
З метою досягнення високої ефективності навчального процесу студентів усіх форм 

та напрямів навчання на кафедрі активно ведеться навчально-методична робота, яка 

полягає у забезпеченні викладання дисциплін навчальними (підручниками, посібниками, 

текстами лекцій тощо) та методичними матеріалами.  

Викладачами кафедри КДіП підготовлено та видано значну кількість підручників, 

посібників та монографій.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

підручник 

 
Автори: Апопій В.В., Міщук І. П., 

Ребицький В. М., Рудницький С. І., Хом'як Ю. М. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: Центр учбової літератури 

Рік видання: 2009 Вид. 3-тє 

Сторінок: 628 

У підручнику висвітлені нові теоретичні 

положення і наукові підходи, які базуються на 

теоріях систем та організації, розглядаються 

сучасні концепції і тенденції, наукові 

обґрунтування організаційних структур і моделей, 

розкриті закони і принципи організації, умови їх 

реалізації, єдність структури і організаційних 

процесів, суть і зміст синергетики в організації 

торгівлі. Висвітлені також теоретичні і практичні 

напрацювання зарубіжних авторів – дослідників 

організації торгівлі.  

Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями 

торговельно-економічного профілю. Він може бути корисний також для менеджерів, маркетологів, 

магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу. 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

навчальний посібник 
 

Автори: Апопій В. В., Міщук І. П., Рудницький С. 

І., Хом'як Ю. М. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: Центр навчальної літератури 

Рік видання: 2005 

Сторінок: 456 

У навчальному посібнику систематизовано 

знання з торговельної діяльності на ринку товарів 

та послуг у сфері роздрібної торгівлі. Особливе 

місце відведено організації та управлінню 

процесами формування системи торговельного 

обслуговування населення та її компонентів, 

дослідженню психологічних аспектів продажу 

товарів, різноманіттю форм і методів продажу 

товарів у системі торговельного обслуговування 

покупців. Навчальний посібник розрахований на 

студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів сфери 

товарного обігу. 
 



 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

Підручник 

 
Автори: Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. 

А., Антонюк Я. М., Балабан П. Ю., Дудла А. А., 

Рудницький С. І., Хом'як Ю. М.  

Місце видання: Київ 

Видавництво: НМК "Коопосвіта" 

Рік видання: 2002 

Сторінок: 458 

У підручнику систематизовано знання з 

комерції на внутрішньому споживчому ринку, а 

також у сфері міжнародної торгівлі. Особливе 

місце у підручнику займає організація та 

управління комерційною діяльністю оптовій і 

роздрібній торгівлі, торговельному посередництві, 

ефективність комерційних операцій і процесів у 

ринковому середовищі. 

Підручник розрахований на студентів, 

магістрів, аспірантів, спеціалістів сфери товарного 

обігу. 

 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Підручник 

 
Автори: Апопій В. В. , Бабенко С. Г., 

Гончарук Я. А., Антонюк Я. М., Балабан П. Ю. 

Дудла А. А., Рудницький С. І., Хом'як Ю. М. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: Знання 

Вид. 2-ге, перероблене і доповнене 

Рік видання: 2008 

Сторінок: 558 

У підручнику систематизовано сучасні 

теоретичні знання про комерційну діяльність і 

узагальнено досвід її організації у сфері товарного 

обігу. Розкрито особливості та функції даної 

діяльності з урахуванням специфіки комерційних 

процесів і операцій в оптовій, роздрібній торгівлі 

та в секторі торговельного посередництва. Подано 

новітню інформацію про електронну комерцію, 

комерційну логістику, міжнародні тендерні торги, 

біржову торгівлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

навчальний посібник 
 

Автори: Апопій В. В., Олексин І. І., 

Шутовська Н. О., Футало Т. В. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: ВЦ "Академія" 

Рік видання: 2006 

Сторінок: 312 

У навчальному посібнику розкрито 

економічну сутність послуг, визначено суб'єктний 

склад і структуру їх виробництва, основні засади й 

особливості функціонування ринку послуг, сучасну 

концепцію його розвитку, цілі та методи 

державного регулювання торгівлі послугами. 

