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ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

 стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах 

 структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері товарів і послуг 

 теоретико-методологічні проблеми регулювання та забезпечення сталого розвитку сфери обігу товарів та послуг 

 теоретико-методологічні засади та проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України 

 інноваційні форми та інструментарій активізації торговельного підприємництва 

 проблематика конкурентоспроможності, процесного підходу та реінжинірингу бізнес-процесів в економічних системах 

 формування систем логістики підприємств та інтегрованих ланцюгів постачань 
 



 організація систем торговельного обслуговування та управління продажами в системі дистрибуції товарів 

 просторова економіка, біоекономіка, поведінкова економіка 

 економічна безпека, менеджмент реальних інвестицій 

 управління інноваційною діяльністю підприємств 

 інтеграційні процеси та інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

 теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного функціонування сфери товарного обігу, становлення і розвиток електронного 
ринку 

 особливості інноваційного потенціалу комерційного підприємництва в України 

 напрями реалізації інноваційних бізнес-технологій у внутрішній торгівлі 

 драйвери та інструменти цифрової трансформації сфери послуг 

 механізми розвитку та регулювання біржової діяльності 

 забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації світового господарства 

 проблеми конкурентоспроможності, процесного підходу та реінжинірингу бізнес-процесів в економічних системах 

 організаційно-економічні механізми та інструменти цифрової трансформації економіки 

 теоретичні засади та методологічні інструменти побудови  результативних систем менеджменту вітчизняних торговельних організацій і 
підприємств 

 формування ефективних систем торговельного менеджменту 

 розвиток менеджмент-консалтингу в Україні 

 креативний менеджмент, управлінські аспекти діяльності,  управління товарним ринком України,  економіка знань  

 маркетингові інструменти діяльності підприємств на споживчому ринку  

 соціальна відповідальність бізнесу у контексті формування постіндустріальної економіки 

 проблеми економічної інтеграції України в ЄС 

 наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання харчових продуктів 

 проблеми формування властивостей та якості полімерних матеріалів  

 дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів 

 розробка теоретичних основ формування асортименту і якості інноваційних багатокомпонентних матеріалів 

 наукові проблеми поліпшення споживних властивостей, пакування та зберігання харчових продуктів 

 дослідження антиоксидантних властивостей нетрадиційних натуральних добавок 

 дослідження проблем формування асортименту, якості та безпечності  взуттєвих матеріалів та виробів 

 розвиток наукових основ проектування і дослідження властивостей нового асортименту текстильних матеріалів  побутового та 
технічного призначення 

 дослідження впливу різних видів термостійких волокон на зміну комплексу властивостей текстильних матеріалів та їх зносостійкість 

 дослідження впливу різних факторів зношування на довговічність текстильних матеріалів побутового та технічного призначення 

 старіння полімерних матеріалів, фактори впливу, методи дослідження, моделювання та прогнозування процесів 

 

 

 

 
 

 
 



НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ: 

 Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу (№ДР 0116U008696) 

 Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу (№ДР 0116U006451) 

 Структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері обігу товарів і послуг  (№ДР 0116U006452) 

 Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації (№ДР 0118U000032) 

 Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (№ДР 0118U00002) 

 Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-технологічної модернізації (№ДР 
0120U103733) 

 Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (номер державної реєстрації 0118U000023) 

 Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції (номер державної реєстрації 
0117U002092) 

 Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності (номер державної реєстрації 0117U002091) 

 Формування сучасних систем  результативного управління організаціями (номер державної реєстрації 0118U000025) 

 Формування властивостей та якості полімерних пакувальних плівок спеціального призначення (номер державної реєстрації 012U113083) 

 Наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання жировмісних харчових продуктів (номер державної реєстрації 0121U113028) 

 Напрями підвищення ефективності товарознавчо-експертної діяльності у судовій практиці (номер державної реєстрації 0119U103720) 

 Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів (номер державної реєстрації 0117U001582) 

 Наукове обґрунтування проблем безпечності, якості та збереженості харчових продуктів (номер державної реєстрації 0121U113176) 

 Наукове обгрунтування проблем технічного регулювання харчових продуктів в Україні (номер державної реєстрації 0121U113960) 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрями розвитку економіки, 
підприємництва, технологій та їх правового забезпечення" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в 
Україні" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку фінансово-
економічної системи: пріоритети та перспективи" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток України в умовах 
трансформаційних перетворень" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Інновації, тренди та перспективи індустрії 
гостинності" 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної системи України" 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і 
перспективи розвитку" 

 
 



    

    



 
   

    



    

    

  

 

 
 



   
 

    



    

 


