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та комерційного бізнесу
Основні досягнення наукової школи з наростаючим
підсумком з 1991 року
Опубліковано 16 монографій, 369,79/152,46 др. арк., в
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Науковий діючий семінар: «Проблеми організації
торгівлі та комерційного бізнесу» (науковий керівник – проф.
Апопій В.В.).
За проблематикою школи було підготовлено і захищено
4 докторські та 33 кандидатських дисертацій.
З метою оприлюднення результатів роботи наукової
школи засновано видання збірника наукових праць
«Торгівля. Комерція. Підприємництво», який входить у базу
фахових наукових видань.

Формування школи і фундатори
На кафедрі комерційної діяльності і підприємництва під керівництвом д.е.н., проф. Апопія В. В. функціонує наукова
школа «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу».
Апопій Віктор Володимирович - доктор економічних наук,
професор, заслужений працівник освіти України.
Опублікував близько 250 наукових і навчально-методичних
праць; автор 5 підручників для вищої школи, зокрема, «Комерційна
діяльність на ринку товарів та послуг», «Організація торгівлі»,
«Економіка перехідного періоду», навчальних посібників «Теорія і
практика торговельного обслуговування», «Організація і
технологія надання послуг».
Автор (співавтором) низки монографій, а саме: «Внутрішня
торгівля та АПК України: ефективність взаємодії», «Споживча
кооперація України: Проблеми сучасного розвитку», «Економічні
системи», «Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку»,
«Розвиток внутрішньої торгівлі: Україна, Росія, Білорусь»,
«Функціонування та регулювання ринку праці у сфері торгівлі»,
«Система регулювання внутрішньої торгівлі України», «Ринки в
системі
внутрішньої
торгівлі
України»,
«Торговельна
інфраструктура агропродовольчого ринку України», «Внутрішня
торгівля України: проблеми і перспективи розвитку».
Заступник голови спеціалізованої Вченої ради із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата
економічних наук. Голова редакційної колегії фахового наукового
збірника ЛКА «Торгівля, комерція, підприємництво».
Заслужений професор ЛКА, кавалер ордена «Дружби
народів», нагороджений знаком «Відмінник освіти».

Наукова школа «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу» займає особливе місце у славній історії
Львівського торговельно-економічного університету.
Її формування відбувалось в умовах нестачі кадрів, методичного забезпечення, слабкої навчально-матеріальної бази
на початку 50-тих років минулого століття. Засновником та керівником наукової школи був декан торговельноекономічного факультету Л.Д. Лісовий. Фундаторами наукової школи визнано: Білевича С.М., Столмова Л.Ф., Опельбаума
Ш.В., Бурлаєнко А.Х., Барчука І.Д., Подвиженко І.С.

д.е.н. Столмов Л.Ф.

проф. Сіденко С.Г.

к.е.н. Подвиженко І.С.

У подальшому очолювали роботу наукової школи кафедру відомі вчені та педагоги : 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. очолює наукову школу проф. Апопій В.В.
Сьогодні активними учасниками школи є: проф. Апопій В.В., проф. Антонюк Я.М., проф. Міщук І.П., доц. Мулярчук
В.М., доц. Олексин І.І., доц. Середа С.А., доц. Шалева О.І., доц. Шиндировський І.М., ст. викл. Осінська О.Б., ас. Неділько
К.З.

Кадровий склад наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу» у 2000 р.
Перший ряд: доц. Шалева О.І., доц. Олексин І.І., проф. Футало Т.В., проф. Апопій В.В.
Другий ряд: доц. Ребицький В.М., доц. Рудницький С.І, проф. Міщук І.П., доц. Мельник І.М., доц. Хом’як Ю.М, проф. Антонюк Я.М.,
доц. Шиндировський І.М., доц. Шутовська Н.О., доц. Середа С.А.

проф. Апопій В.В.

проф. Мішук І.П.

