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рекомендації щодо розробки інвестиційних програм обласного рівня. Проведена 
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інвестиційної привабливості, ефективності використання акціонерного капіталу. 
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Козоріз М.А., Янків М.Д., Гладій М.В., Люткевич О.М. та ін. – Львів: НАН 
України. Ін-т регіональних досліджень, 1997. – 82 с. 

В методичних рекомендаціях визначено мету й етапи розробки регіональної 
стратегії; обґрунтовано системи оцінювальних показників і методів їх розрахунку 
при визначенні стратегії розвитку підприємництва в регіоні; визначено форми і 
методи реалізації стратегії розвитку підприємництва в регіоні; визначено структури 
перспективного плану розвитку підприємництва та етапів його розробки. 

Зміст 

Вступ  ...................................................................................................................3 
1. Основні терміни, визначення і поняття ..............................................................5 
2. Технологія й етапи розробки регіональної стратегії  

розвитку підприємництва ....................................................................................7 
3. Система показників і методи їх розрахунку та використання  

при розбудові регіональної стратегії розвитку підприємництва.....................10 
4. Вибір стратегії....................................................................................................12 
5.  Форми і методи реалізації регіональної стратегії розвитку підприємництва.14 
6. Обґрунтування стратегії розвитку підприємництва  

на прикладі Львівської області .........................................................................18 
Заключення .............................................................................................................35 



 

Додатки  
Література  

11999988  

БЄЛЄНЬКИЙ 

Власюк В.В. Оцінка вартості пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств / Наук керівник: д.е.н., проф. Бєлєнький П.Ю. – Львів, 1998. – 66 с.  

Методичні рекомендації є викладенням методологічних основ оцінки вартості 
цінних паперів, узагальненням та систематизацією положень, нормативних актів 
України, з питань оцінки вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, 
утворених в процесі приватизації. Надано роз’яснення та пропозиції щодо 
обґрунтування вибору методів оцінки, здійснення оціночних процедур, з метою їх 
практичного застосування у практиці грошової приватизації. Для фахівців 
фондового ринку, працівників інвестиційних компаній, фондів, органів приватизації, 
науковців тощо. 

Зміст 

Вступ...........................................................................................................................3 
1.  Необхідність та передумови експертної оцінки вартості пакетів акцій ............5 
2.  Методи експертної оцінки вартості пакетів акцій відкритих  

акціонерних товариств ......................................................................................26 
Висновки ..................................................................................................................61 
Література ................................................................................................................63 

КОЗОРІЗ 

Комплексна оцінка стану та ефективності роботи мисливських 
господарств (методичні рекомендації) / Козоріз М.А., Федорова Г.П., 
Люткевич О.М. та ін. – Львів: НАН України. ІРД, 1998. – 32 с.  

В методичних рекомендаціях на основі визначення особливостей роботи 
мисливських господарств запропонована методика аналізу і оцінки ефективності їх 
стану і діяльності. Результати такої оцінки є обґрунтуванням напрямів підвищення 
ефективності використання мисливських ресурсів в умовах перехідної економіки, 
формування стратегії розвитку мисливських господарств.  

Зміст 

Вступ...........................................................................................................................3 
1. Загальні положення ............................................................................................5 
2. Принципи оцінки ефективності функціонування  

мисливських господарств ...................................................................................7 
3. Загальна характеристика мисливських угідь та фонду  

мисливських тварин ..........................................................................................10 
4. Аналіз ефективності роботи мисливських господарств  

по збереженню, відтворенню і використанню ресурсів ..................................13 



 

5. Розрахунок самоокупності мисливських господарств.....................................21 
6. Показники кадрового забезпечення і використання трудових ресурсів ........23 
7. Узагальнюючі показники роботи мисливських господарств ...........................23 
Додатки.....................................................................................................................28 
Література ................................................................................................................31 

11999999  

КОЗОРІЗ 

Вибір критеріїв ефективного управління грошовими ресурсами 
підприємств (методичні рекомендації) / Козоріз М.А., Смовженко Т.С., 
Люткевич О.М. та ін. – Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 1999. – 
35 с. 