Систематизовано послуги за різними ознаками, 

зокрема, побутові, соціально-культурні, житлово-

комунальні, пасажирського транспорту, зв'язку, 

інформаційно-консультативні, міжнародної 

торгівлі; висвітлено специфіку їх надання на 

внутрішньому і міжнародному ринках. 

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться тим, хто має 

намір заснувати власну справу і досягти підприємницького успіху на ринку послуг. 

 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ 

навчальний посібник 

 
Автори: Мельник І. М., Хом'як Ю. М. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: Знання 

Рік видання: 2010 

Сторінок: 309 

 

У навчальному посібнику 

систематизовано знання з мерчандайзингу в 

роздрібній торгівлі. Розглянуто технології 

мерчандайзингу на торговельних підприємствах, 

направлені на стимулювання роздрібного 

продажу через привернення уваги покупців до 

товарів за допомогою їх найвигіднішого 

розміщення у торговому залі та на прилавках 

магазину. 

Посібник призначено для студентів, 

магістрів, аспірантів, спеціалістів торгівлі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 

навчальний посібник 
 

Автор: Шалева О. І. 

Місце видання: Київ 

Видавництво: Центр навчальної літератури 

Рік видання: 2011 

Сторінок: 215 

У посібнику розкриваються основні теми 

навчальної дисципліни "Електронна комерція". 

Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в 

сучасному секторі світової та вітчизняної 

економіки, розглянуто інструментарій електронної 

комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери 

та основні принципи ведення електронної комерції. 

Значну увагу приділено характеристиці основних 

форм та проектів електронної комерції, 

електронним платежам, специфіці надання 

окремих видів послуг. Висвітлено питання аналізу 

ефективності електронної комерції та її 

нормативно-правового забезпечення.  

Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 

Може бути корисним для комерсантів-практиків з метою підвищення кваліфікації у сфері електронної 

комерції. 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

навчальний посібник 
 

Автори: Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Магнолія 

Рік видання: 2011 

Сторінок: 332 

Навчальний посібник сформований з 

позицій сучасних вимог і наукових концепцій 

розвитку комерційної діяльності. В посібнику 

послідовно розглядаються організаційні аспекти 

підготовки до виконання окремих видів 

комерційних операцій, особливості виконання 

робіт за окремими комерційними функціями, 

методологічний інструментарій нагромадження і 

аналізу комерційної інформації, вимоги до 

виконання та процедури здійснення окремих 

комерційних операцій. Він охоплює широке коло 

методичних та практичних питань, терміни, 

поняття, категорії комерційної діяльності.   

Для студентів ОКР молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр спеціальностей 

економічного спрямування вищих навчальних закладів. Буде корисним викладачам, аспірантам, 

слухачам факультетів підвищення кваліфікації, керівникам і працівникам виробничих і торговельних 

підприємств. 

 

 

 

 

 



РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

навчальний посібник 
 

Автори: Апопій В. В., Середа С. А., Шутовська Н. 

О. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Вид-во Львівської комерційної 

академії 

Рік видання: 2013 

Сторінок: 160 

Розглянуто питання пов'язані з перебудовою 

бізнес-процесів у підприємствах сфери готельно-

ресторанного бізнесу. Розкрито сутність та вид 

реінжинірингу; інструментарій та засади 

проектування бізнес-процесів. Зроблено оцінку 

економічної ефективності реінжинірингу бізнес-

процесів. Вивчено питання реінжинірингу бізнес-

процесів у підприємствах роздрібної торгівлі. 

Охарактеризовано основні підходи до побудови 

нової бізнес-моделі підприємства. Описано 

технологію та методи реінжинірингу бізнес-

процесів у сфері туристично-готельного бізнесу. 

Обумовлено критерії оцінки ефективності 

перебудови бізнес-процесів.  
Для студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств ресторанного господарства, 

готелів, туркомплексів. 