доц. Шалева О.І.

доц. Мулярчук В.М.
проф. Антонюк Я.М.

доц. Шиндировський І.М.

доц. Середа С.А.

доц. Олексин І.І.

Кадровий склад наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу» у 2016 р.

Етапи становлення і розвитку наукової школи
1947-1964 роки – становлення наукової школи, наукові дослідження у сфері формування кооперативного
сектору економіки та розширення кооперативної торгівлі; відкрита аспірантура де навчалось до 12 аспірантів.
1964-1974 роки – можна вважати епохою інтенсивних наукових досліджень сфери товарного обігу і
соціалістичних товарно-грошових відносин. Роль наукової школи стала вирішальною у підготовці наукових кадрів організаторів та економістів для торгівлі. Вперше у надрах кафедри було підготовлено декілька монографій: «Управління
товаропостачанням сільської торговельної мережі» (автори Опельбаум Ш.В., Батюта Л.П.), «Оптова торгівля:
вдосконалення, ефективність» (автор Подвиженко І.), «Матеріально-технічна база кооперативної торгівлі» (автор Соломаха
Л.). Був виданий також якісно новий підручник «Організація радянської кооперативної торгівлі» (автор Опельбаум Ш.В.),
який ознаменував розмежування основних дисциплін кафедри на «організацію» і «технологію». 8 осіб захистили
кандидатські дисертації, 4 викладачі отримали звання доцента і два (автори Сіденко С.Г. та Опельбаум Ш.В.) – професора.
1974-1985 роки – у напрямах дослідження наукової школи виокремлюється - маркетинг. Подальший розвиток
отримують дослідження у напрямку вдосконалення міжгалузевих зв’язків і поглиблення інтеграції торгівлі та АПК,
раціоналізації торговельних процесів для підприємств системи споживчої кооперації. Авторським колективом наукової
школи видано монографії: «Споживча кооперація України» та «Споживча кооперація Львівської області».
1985-1990 роки – складним для наукової школи був перехід країни до нової соціально-економічної формації.
Проте наукова спадщина, високий професіоналізм і чітка організація дозволили науковій школі вижити в умовах
широкомасштабних трансформацій та глибоко реформуватись. Даний період характеризується принципово новими
напрямами наукових досліджень сфери торгівлі на платформі ринкових відносин представниками нової генерації наукової
школи. Відбувається процес інтеграції науки та практики. Значний внесок зроблено колективом науковців школи у процес
приватизації та створення нових організаційних структур у сфері внутрішньої торгівлі країни.
1991- по даний час – кардинальна перебудова стратегії, мети, та завдань наукової школи. Проводяться наукові
дослідження у межах виконання держбюджетних академічних науково-дослідних тем, академічних науково-дослідних тем,
кафедральних бюджетних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників; участь у
наукових конференціях, семінарах, у роботі Західного наукового центру; шляхом керівництва науково-дослідною роботою
студентів та науковим студентським гуртком. Подальшого розвитку отримують наукові дослідження стосовно проблем і
перспектив розвитку споживчої кооперації України.