У методичних рекомендаціях розглянуто питання вибору критеріїв 
ефективного управління грошовими ресурсами на рівні підприємницької структури. 
Визначено вплив фактора часу, ризику, інфляції на процеси планування та оцінки 
інвестиційних процесів, капітальних вкладень, фінансових інструментів. 
Запропоновано критерії оцінки достатності грошових коштів. Охарактеризовано 
методи оцінки ефективності інвестицій. 

Зміст 

Вступ ...................................................................................................................4 
1. Основні положення, терміни, визначення .........................................................5 
2. Концепція вартості грошей у часі .......................................................................8 
3. Критерії оцінки достатності грошових потоків .................................................12 
4. Оцінка вартості фінансових інструментів та критеріїв  

їх ефективного використання ...........................................................................14 
5. Оцінка альтернативних інвестицій за допомогою грошових потоків .............17 
6. Методи оцінки ефективності інвестицій (на основі грошових потоків) ..........17 
7. Аналіз доцільності капіталовкладень...............................................................20 
Додатки .................................................................................................................22 
Література ................................................................................................................35 

КОЗОРІЗ 

Методичні підходи до розробки стратегії розвитку спільного 
підприємництва (методичні рекомендації) / Козоріз М.А. та ін. – Львів: ІРД НАН 
України, 1999. – 32 с.  

У методичних рекомендаціях розглянуто питання, пов’язані з розробкою 
стратегії розвитку спільного підприємництва. Представлено структуру та 
обґрунтовано послідовність побудови стратегії для спільних підприємств, 
сукупність показників, що використовуються при визначенні стратегії розвитку СП. 



 

Зміст 

Вступ ...................................................................................................................4 
1. Основні визначення, терміни, поняття...............................................................6 
2. Обґрунтування основних принципів побудови стратегії ...................................8 
3. Методи реалізації стратегії ...............................................................................13 
4. Особливості побудови бізнес-планів ...............................................................19 
Література ...............................................................................................................32 

КОЗОРІЗ 

Технологія розробки бізнес-плану (методичні рекомендації) / 
Козоріз М.А., Затхей А.Р., Люткевич О.М. та ін. – Львів: НАН України. Ін-т 
регіональних досліджень, 1999. – 39 с. 

У методичних рекомендаціях розглянуто питання, пов’язані з розробкою 
бізнес-планів інвестиційних проектів. Визначено основні поняття теорії бізнес 
планування. Представлена структура та зміст розділів бізнес-плану, сукупність 
показників, що характеризують діяльність підприємницьких структур та методика їх 
розрахунку. Розглянуто організацію та етапи реалізації бізнес-плану. 

Зміст 

Вступ ...................................................................................................................4 
1. Основні терміни, положення і поняття ...............................................................6 
2. Типова структура бізнес-плану...........................................................................9 
3. Організація та етапи реалізації бізнес-плану ..................................................29 
4. Додаткові поради щодо написання основних розділів бізнес-плану .............32 
Додатки .................................................................................................................38 
Література ...............................................................................................................39 

 

22000000  
 

22000011  

КОЗОРІЗ 

Методичні рекомендації щодо використання особистісного підходу при 
формуванні мотиваційних механізмів у підприємницькій діяльності / 
Козоріз М.А., Притула В.., Люткевич В.Б. та ін. – Львів: НАН України. ІРД, 
2001. – 30 с. 

В методичних рекомендаціях розглянуті питання, пов’язані із використанням 
особистісного підходу при формуванні мотиваційних механізмів у підприємницький 
діяльності. Представлені та обґрунтовані підходи до розробки мотиваційних 
механізмів заохочення до підприємницької діяльності окремо для підприємців-



 

власників, конкретних груп працівників та найманих працівників. Запропоновані 
методи оцінки ефективності від реалізації мотиваційних механізмів. 