 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

навчальний посібник 
 

Автори: Апопій В. В., Шутовська Н. О., 

Середа С. А. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: "Новий світ-2000" 

Рік видання: 2013 

Сторінок: 323 

Посібник охоплює широке коло питань, 

пов’язаних із провадженням підприємницької 

діяльності в Україні на ринку товарів та послуг. 

Висвітлені основні питання сутності 

підприємництва та його державного регулювання; 

теоретико-правові засади підприємництва. 

Спеціальні теми присвячені висвітленню питань, 

які пов’язані з моделюванням діяльності суб’єкта 

господарювання. Особливий акцент зроблено на 

питаннях, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності. Окремими блоками 

виділені теми, пов’язані з провадженням 

торговельного підприємництва та підприємництва 

у сфері послуг.  

Видання може бути корисним для студентів економічних вищих начальних закладів і тих осіб, 

які вирішили започаткувати справу в сфері підприємництва на ринку товарів і послуг. 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

навчальний посібник 
Автори: Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Вид-во Львівської комерційної 

академії 

Рік видання: 2015 

Сторінок: 328. 

В українській економіці значного 

розвитку набуває ярмарково-виставкова 

діяльність суб’єктів господарювання. Тому 

виникла проблема запровадження курсу 

"Організація виставкової діяльності" в 

навчальний план студентів комерційного 

профілю. 

У посібнику розглядаються теоретичні 

основи виставкової діяльності, технологія та 

внутрішня структура виставок, організація 

роботи виставкового персоналу та підсумкова 

діяльність цих заходів. 

 
 

Посібник буде корисний для студентів вищих навчальних закладів, викладачів аспірантів, 

слухачів факультетів підвищення кваліфікації, працівників підприємств виробничої і невиробничої 

сфер.  

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

монографія 
 

Aвтори: Колектив авторів ДонДУЕТ ім. М. Туган-

Барановського і ЛКА (Антонюк Я. М., Апопій В. 

В., Гончарук Я. А.; Міщук І. П., Рудницький С. І., 

Хом'як Ю. М.)  

Місце видання: Донецьк 

Видавництво: ДонНУЕТ 

Рік видання: 2007 

Сторінок: 404 

У монографії відображено комплекс 

досліджень науковців у напрямках теоретичного 

узагальнення суті торгівлі як галузі економіки та 

виду економічної діяльності в сучасних умовах; 

проведено аналіз стану та динаміки змін у системі 

торговельного обслуговування населення окремих 

регіонів України та визначено тенденції розвитку 

регіональної торгівлі. 

Монографію призначено для фахівців у 

сфері торгівлі, студентів, магістрантів, аспірантів, 

викладачів навчальних закладів і всіх зацікавлених 

у вирішенні проблем регіональної торгівлі. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТА АПК УКРАЇНИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ 

монографія 
Автор: Апопій В. В. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Вид-во Львівської комерційної 

академії 

Рік видання: 2007 

Сторінок: 368 

У монографії висвітлено теоретичні та 

методологічні засади взаємодії торгівлі й АПК, 

визначено її сутність, характер, детермінанти й 

основні напрямки розвитку. Описано систему 

взаємозв'язків і відносин міжгалузевої взаємодії, 

розкрито макроекономічні аспекти та визначено 

ефективність впливу торгівлі на соціально-

економічний розвиток АПК. Наведено 

рекомендації щодо раціональної організації 

договірних зв'язків у сфері оптової торгівлі 

агропродовольчими ресурсами. Проаналізовано 

результати дослідження рівня продовольчого 

забезпечення населення у різних регіонах України. 

Обгрунтовано стратегічні пріоритети розвитку та 

механізми підвищення ефективності взаємодії 

торгівлі й АПК у межах перспективної 

інтегрованої економічної системи. 