Багатофункціональний характер наукової школи
Перший напрям: розробка крупномасштабних тем та їх результати
Члени наукової школою «Організація внутрішньої торгівлі і торговельного бізнесу» здійснювали науково-дослідні
роботи на бюджетній основі, надавали консультативну допомогу, а також виконували окремі види робіт із аналізу,
підготовки та обґрунтування рішень органів державної влади в Україні.
Серед основних доробок науково-дослідних тем, стратегій, концепцій, програм та розроблених членами наукової
школи слід відзначити:
стратегії, концепції та програми: Концепція розвитку ринків в Україні (2002); Стратегія соціально-економічного
розвитку України до 2011 р. (2003); Розвиток комерційного бізнесу та його забезпечення в перехідних
економічних системах (2004-2009 рр.); Програма розвитку торгівлі у м. Львові до 2010 року (2006); Стратегії
розвитку споживчої кооперації до 2015 року (2007); Стратегії розвитку споживчої кооперації України на період
до 2015 р. (2008).
науково-дослідні теми: 0197U017310 Перспективи розвитку споживчої кооперації в ринковому середовищі
(1997); Формування кооперативного сектору економіки України (1998); 0106U013023 Розроблення нормативів
забезпеченості населення торговельною площею у магазинах (2006); 0109U007963 Розробка нормативів
забезпечення населення побутовими послугами (2009 р.); 0110U006833 Управління розвитком підприємств
торгівлі в посттрансформаційних умовах (2011); Трансформації у сфері товарного обігу (2012); Інтенсифікація
навчального процесу (2012); 0112U000652 Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування
підприємств торгівлі (2012); 0112U007116 Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних
процесів" (2012-2013 рр.); 0112U007117 Організаційно-економічні механізми управління системою реалізації
поліграфічної продукції в Інтернет-мережі (2014); 0112U007113 Формування системи логістики підприємств
торгівлі (2014).
методики: Методологія трансформації ринків у торгово-сервісні комплекси (2003); Обґрунтування норм втрат у
торгівлі та розмірів їх відшкодування (2005); Методичні підходи розрахунку потреб для забезпечення
товарними ресурсами регіону (2007); Розроблення нормативів забезпеченості населення торговельними
площами в роздрібній торгівлі (2008); Розроблення нормативів забезпеченості об’єктами сфери послуг (2009).

Протягом останніх років колектив наукової школи завершив роботу над виконання двох науково-дослідних робіт,
відомості про котрі наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Відомості про виконання науково-дослідних тем за 2015-2016 роки
№
з/п

1

2

Назва науководослідної теми

Трансформації
внутрішньої торгівлі
та сфери послуг на
інноваційних засадах
Механізми розвитку
підприємництва в
умовах глобалізації

За результатами виконання теми
у звітному році (кількість):
захищено
опубліковано
опубліковано
дисертацій
статей у загальностатей у
українських
зарубіжних
докторканжурналах
журналах
ські
дидатські

Керівник

Академічна

З державною реєстрацією

Державний реєстрраційний
номер

Апопій В.В.

так

так

0112U003207

10

5

3

10

Апопій В.В.

так

так

0112U003206

10

3

3

10

Розпочато роботу над 2 міжкафедральними науково-дослідницькими темами «Теоретико-методологічне забезпечення
розвитку і функціонування сфери товарного обігу» та «Структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку
суб’єктів підприємництва в сфері товарів і послуг».

Другий напрям: інтеграція науки і навчання
Результати наукової роботи школи широко використовуються при проведенні круглих столів, читанні лекцій та
проведенні практичних і семінарських занять. Протягом 2010-2016 рр. було розроблено і видано близько 150 навчальнометодичних розробок з основних дисциплін кафедри для студентів різних спеціальностей, освітньо-кваліфікаційних рівнів
та форм навчання, до яких відносяться тексти лекцій, завдання для практичних і семінарських занять, завдання для
самостійної та індивідуальної роботи студентів, тести для поточного та рубіжного контролю знань студентів, методичні
вказівки для виконання курсових та дипломних (магістерських) робіт тощо.

Учасниками наукової школи постійно проводиться робота із залучення студентської молоді до науково-дослідної
діяльності. При школі діє студентський гурток, в якому функціонує дві секції:
секція комерційної діяльності на ринку товарів та послуг;
секція підприємництва та бізнесу.
Протягом останніх років кількість студентів, які приймають постійну участь у роботі гуртка - 18 ос., в наукових
семінарах при кафедрі – 15 осіб. Учасники СНТ приймали участь у вузівській та міжвузівських конференціях. Науководослідна робота студентів одержала логічне завершення при написанні дипломних магістерських робіт.
Ефективне функціонування наукової школи сприяє поширенню серед студентів наукових ідей, розвитку наукових
талантів і прагненню відкрити творчі здібності, та інтенсивно залучає студентів до навчально-виховної та
профорієнтаційної роботи.

