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Управління персоналом є найдинамічнішою підсистемою будь-якого підприємства, й якісне 
переосмислення методів і технологій управління персоналом тягне за собою значний вплив на 
результати діяльності підприємства загалом. Це підтверджує особливу значимість вивчення 
впливу діджиталізації на дану сферу управління. У статті сфокусовано увагу на трансформації 
найважливішої підсистеми управління підприємством – системи управління персоналом під 
впливом цифрової економіки. На стику цифровізації й управління персоналом виникає нова форма 
управління – діджиталізоване управління персоналом. Розглянуто основні теоретичні положення 
діджиталізованого управління персоналом підприємства, позначено його принципи, вплив на 
внутрішнє середовище й ринок праці загалом. 


