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У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викла-

дацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших 
наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне 
місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і 
підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних 
процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки 
діяльності підприємств. Серед проблем управління автори у своїх публікаціях значну увагу 
звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяль-
ністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового 
менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегіч-
ного 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. 

 
Рекомендувала Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка” 

(протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.) 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р. 

 
 
Редакційна колегія: 
проф., д-р екон. наук Й.М. Петрович (відп. редактор); 
проф., д-р екон. наук Є.В. Крикавський (заст. відп. редактора); 
проф., д-р екон. наук Н.І. Чухрай (заст. відп. редактора); 
асист., канд. екон. наук К.В. Процак (відп. секретар); 
проф., д-р екон. наук О.Є. Кузьмін; 
проф., д-р екон. наук В.І. Єлейко; 
проф., д-р екон. наук М.В. Римар; 
проф., д-р екон. наук Ю.І. Стадницький; 
проф., д-р екон. наук І.В. Алєксєєв; 
проф., д-р екон. наук Ж.В. Поплавська; 
доц., канд. екон. наук В.В. Козик 
 
 

Адреса редколегії: 
Національний університет “Львівська політехніка” 

вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів-13 
mor.conference@gmail.com 

 
 

© Національний університет 
“Львівська політехніка, 2010 

 



 473 

ЗМІСТ 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 
 

Петрович Й.М., Новаківський І.І. Організаційна система управління як основа економічної  
безпеки підприємства ........................................................................................................................ 3 

Банах Ю.В. Фінансові установи як партнер промислових підприємств  
в інноваційних проектах ................................................................................................................. 11 

Верба В.А. Концептуальні засади вимірювання розвитку компанії .................................................... 17 
Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я., Міхальскі Т. Аналіз застосування маркетингової концепції  

у практиці управління малими і середніми містами Західної України ...................................... 24 
Гліненко Л.К. Кастомізація пропозиції цінності у товарних інноваціях .............................................. 34 
Гребешкова О.М. Просторовий підхід в управлінні розвитком підприємства ................................... 41 
Грибик І.І. Вільгуцька Р.Б. Аналіз стану інтеграційних процесів України: перспективи  

і подолання недоліків  .................................................................................................................... 47 
Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні ............. 57 
Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів  

науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок ....... 68 
Карий О.І. Теорія ідентифікації проблем у стратегічному управлінні розвитком міста .................... 75 
Козак Л.С., Федорук О.В. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі  

антикризового менеджменту ......................................................................................................... 81 
Копець Г.Р. Сучасні інноваційні напрями діяльності муніципалітетів України  

у сфері енергоефективності ........................................................................................................... 88 
Кулініч Т.В. Методичні підходи до комплексного оцінювання стану виробничої  

інфраструктури регіону .................................................................................................................. 93 
Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі  

української економіки .................................................................................................................. 100 
Мамонтова Н.А. Проблеми і перспективи застосування методології вартісного управління  

в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку ........................................... 105 
Мельник О.Г. Теоретико-методологічні засади діагностики розвитку підприємства ...................... 110 
Михайленко С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту:  

теоретико-методологічний аспект ...........................................................................................................118 
Мірошник Р.О. Відносини з партнерами як складова інтелектуального капіталу  

машинобудівного підприємства ................................................................................................... 123 
Пашкевич М.С., Гаврилишина О.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств  

та організацій на засадах інтрапренерства ................................................................................. 130 
Познякова О.І. Кластери як результат трансформації власності в системі  

інноваційних структур .................................................................................................................. 135 
Просович О.П. Аналіз технологічних інновацій промислових підприємств України ...................... 142 
Процак К.В. Удосконалення системи житлово-комунального обслуговування населення ............. 150 
Рожко Ю.С. Удосконалення системи управління інвестиційними ресурсами вугільних шахт 

України на засадах державної стратегії інноваційного розвитку галузі ................................. 155 
Рудь Г.І. Класифікація факторів енергоємності ВВП у контексті реалізації  

інноваційних процесів в Україні ................................................................................................. 160 
Скворцов Д.І., Скворцов І.Б. Моделювання інноваційного розвитку виробничих процесів ........... 165 
Скрипник О.А. Соціально-економічна оцінка ситуації на ринку товарів легкої промисловості ..... 170 
Смірнова Т.О., Гориславець П.А., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Оцінювання економічної  

ефективності страхування інвестиційних ризиків...................................................................... 177 
Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України ...................... 183 
Чичкало-Кондрацька І.Б. Засади нової регіональної політики інноваційного розвитку  

науково-виробничих систем ......................................................................................................... 191 



 474 

Чухрай Н.І. Вища освіта як чинник побудови в Україні економіки, що спирається на знання........198 
Шуляр Н.В. Дослідження потреби фінансування систем якості продукції  

машинобудівних підприємств ..................................................................................................................205 
Юринець О.В., Федорів М.М. Аналізування інноваційної діяльності підприємств  

цементної галузі України: становище і проблеми ......................................................................211 
Ящук В.І. Методичні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства рітейлу............218 
 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 
 
Беспалюк Х.М. Застосування системного підходу до управління  

бізнес-портфелем підприємства ....................................................................................................224 
Брюховецька Н.Ю., Ігнатова О.А., Богуцька О.А. Методичний підхід до оцінки  

трансакційних витрат підприємств при залученні власного то позикового капіталу..............229 
Бублик М.І., Коропецька Т.О. Експертні методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій  