Третій напрям: наука, практика та співпраця
Важливим моментом у роботі наукової школи є визнання наукового потенціалу вітчизняними підприємствами.
Ідеться про виконання наукових експертиз, підготовку пропозицій аспірантами, висновків на програми тощо. Тільки
протягом 2015-2016 років на замовлення вітчизняних підприємств членами наукової школи передано, а практичними
органами прийнято для впровадження 6 наукових розробок та результатів експрес-досліджень з актуальних питань
вдосконалення ефективності функціонування та розвитку підприємств торгівлі, а також 5 розробок прийнято до
впровадження органами державної влади за результатами докторантських та кандидатських досліджень.
Тісні зв’язки в науковому плані школа підтримує з Полтавським Університетом економіки і торгівлі, Львівським
національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», ІРД НАН України,
КНТЕУ та іншими, з якими постійно здійснюється обмін методичною, навчальною літературою, окремими розробками,
створені спільні творчі колективи з написання монографій та підручників. Члени наукової школи рецензують магістерські
роботи студентів інших навчальних закладів України.
Упродовж останніх 5 років учасниками наукової школи зроблено низку доповідей на більш ніж 100 наукових
конференціях, семінарах і «круглих столах» у вищих навчальних закладах Львова, Полтави, Дніпропетровська, Вінниці,
Одеси, Києва та інших, за результатами яких опубліковано понад 200 статей, матеріалів і тез доповідей.
Бізнес-центром виконано ряд науково-дослідних тем на замовлення державних органів та приватних структур,
виграно грант Президента України. Проф. Антонюком Я.М. виграно на конкурсній основі два міжнародних гранти:

 з Ноттінгемським Трент університетом (Великобританія), який мав за мету створення бізнес-центру
«Інтерекономіка», діяльність якого спрямована на надання консалтингових послуг підприємцям-початківцям та
представникам малого бізнесу із залученням студентів (1997р.);
 з Міністерством Міжнародного співробітництва Великобританії, який мав за мету обґрунтування і створення
першої в м. Львові студентської «Кадрової агенції», яка покликана надавати послуги студентам академії з
працевлаштування (2002р.).
Київський національний
торговельно-економічний
університет

Білоруський торговоекономічний університет
споживчої кооперації

Львівський
національний
університет
ім. І. Франка

Укоопспілка

Наукова школа
«Проблеми організації торгівлі та
комерційного бізнесу»

Молдовський
державний
університет

ІРД НАН України

Полтавський
Університет економіки
і торгівлі

Українська академія
друкарства

Інтеграційні зв’язки наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
Як уповноважений від університету (академії) проф. Антонюк Я.М. брав участь в роботі в рамках проекту «Бізнесменеджмент освіта в Україні», що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). В межах цього
проекту організовував і відвідував семінари та науково-практичні конференції, які проводились в містах Львові, Києві,
Одесі, Харкові, Дніпропетровську залучаючи для цього професорсько-викладацький склад академії (2001-2009рр.). Мета
таких заходів полягала у підвищенні якості освіти та запровадженні в навчальний процес європейських стандартів.

Учасники наукової школи працюють в Інституті післядипломної освіти ЛТЕУ на курсах підвищення кваліфікації
працівників споживчої кооперації України, де проведено ряд курсів підвищення кваліфікації, зокрема, голів
облспоживспілок, їх заступників, директорів обласних ринків споживчої кооперації, голів райспоживспілок тощо. Крім
того на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти освоюються нові форми навчання, зокрема,
перепідготовка фахівців (набуття другої вищої освіти), навчання в магістратурі за всіма акредитованими спеціальностями,
довузівська підготовка тощо.