 

 

 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

монографія 
 

Автори: Апопій В. В., Іляш О. І., Міценко Н. Г., 

Блонська В. І., Гринкевич С. С. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Вид-во Львівської комерційної 

академії 

Рік видання: 2009 

Сторінок: 224  

Монографія містить дослідження 

теоретико-методологічних засад 

функціонування та регулювання ринку праці у 

сфері торгівлі. Особливу увагу зосереджено на 

механізмі регулювання ринку праці у сфері 

торгівлі. Проведено оцінку зайнятості у сфері 

торгівлі, розроблено методичні підходи до 

дослідження якості робочої сили. 

Запропоновано мотиваційний механізм 

регулювання конкурентоспроможності 

працівників та підвищення якості робочої сили у 

сфері торгівлі; спрогнозовано основні показники 

розвитку ринку праці у сфері торгівлі в 

регіональному розвитку. 

 

 

Монографія призначена для органів державного управління та місцевого самоврядування, 

наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів. 

 

 



СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

Монографія 
 

Автори: Апопій В. В., Копич І. М., Біла О.Г., 

Васильців Т. Г., Доманцевич Н. І., Іляш О. І., 

Куцик П. О., Мельник І. М., Міщук І. П., 

Міценко Н. Г., Ситник Н. С., Хом'як Ю. М., 

Шевчук В. О.  

Місце видання: Київ 

Видавництво: Академвидав 

Рік видання: 2012 

Сторінок: 422 

Сучасний стан соціально-економічної 

системи України, загострення глобальної 

конкуренції актуалізують необхідність пошуку 

шляхів динамічного розвитку національної 

економіки, важливу роль у якій відіграє 

внутрішня торгівля. Стратегічні пріоритети її 

регулювання на мікро- і макрорівнях науково 

обґрунтовано в пропонованій монографії. 

Розглянуто теоретичні та науково-прикладні 

засади, механізми системи регулювання та 

функціонування внутрішньої торгівлі, всебічно 

проаналізовано форми, методи і важелі 

державного та ринкового регулювання, їх 

дієвість в основних сферах торгівлі. 

Монографія може прислужитися науковцям, спеціалістам у галузі внутрішньої торгівлі, 

студентам економічних спеціальностей. 

РИНКИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

Монографія 
 

Автори: Апопій В. В. , Міщук І. П., Рудницький 

С. І., Федишин Р. С., Шалева О. І., Хом'як Ю. М. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Вид-во Львівської комерційної 

академії 

Рік видання: 2012 

Сторінок: 416 

У колективній монографії науково 

проаналізовано умови та чинники розвитку 

ринків в Україні, розкрито їх соціально-

економічну роль, масштаби та темпи сучасного 

розвитку як господарюючого суб'єкта й 

інституту соціального захисту. Визначено 

напрями трансформації ринків і диверсифікації 

їх діяльності. Обґрунтовано засади та 

пріоритети розвитку ринків, доцільність 

створення принципово нових їх видів – оптових 

ринків сільськогосподарської продукції. 

Монографія призначена для вчених 

дослідників сфери товарного обігу та АПК, 

керівників господарських та державних органів, 

аспірантів, магістрів і студентів економічного і 

підприємницького спрямування. 

 

 



ТОРГОВЕЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

монографія 
Автори:  Апопій В. В., Шалева О. І., Лопащук І. 

А., Федишин Р. С. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: "Новий Світ-2000" 

Рік видання: 2013 

Сторінок: 316 

У монографії розглядаються теоретико-

методологічні та прикладні аспекти формування 

інфраструктури агропродовольчого ринку із 

врахуванням національних особливостей і 

міжнародного досвіду. Розроблена і 

запропонована структурна модель 

інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано 

пріоритетні напрямки стратегічного розвитку 

інфраструктури на засадах інтеграції, 

спеціалізації, партнерства і кооперації. 

Монографія розрахована на науковців, 

працівників органів управління та керівників 

організацій. Вона буде корисна студентам і 

читачам, які цікавляться проблемами розвитку 

агропродовольчого ринку.  

