ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
I RACHUNKOWOŚĆ
JOURNAL OF FINANCIAL
MANAGEMENT
AND ACCOUNTING

2 (1) 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Warszawa 2014

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 2 (1) 2014
JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 2 (1) 2014

SPIS TREŚCI
Iryna Volodymyrivna Perevozova
Economic expertise of a business plan as an instrument of control in the financial
justification of an investment project
Ekspertyza ekonomiczna biznes planu jako instrumentu kontroli w ramach
uzasadnienia realizacji projektu inwestycyjnego .............................................................

5

Nataliya Оrlova
Issues of non-bank financial institutions investment activity in Ukraine
Działalność inwestycyjna niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie ........

13

Liliana Tarasivna Goral, Oleksandr Petrovych Sergeyev
Ensuring the competitiveness of Ukraine’s gas transit system in the context
of innovation and investment development
Konkurencyjność systemu przesyłu gazu na Ukrainie w kontekście innowacji
i rozwoju inwestycji .................................................................................................................... 23
Michał Soliwoda
Dilemmas concerning dependencies between direct payments and farm
investment
Dylematy dotyczące zależności między płatnościami bezpośrednimi
a inwestycjami gospodarstw rolniczych ............................................................................. 33
Tetіana G. Kaminska, Olena A. Boiarova, Galyna O. Germanchuk
Intellectual capital in the enterprise value formation
Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa ......................... 47

Mykola Malik, Lesia Zaburanna
The state backing mechanism for the development of the agrarian sphere
of economy of Ukraine
Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki
Ukrainy ............................................................................................................................................ 59
Iryna I. Mazur, Olena V. Pimenova
Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system
of agrarian relation of Ukraine
Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności
w systemie agrarnym Ukrainy ................................................................................................ 69
Irina Kharcheva
The role and modification of accounting in the system of personnel
management in the agro-industrial complex
Znaczenie i modyfikacja rachunkowości w systemie zarządzania personelem
w sektorze przemysłu rolnego .................................................................................................. 79
Voitkiv Taras, Vira Shyiko
Investments as part of the strategic development of the national economy
Inwestycje jako element strategii rozwoju gospodarki narodowej .......................... 89