Проф. Антонюк Я.М. проводить роботу із залучення студентської молоді Інституту післядипломної освіти до
науково-дослідної діяльності

Четвертий напрям: підготовка наукових кадрів, дисертаційні дослідження
Керівник наукової школи проф. Апопій В. В. є заступником голови спеціалізованої ради Д 35.840.01 із захисту
докторських і кандидатських дисертацій ЛТЕУ та рецензує роботи, які на ній розглядалися.
Викладачі кафедри комерційної діяльності і підприємництва приймають активну участь у рецензуванні наукових
досліджень, зокрема опануванні дисертацій, рецензуванні авторефератів, статей, монографій, підручників, магістерських
робіт. Тільки протягом 2015/16 н.р. підготовлено 6 відгуків на автореферати дисертацій, 6 рецензій на дисертаційні роботи,
3 рецензії на магістерські дипломні роботи. Члени наукової школи брали участь в опануванні 5 дисертацій.
За тематикою науково-дослідних робіт та за проблематикою школи протягом останніх шести років було підготовлено і
захищено:
12 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а саме:
 Опанащук Ю., Лопащук І.А., Хомів О.В., Креденець О., Дмитренко І.А. і Андріїв Н.М. (наук. керівник проф.
Апопій В.В.);
 Дражниця С.А. (наук. керівник доц. Олексин І.І.);
 Сіра Е.Р., Удут І.Р. (наук. керівник проф. Антонюк Я.М.);
 Прицюк Л.А., Лозинський Т.В., Градюк Н.М. (наук. керівник доц. Міщук І.П.)
2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:
 Ситник Н.С. (наук. консультант проф. Апопій В.В.);
 Міценко Н.Г. (наук. консультант проф. Апопій В.В.).
З метою оприлюднення результатів роботи наукової школи засновано видання збірника наукових праць «Торгівля.
Комерція. Підприємництво», який входить у базу фахових наукових видань.
Докторськими дослідженнями займаються такі провідні науковці, як:
 доц. Міщук І.П. – тема: «Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі»;
 доц. Олексин І. І – тема: «Системна трансформація сфери послуг в сільській місцевості».
Проф. Апопій В. В., проф. Міщук І.П., доц. Шиндировський І.М., доц. Олексин І.І. здійснюють керівництво
дисертаційними дослідженнями аспірантів. П’ять аспірантів та сім здобувачів активно працюють над дисертаційними
дослідженнями та приймають активну участь у науково-дослідній роботі школи.
Над кандидатською дисертацією працює асистент кафедри Неділько К. З., тема дисертації «Особливості організації і
реалізації господарських зв’язків неспеціалізованих підприємств торгівлі» (наук. керівник доц. Міщук І. П.)

Пятий напрям: публікації, семінари, конференції, симпозіуми
Трансформаційні процеси у науці України диктують необхідність значно покращити якість та оперативність
монографічних досліджень. На сьогодні, у наукові школі постає питання щодо інтенсивної та комплексної праці над
підготовкою монографій, які б враховували сучасні вимоги відображення економічної інформації, та були корисними при
вирішенні практичних завдань різних рівнів управління.
Колективом наукової школи одноосібно та у співавторстві з іншими науковцями було видано 16 монографій (див.
табл. 2).
Таблиця 2
Фундаментальні праці наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
№
з/п
1.
2.

Назва
Споживча кооперація України: Проблеми
сучасного розвитку. - т.1. Ринкова
орієнтація споживчої кооперації України
Формування конкурентних систем в сфері
торгівлі

Видавництво
Львів, вид-во «Коопосвіта», 1994.- 366 с
Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – 292 с.

3.

Економічні системи / За ред.
Г.І.Башнянина. – т.1
Управління інвестиційною діяльністю
промислового підприємства в
конкурентному середовищі

Львів, вид-во «Новий світ», 2006.- 163 с.

4.

5.