Зміст 

Вступ...........................................................................................................................4 
1. Основні положення. Терміни, визначення. ........................................................6 
2. Обґрунтування методичних підходів до формування  

мотиваційних механізмів заохочення до підприємницької діяльності .............9 
3. Оцінка ефективності від реалізації мотиваційних механізмів  

в підприємницькій діяльності ............................................................................20 
Висновки...................................................................................................................26 
Література ................................................................................................................28 

ДОЛІШНІЙ 

Шевчук Л.Т. Соціологія: Програма, методичні вказівки, практичний курс 
для студентів географічного факультету. – Львів, 2001. – 104 с. 

Зміст 

Структура курсу «Соціологія» 
Розділ 1. Вступ у соціологію 

1.1. Предмет, об’єкт, цілі, завдання і функції сучасної соціології (2 год.) 
1.2. Історія соціології (4 год.) 
1.3. Проведення соціологічного дослідження (4 год.) 

Розділ 2.  Соціологія особистості і малих груп 
2.1. Соціологія про формування і розвиток особистості. (2 год.) 
2.2. Соціальні регулятори поведінки особистості. (2 год.)  
2.3. Соціологія сім’ї (2 год.)  
2.4. Молода сім’я (2 год.)  
2.5. Самодіяльні об’єднання молоді як соціальне явище (2 год.)  
2.6. Соціологічна концепція трудового колективу (2 год.)  

Розділ 3. Соціологія суспільства 
З.І.  Політична соціологія (2 год.)  
3.2. Соціальна політика (2 год.)  
3.3. Соціологічний аналіз міжнародних відносин (2 год.)  
3.4. Соціальна сфера як об’єкт соціології (2 год.)  
3.5. Соціологія праці (2 год.)  
3.6. Соціологія конфлікту (2 год.)  
3.7. Соціологія управління (2 год.)  

Семінарські заняття і практичні роботи  
Семінарське заняття №1. Предмет, об’єкт, цілі, завдання і функції  

сучасної соціології (4 год.)  
Семінарське заняття №2. Історія соціології (4 год.)  
Практична робота №1. Розробка соціологічної анкети  

та особливості її застосування в географічних дослідженнях (2 год.)  



 

Практична робота №2. Особливості застосування методу інтерв’ю  
в географічних дослідженнях (2 год.)  

Практична робота №3. Застосування методу спостереження при вивченні 
особистості та значення його використання у географічних дослідженнях (2 
год.)  

Семінарське заняття №3. Соціологія особистості і малих груп (4 год.)  
Список літератури 

ДОЛІШНІЙ 

Шевчук Л. Медична географія. Програма, методичні вказівки і завдання для 
самостійної роботи студентів зі спецкурсу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.– 
54 с.  

Структура спецкурсу «Медична географія» 

А. Лекційна частина 
1.  Теоретичні основи медичної географії 

1.1  Зміст медико-географічної науки (об’єкт, мета, завдання, функції і предмет) 
1.2. Місце медичної географії в системі наук та її взаємозв’язки з іншими 

науками 
1.3. Історичний розвиток медичної географії 
1.4. Сучасні теоретичні і практичні проблеми медичної географії 

2.  Вивчення людини і населення в медичній географії 
2.1.  Медико-географічні аспекти вивчення людини 
2.2 . Медико-географічні аспекти вивчення населення 

3.  Вивчення простору в медичній географії 
3.1  Оцінка довкілля 
3.2  Вплив біопатогенних зон на індивідуальне та суспільне здоров’я 
3.3. Ареали природних вогнищ інфекційних хвороб 
3.4. Територіальна диференціація захворюваності 

4.  Географічні особливості захворюваності населення 
4.1. Рівень розвитку господарства території та його вплив на захворюваність 

