
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва займає особливе 

місце у славній історії Львівського торговельно-економічного університету. 

Вона виникла на базі кафедри організації і техніки торгівлі, яка була створена у 

1944 році в складі Інституту радянської торгівлі. ЇЇ очолив декан торговельно-

економічного факультету Л. Лісовий. 

 

Фундатори кафедри  

(Л. Д. Лісовий, С. М. Білевич, Є. В. Маришева, Н. А. Соколовський, 

С. Г. Сендега) 

Становлення кафедри проходило в умовах  нестачі кадрів, методичного 

забезпечення, слабкої навчально-матеріальної бази. 

 

 



 

Засідання кафедри організації і техніки торгівлі (1946 р.) 

На початку 50-тих років минулого століття кафедра суттєво розширилася, 

поповнилася новими кадрами, засвоїла профілюючі дисципліни "Організація і 

техніка торгівлі", "Торговельне обладнання", "Організація громадського 

харчування". При кафедрі запрацювала аспірантура. 

 

Викладачі кафедри Ребицький В. М. та Подвиженко І. С. проводять 

практичні заняття з організації і техніки торгівлі (1964 р.) 

У 60-70-х рр. ХХ століття роль кафедри стала вирішальною у підготовці 

товарознавців-організаторів та економістів для торгівлі. Кафедра забезпечувала 

також формування професійних навиків організатора торгівлі у бухгалтерів, 

фінансистів. Була відкрита нова спеціалізація – "Організація заготівель", де 

кафедрі відводилась особлива роль. 



Вперше у надрах кафедри було підготовлено декілька монографій: 

"Управління товаропостачанням сільської торговельної мережі" (автори Ш. В. 

Опельбаум, Л. П. Батюта), "Оптова торгівля: вдосконалення, ефективність" (І. 

С. Подвиженко), "Матеріально-технічна база кооперативної торгівлі" (Л. 

Соломаха). Був виданий також якісно новий підручник "Організація радянської 

кооперативної торгівлі" (автор Ш. В. Опельбаум), який ознаменував 

розмежування основних дисциплін кафедри на "організацію" і "технологію". 

Зміцнів і кадровий склад: 8 осіб захистили кандидатські дисертації, 4 

викладачі  отримали звання доцента і два (С. Сіденко і Ш. Опельбаум) – 

професора. 

Очолювали кафедру відомі вчені та педагоги : доц. Білевич С. М. (1947-

1954 рр.), доц. Лісовий Л.Д. (1954-1959 рр.), проф. Сіденко С.Г. (1959-1961 рр.), 

доц. Бурлаєнко А.Х. (1961-1966 рр.), проф. Опельбаум Ш.В. (1968-1975 рр.), 

доц. Моргун О.Ф. (1975-1986 рр.). З 1986 р. кафедру очолює проф. Апопій В. В. 

У 1987 р. зі складу кафедри виокремилася кафедра маркетингу. 

Складним для кафедри був перехід країни до нової соціально-економічної 

формації. Проте безцінний педагогічний досвід, наукова спадщина, високий 

професіоналізм і чітка організація дозволили кафедрі вижити в умовах 

широкомасштабних трансформацій та глибоко реформуватись. Відповідно у 

1989 р. кафедра змінила назву з "Організації і технології торгівлі" на 

"Комерційної діяльності і підприємництва". 

Найбільш радикально кафедра змінила зміст навчання. Були введені 

сучасні, ринково-орієнтовані дисципліни ("Комерційна діяльність на ринку 

товарів та послуг", "Основи підприємництва", "Логістика"), які покликані 

формувати якісно нову систему знань і практичних вмінь у майбутніх фахівців. 



 

Кадровий склад кафедри КДіП у 2009 р.  

Перший ряд (зліва направо): доц. Олексин І.І., доц. Футало Т.В., проф. 

Апопій В.В., в.о. доц. Шалева О.І., ас. Неділька Н.Д. 

Другий ряд (зліва направо): доц. Середа С.А., доц. Шутовська Н.О., зав. 

лаб. Шама Л.С., доц. Мельник І.М., доц. Антонюк Я.М., ст. лаборант 

Бабійчук К.Г., ас. Радзіховська К.З. 

Третій ряд (зліва направо): ас. Ткач В.В., доц. Рудницький С.І., доц. 

Шиндировський І.М., доц. Міщук І.П., доц. Хом’як Ю.М. 

 

Cьогодні кафедра КДіП активно бере участь наукових та виховних 

заходах як факультету ТУСО, так і університету.  

 

 