Внутрішня торгівля: регіональні аспекти
розвитку

/ За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. –
Донецьк-Львів : ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.

6.

Внутрішня торгівля: та АПК України:
ефективність та взаємодії

7.

Розвиток внутрішньої торгівлі: Україна,

Львів, вид-во ЛКА, 2006.- 484 с.

/ За ред. В. В. Апопія – Львів:Вид-во
Львівської комерційної академії, 2007. – 368
с.
Донецьк, 2009.-393 с

Кількість
др. арк.
21,2 / 2,5
18,25
28,0 / 4,0
10,0/3,0

Прізвища співавторів
В.В.Апопій, С.Г.Бабенко,
Л.К.Безчасний, І.І.Лукінов та
ін.
Футало Т.В.
Апопій В.В., Башнянин Г.І.,
Ващишин АМ., Футало Т.В. та
ін.
Г.І.Башнянин, Т.В.Футало, Л.В.
Іванець

22,5/
1,00

В. В. Апопій,
Я. М. Антонюк,
І.П.Міщук, І.І.Олексин та ін.

23,0

В. В. Апопій

24,6

Апопій В.В.

Росія, Білорусь.
8.

9.

Функціонування та регулювання праці у
сфері торгівлі

2,0
Вид-во Львівської комерційної академії,
2009. – 224 с.

Система регулювання внутрішньої торгівлі / За ред. В. В. Апопія, І. М. Копича. – К. :
України
Академвидав, 2012. – 424 с.

13,3
1,0
34,45/
3,20

10.

Ринки в системі внутрішньої торгівлі
України

/ За ред. В. В. Апопія. – Львів : Вид-во ЛКА,
2012. – 416 с.

26,0/
4,50

11.

Торговельна інфраструктур
агропродовольчого ринку України

/ За ред. В. В. Апопія – Львів : Вид-во
"Новий Світ-2000", 2013. – 316 с.
/ Під ред. О. О. Шубіна, Л. В. Фролової. –
Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке
відділення), 2013. – 513 с.

18,9
9,8

12.

Механізми стабілізації й розвитку
діяльності підприємств

13.

Функціонування підприємствпосередників на спеціалізованому ринку

/ За ред. Н. Г. Міценко. – Львів : Вид-во
ЛКА, 2013. – 376 с.

17,75/
4,40

14.

Внутрішня торгівля України: проблеми і
перспективи розвитку

/ За ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана. –
Львів : «Новий світ-2000», 2014. – 565 с.

32,69/
3,10

15.

Механізми активізації продажу товарів
підприємствами торгівлі

/ За ред. І. П. Міщука. – Львів : Вид-во УАД,
2015. – 516 с.

17,75/
2,27

16.

Підприємства на ринку товарів і послуг:
соціальний діалог і соціальна
відповідальність

/ Під ред. Н. Г. Міценко. – Львів : Вид-во
ЛТЕУ, 2016. – 246 с.

14,76/
2,26

29,82/
0,64

( у співавторстві)
Апопій В. В., Іляш О. І.,
Міценко Н. Г., Блонська В. І.,
Гринкевич С. С.
В.В. Апопій,
І.М. Копич, О. Г. Біла,
І.П.Міщук та ін.
В. В. Апопій, І.П.Міщук,
С.І.Рудницький,
Р. С. Федишин та ін.
Апопій В. В., Шалева О. І.,
Лопащук І. А., Федишин Р. С.
О.О. Шубін,
Л.В. Фролова, І.П.Міщук,
О. В. Березін та ін.
Н. Г. Міценко, І.П.Міщук,
Л. А. Прицюк,
В. А. Боднарюк
Я. М. Антонюк,
В. В. Апопій, І.П.Міщук,
М. П. Балабан та ін.
Н. Г. Міценко, І.П.Міщук,
В.Т.Лозинський,
О.О.Хамула
Н. Г. Міценко, І.П.Міщук,
О. І. Іляш,
Н. М. Градюк та ін.

