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УДК 338.24-658.014 
 
У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького 

складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету 
“Львівська політехніка", а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів 
України. Серед економічних проблем чільне місце займають матеріали, в яких розглядаються 
питання, пов'язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішенням 
актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах 
господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед 
проблем управління чільне місце займають публікації, в яких висвітлюються проблеми 
удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформа-
ційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного 
потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, 
забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання.  

Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для 
наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей 
національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації. 
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