техногенного характеру ................................................................................................................235 
Галаз Л.В. Основні напрямки удосконалення формування трудового потенціалу  

машинобудівних підприємств ......................................................................................................245 
Гвоздь М.Я., Парій І.В. Реінжиніринг бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності  

функціонування виробничих підприємств...................................................................................253 
Дубодєлова А.В. Організаційні конфлікти: особливості, причини виникнення, типологізація .......258 
Дяків О.П., Радчук В.В. Стратегічне значення відділу персоналу в реалізації кадрової  

політики організації........................................................................................................................263 
Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових  

умовах господарювання .................................................................................................................267 
Загородній А.Г., Федишин Н.І. Принципи податкового планування ..................................................272 
Івасюк В.В. Аналіз факторів впливу на реалізацію інноваційного потенціалу  

на машинобудівних підприємствах України ...............................................................................281 
Катаєв А.В., Дубодєлова А.В., Юринець О.В. Обґрунтування коефіцієнтів обміну акцій  

акціонерних товариств під час їх реорганізації шляхом злиття ................................................286 
Калиніченко Ю. Аналіз та оцінювання неопераційних активів у стратегічному управлінні  

вітчизняними  підприємствами ....................................................................................................293 
Кишакевич Б.Ю. Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло ........298 
Кіндрацька  Г.І., Кулиняк Ю.І. Інноваційна активність малих підприємств:  

проблеми та перспективи ..............................................................................................................304 
Костевко В.І. Загальна характеристика показників оцінювання ефективності інноваційної  

діяльності машинобудівних підприємств ....................................................................................311 
Кулиняк І.Я., Чернобай Л.І. Планування лізингової діяльності: сутність та класифікація ...............317 
Лаврентьєва Л.С. Особливості автоматизації управління проектами за допомогою  

спеціалізованих програмних продуктів .......................................................................................322 
Лісовська Л.С., Катаєв А.В. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності  

промислового підприємства .........................................................................................................328 
Матвій І.Є. Особливості процесу прийняття рішень про використання аутсорсингу  

на підприємстві.............................................................................................................................................334 
Матвіїшин В.Є. Підходи до ідентифікування ризиків енергоресурсів  

машинобудівного підприємства ...............................................................................................................339 
Музиченко-Козловська О.В., А.В. Музиченко-Козловський А.В. Модель управління  

організаційною культурою підприємства ...................................................................................347 
Мороз Л.І. Формування інноваційних підходів та моделей управління матеріальними  

витратами виробничих процесів з регенерацією ........................................................................352 
Пащенко І.Н., Чернобай Л.І. Удосконалення управління виробництвом шляхом формування  

інноваційного мислення у менеджерів ........................................................................................358 



 475 

Пенцак Є.Я. Використання симулятивної методики управління ризиками компанії ...................... 364 
Петрович Й.М.,  Дзюбіна А.В. Проектний підхід до управління інноваційною  

діяльністю підприємства ...........................................................................................................................371 
Погорєлов Ю.С. Характеристики й змістовно-контекстуальне поле моделі  

розвитку підприємства .................................................................................................................. 376 
Подольчак Н.Ю. Вибір показників для оцінювання ефективності систем менеджменту  

машинобудівного підприємства на засадах факторного аналізу ............................................. 382 
Савенко К.С. Оптимізація термінів впровадження інноваційних проектів на підприємстві .......... 389 
Скворцов І.Б., Балик У.О., Загорецька О.Я. Планування ціни продукції з врахуванням  

дії внутрішніх і зовнішніх чинників ........................................................................................... 394 
Скорук О.В. Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства ................... 403 
Сорочак О.З. Рачинська Г.В. Сучасні підходи до оцінювання ефективності  

технологічного процесу ................................................................................................................ 408 
Стадницький Ю.І. Чинники розміщення інноваційного бізнесу:  

теоретико-методологічні засади ................................................................................................... 413 
Стернюк О.Б. Дослідження впливу зовнішнього середовища під час прийняття  

управлінських рішень щодо асортиментної політики підприємства ....................................... 420 
Теребух А.А., Діброва Н.О. Аналізування підходів до оцінювання фінансового стану  

суб’єктів господарювання............................................................................................................. 427 
Товажнянський В.Л., Перерва П.Г. Розвиток методів використання дискримінантних моделей  

оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах ..................................... 435 
Тригоб’юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні .............................. 445 
Хома І.Б.  Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки  

на машинобудівному підприємстві ............................................................................................. 452 
Цмоць О.І. Особливості та етапи стратегічного управління машинобудівним підприємством  

з використанням слабких сигналів............................................................................................... 462 
Куліков П.М. Оцінка організаційного потенціалу підприємства ...............................................................469 



 476 

Збірник  наукових  праць  

 
 
 
 

В І С Н И К 
 

Національного університету 
“Львівська політехніка” 

 
 

Видається з 1964 р. 
 
 
 

№ 668 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ 
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 
 

Редактори Оксана Чернигевич, Галина Клим 
Комп’ютерне верстання Ірини Жировецької, Олени Катачиної  

Художник-дизайнер Уляна Келеман 
 

 
 
 
 

Здано у видавництво 31.05.10. Підписано до друку 09.07.10. 
Формат 60×841/8. Папір офсетний. Друк офсетний. 

Умовн. друк. арк. 43,8. Обл.-вид. арк. 39,7. 
Наклад 100 прим. Зам. 100504. 

Видавництво і Поліграфічний центр  
Видавництва Львівської політехніки 

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р. 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000 
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136 

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua 