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Монографія 
Автори: колектив авторів ПУЕТ і ЛКА 

(Антонюк Я. М., Апопій В. В., Іляш О. І., Копич 

І. М., Куцик П. О., Мізюк Б. М., Міценко Н. Г., 

Міщук І. П., Шалева О. І., Шевчук В. О.) 

Місце видання: Львів 

Видавництво: "Новий Світ-2000" 

Рік видання: 2014 

Сторінок: 565 

У монографії досліджено ключові 

проблеми внутрішньої торгівлі України з 

позиції її розвитку як соціально-економічної 

системи. Проаніналізовано глибинні протиріччя, 

диспропорції і деформації, а також нові 

тенденції і вектори розвитку під впливом 

ендогенних і екзогенних чинників. 

Узагальнений прогресивний досвід зарубіжних 

країн у сфері торгівлі. Обґрунтовано стратегічні 

пріоритети та перспективні напрями розвитку 

внутрішньої торгівлі України. 

Монографія призначається для 

викладачів, аспірантів, магістрів, працівників 

органів державного управління і представників 

бізнесу. 

 

 

 



СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

монографія 
Автори: Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М., 

Мулярчук В. М., Олексин І. І., Середа С. А., 

Шалева О. І., Шиндировський І. М., Осінська О. Б., 

Лозинський В. М., Дмитренко І. А., Неділька К. З. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: "Новий Світ-2000" 

Рік видання: 2017 

Сторінок: 440 

У колективній монографії науково 

проаналізовано структурні зміни у внутрішній 

торгівлі та сутність трансформацій її функцій. 

Висвітлено проблеми розвитку підприємництва, 

розглянуто стратегічні пріоритети формування 

нової структурної моделі та логістичних систем у 

сфері товарного обігу. Обґрунтовано принципи 

формування ринкової соціально-орієнтованої 

економіки, напрями активізації діяльності 

підприємств торгівлі та сервісу на інноваційних 

засадах, а також становлення моделей і 

інструментів реінжинірингу. 

Для вчених-дослідників сфери товарного 

обігу, керівників господарських та державних 

органів, аспірантів, магістрів і студентів 

економічного та підприємницького спрямування. 

 
 

 

 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

підручник 
Автори: Апопій В. В., Куцик В. І., Вірт М. Я., 

Лупак Р. Л., Олексин І. І., Чік М. Ю. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: Видавництво ЛТЕУ 

Рік видання: 2017 

Сторінок: 440 

У підручнику систематизовано знання та 

узагальнено досвід діяльності вітчизняних, 

зарубіжних бірж і міжнародних біржових центрів. 

Його особливістю є глибокий аналіз теоретико-

методичних і прикладних аспектів створення, 

функціонування, регулювання діяльності, а також 

інституціонального забезпечення функціонування 

товарних, (товарно-фондових), фондових і 

валютних бірж, а також механізмів їх взаємодії. 

Підручник забезпечує вимоги щодо 

компетентності фахівців зі спеціальностей 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 

а також 051 "Економіка", 071 "Облік і 

оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа 

та страхування", 073 "Менеджмент", 075 

"Маркетинг", 292 "Міжнародні економічні 

відносини".  
 

 

 



 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ: КОНЦЕНТРАЦІЯ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ТИПІЗАЦІЯ 

монографія 
 

 

Автори: Апопій В. В., Гуштан Т. В., Павлова М. Б. 

Місце видання: Львів 

Видавництво: "Новий Світ-2000" 

Рік видання: 2018 

Сторінок: 233 

У монографії розкрито сутність 

взаємопов’язаних процесів концентрації, 

спеціалізації та типізації в роздрібній торгівлі, 

визначено їх сучасний зміст і тенденції розвитку. 

Визначено суперечності, деформації, а також 

проблеми взаємодії зазначених процесів, 

обґрунтовано стратегічні пріоритети їх розвитку та 

створення нових організаційних форм і моделей у 

роздрібній торгівлі. 

Видання розраховане на науковців, 

керівників державних та господарських органів 

управління, аспірантів, докторантів, студентів ВНЗ 

торговельно-економічного профілю. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