Фундаментальні праці наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
Ефективній роботі функціонуючих спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
і кандидата наук сприяє систематичне проведення міжкафедральних семінарів. Члени наукової школи постійно беруть
участь в роботі міжкафедральних (спільно з науковцями кафедр менеджменту; маркетингу; економіки; фінансів, кредиту та
страхування) наукових семінарів, зокрема - «Забезпечення ефективності використання управлінського персоналу
торговельних підприємств» (проф. Апопій В.В., доц. Мельник І.М.; 15 грудня 2015 р.); «Стратегія розвитку бізнес-процесів
суб’єктів в системі дистрибуції» (проф. Апопій В.В., доц. Антонюк Я.М., доц. Міщук І.П., доц. Шалева О.І.); «Формування
ефективної системи торгівлі в умовах розвитку сільських територій України» (проф. Апопій В.В., доц. Міщук І.П., доц.
Мельник І.М., доц. Хом’як Ю.М.; 29.02.2016 р.), «Інституційно-економічний механізм підвищення ефективності
функціонування підприємств оптової торгівлі» (проф. Апопій В.В., доц. Міщук І.П.; 22.06.2016 р.).
Члени наукової школи є активними учасниками міжнародних, загальноукраїнських наукових та науково-практичних
заходів. Загальна інформація про участь в наукових конференціях за останні два роки, представлена у табл. 3. Колектив
наукової школи традиційно прийняв активну участь у науковій конференції професорсько-викладацького складу і
аспірантів університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції».
Таблиця 3
Участь членів наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
в наукових конференціях, семінарах, круглих столах за 2015/16 н.р.
Назва конференції

Вид конференції

Дата
проведення

2

3

4

Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції
Інформаційні технології та моделювання в економіці
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного
виробництва.

12-13 травня
Шоста міжнародна науково-практична
конференція
VІІІ міжнародна науково-практична
конференція
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернетконференція

20-22 травня
14-15 травня
20-21 жовтня

Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності
товарів
Приватне підприємництво в Ізраїлі
Development of social and economic systems in a global competitive
environment
Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції
Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельноресторанного бізнесу, економіки та підприємництва
Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України

ІІІ міжнародна науково-практична
конференція
Міжнародний науково-практичний семінар
Міжнародна наукова конференція
Наукова конференція професорськовикладацького складу і аспірантів ЛТЕУ
Міжнародна науково-практична
конференція
ІІІ Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція

12 листопада
11-13 грудня
26 лютого
13-14 травня
7 квітня
20-21 квітня

Членами наукової школи протягом двох останніх років опубліковано 29 наукових праць, в т.ч. 1 працю у
загальноукраїнських виданнях і 1 працю надруковано у зарубіжному виданні (див. табл. 4).
Таблиця 4
Статті, опубліковані членами наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
за 2014 -2016 роки
№
з/п

Автор або автори,
П.І.Б.

Назва статті

1.

Апопий В. В.,
Дмитренко И. А.
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Перспективи розвитку наукової школи
В перспективі стратегічні пріоритети наукової школи «Проблеми організації торгівлі та комерційного бізнесу»
повинні бути орієнтовані на поглиблення комерційної підготовки, розробку широкомасштабних наукових тем, підготовку
молодої наукової зміни та інтеграції навчання, науки і практики.
Орієнтований план розвитку наукової школи передбачає:
продовження видання збірника наукових праць «Торгівля. Комерція. Підприємництво» та подання документів
для включення його до наукометричної бази;
за період 2016-2017 рр. - підготовку і опублікування 3 монографій із проблематики дослідження сфери
внутрішньої торгівлі та комерційного бізнесу. Реалізовуючи поставлену мету, окремими учасниками наукової школи
завершено, а іншими - готуються до друку монографії, підручники та посібники, інформація про які представлена у табл. 5;
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