населення 
4.2.  Екологічна ситуація та рівень захворюваності 
4.3. Роль аварій та катастроф у захворюваності населення 
4.4 . Соціально-економічні аспекти суспільного здоров’я 

5.  Територіальна організація охорони здоров’я 
5.1. Забезпеченість населення України закладами охорони здоров’я 
5.2. Трансформація системи охорони здоров’я 
5.3. Економіка охорони здоров’я 
5.4. Менеджмент охорони здоров’я 

Список рекомендованої літератури для освоєння лекційного курсу 
Б. Семінарські та практичні заняття 

І.  Семінарське заняття № 1. Теоретичні основи розвитку медичної географії. 
2. Практична робота № 1. Критерії індивідуального і суспільного здоров’я. 
3.  Семінарське) заняття № 2. Історія розвитку медичної географії. 



 

4.  Практичне заняття № 2. Вивчення людини як земного і як космічного 
організму. 

22000022  

КОЗОРІЗ 

Козоріз М.А., Смовженко Т.С. Розробка і реалізація регіональних 
програм сприяння розвиткові малого підприємництва (методичні 
рекомендації). – Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, Льв. 
банківський ін-т НБУ. – 2002. – 49 с. 

В методичних рекомендаціях обґрунтовані принципи побудови програми 
сприяння розвиткові підприємництва на регіональному рівні, обґрунтовано 
принципи формування програми сприяння розвиткові підприємництва на рівні 
регіонів; визначено етапи і методи реалізації програмних рішень; визначено базові 
показники, методи їх розрахунку і прогнозування змін на період реалізації 
програмних рішень. 

Зміст 

Вступ ...................................................................................................................4 
1. Концептуальні напрями формування політики сприяння розвиткові 

підприємництва в Україні ....................................................................................7 
2. Структура, технологія та етапи розроблення регіональної  

політики сприяння розвиткові підприємництва ...............................................12 
3. Система показників, методи їх розрахунку і використання  

при розробленні регіональної програми сприяння  
розвиткові підприємництва ...............................................................................20 

4. Вибір стратегії розвитку малого підприємництва в регіоні .............................24 
5. Ув’язка програмних заходів та оцінка ефективності від їх реалізації ............26 
6. Приклад використання методичних підходів у формуванні і  

реалізації програми сприяння розвиткові малого підприємництва  
у Львівській області ...........................................................................................31 

Література ................................................................................................................50 

КОЗОРІЗ 

Люткевич В.Б. Організація оплати праці найманих працівників малих 
недержавних підприємств (методичні рекомендації). – Львів: НАН України. 
Інститут регіональних досліджень, 2002. – 31 с. 

У методичних рекомендаціях розглянуто сучасні принципи, методи, форми і 
системи оплати праці найманих працівників малих підприємств. У забезпеченні 
ефективної організації оплати праці на базі проведення комплексу управлінських 
заходів використано системний підхід у складі заходів: перехід на горизонтальні 
структури управління, створення сприятливого клімату в колективі, розробка 
іміджу та ідеології МП, оцінка роботи, організаційний контроль та ін. 



 

Концепцію оплати праці побудовано на принципах створення команди 
найманих працівників, оцінці кінцевих результатів роботи МП урахування 
кваліфікації та особистих якостей виконавців, включаючи їх відповідальність та 
творчу активність. 
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привабливості підприємств. – Львів: ІРД НАНУ, 2003. – 26 с. 

Методичні рекомендації містять опис коректних (несуперечливих з правилами 
раціональної економічної поведінки суб’єкта інвестиційного процесу) методів 
визначення інвестиційної привабливості підприємств. 

Рекомендації призначені для підприємств і організацій усіх форм власності, 
що беруть участь у визначенні, експертизі і реалізації інвестиційного потенціалу 
підприємства з приводу доцільності інвестування в нього коштів, надання кредитів, 
покращенні управління підприємством тощо. 
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