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У збірнику оцінено та проаналізовано основні тенденції розвитку фінансових компаній України як небанківських 
фінансових посередників. Виявлено низку проблем, які стримують подальший розвиток фінансових установ, та 
запропоновано шляхи розвитку фінансових компаній України. 

Розглянуто концептуальний підхід до управління економічним потенціалом державних підприємств з використанням 
державно-приватного партнерства (ДПП). Рекомендована модель управління економічним потенціалом шляхом 
структурування ключових інструментів управління підприємством, що забезпечить комплексне бачення можливостей його 
реалізації, визначення ризиків та проблемних питань за розрізами економічної діяльності.  

Доведено необхідність розробки напрямків регіональних програм економічного й соціального розвитку в області 
управління людським капіталом задля накопичення людського потенціалу України.  

Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання інтегрального показника фактору ризику у діяльності 
банків. Методологія розрахунку інтегрального показника ризику функціонування банків передбачає такі етапи: діагностика 
і моніторинг індикаторів фінансової стійкості банків; розрахунок бета-коефіцієнту; оцінка фінансової стійкості банків з 

урахуванням фактора ризику; прийняття рішення щодо управління ризиком.  
Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
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