
  Кваліфікаційна карта наукової школи 

(заповнюється станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію) 

1. Назва наукової школи. 

Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі 

 

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 
Економіка 

 

3. Загальні відомості про школу:  

 

3.1. Керівник (керівники) - прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи 

Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу Поліського національного університету, 

заслужений діяч науки і техніки України 

  

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб):  

48 осіб.   

 

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 

академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу): 

ПІБ, науковий ступінь, звання, посада 

немає 

 

докторів наук:  

ПІБ, науковий ступінь, звання, посада 

1) Ушкаренко Ю.О. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин Херсонського державного університету; 

2) Вініченко І,І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та 

економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-

економічного університету; 

3) Николюк О.М. – д.е.н., доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій 

і моделювання систем Поліського національного університету; 

4) Віленчук О.М. – д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту 

Поліського національного університету.  

 

кандидатів наук: 

ПІБ, науковий ступінь, звання, посада 

1) Берлач Наталія Анатолівна (на даний час – д.ю.н., професор); 

2) Кучеренко Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент; 

3) Левківська Лариса Миколаївна, к.е.н., доцент; 

4) Довженко Валентина Анатоліївна, к.е.н., доцент; 

5) Мартинов Сергій Вікторівна, к.е.н.; 

6) Бурачек Ігор Володимирович, к.е.н., доцент; 

7) Овдіюк Олена Миколаївна, к.е.н., доцент;  



8) Буднік Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент;  

9) Макушок Ольга Василівна, к.е.н., доцент; 

10) Абрамова Ірина В’ячеславівна, к.е.н., доцент; 

11) Швець Тетяна Василівна, к.е.н., доцент; 

12) Волкова Інна Михайлівна, к.е.н., доцент; 

13) Потравка Лариса Олександрівна, к.е.н., доцент; 

14) Степаненко Наталія Іванівна, к.е.н., доцент; 

15) Степура Максим Олександрович, к.е.н., доцент; 

16) Власенко Олена Павлівна, к.е.н., доцент; 

17) Николюк Ольга Миколаївна (на даний час – д.е.н., доцент); 

18) Камінська Марина Броніславівна, к.е.н., доцент; 

19) Штерма Тетяна Василівна, к.е.н., доцент; 

20) Яцкова Анна Дмитрівна, к.е.н.; 

21) Данкевич Віталій Євгенович (на даний час – д.е.н., доцент); 

22) Ахметов Ілляс Рустамович, к.е.н.; 

23) Дереча Дмитро Олексійович, к.е.н.; 

24) Кравчук Ігор Анатолійович, к.е.н.; 

25) Кузоваткін Володимир Олександрович, к.е.н.; 

26) Ширма Володимир Васильович, к.е.н.; 

27) Лапін Андрій Валерійович, к.е.н., доцент; 

28) Рудь Віта Вікторівна, к.е.н.; 

29) Гуля Юлія Володимирівна, к.е.н.; 

30) Шлапак Максим Анатолійович, к.е.н.. 

 
3.4. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів;  

докторантів – 2 

аспірантів – в даний час немає 

здобувачів – 3 

магістрів – 6 

студентів – 8.  

 

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази.  

Експериментальна база не передбачена характером досліджень  

 

4. Наукові досягнення школи: 

4.1. Найбільш вагомі результати: 

Теоретико-методологічне обґрунтування та практичне впровадження 

організаційних моделей ринково орієнтованих сільськогосподарських 

кооперативів у різних регіонах України, а саме спеціалізованих та 

багатофункціональних обслуговуючих кооперативів, агроторгових домів на 

кооперативних засадах, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при 

сільських громадах, на які покладається місія захисту економічних та соціальних 

інтересів товаровиробників, і які є ефективним засобом їх залучення до участі у 

формуванні та функціонуванні інфраструктури аграрного ринку. Досвід роботи 



цих організацій рекомендовано органами центральної та регіональної виконавчої 

влади для впровадження на національному рівні. 

 

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років: 

Обгрунтування ролі сільськогосподарських кооперативів у досягненні 

синергетичного ефекту спільних дій сільськогосподарських виробників, який 

полягає у протистоянні непродуктивним (спекулятивним) посередникам, 

можливості створення продукції з доданою вартістю у вертикально інтегрованих  

маркетингових каналах тощо. Розроблено механізми участі кооперативів у 

забезпеченні сталого розвитку аграрного сектора та сільських територій з огляду 

на зростаючу роль сільських територіальних громад та посилення процесів 

економічної децентралізації. 
 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 

років: 

1) Теоретико-методологічні та науково-прикладні напрацювання наукової школи 

були враховані при підготовці проектів Законів України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» (реєстр. № 6527 від 31.05.2017) та «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку 

сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки» (реєстр. №. 6527-1 

від 20.06.2017); 

2) впровадження основних результатів дослідження окремих працівників школи 

прийняті до впровадження міністерствами та відомствами, органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, конкретними підприємствами. 

 

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та інших джерел 

фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років; 

не було 

 

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою 

(Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, 

почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років). 

не було 

 

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років:  

2 доктори 

5 кандидатів 

 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років: 

не було 

 

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних 

посібників за останні 5 років; 

монографій – 8 

навчальних посібників – 3 



 

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН 

України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 

років; 

у виданнях, рекомендованих МОН України – 116 

в українських та закордонних рецензованих журналах – 23 

 

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки 

за останні 5 років: 

не було  

 

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою 

(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 

12 науково-практичних конференцій 

 

4.12. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому 

числі міжнародних закордонних за останні 5 років: 

всього – 42, 

в т.ч. міжнародних закордонних – 7. 

 

4.13. Публікації про наукову школу та її членів: 

Не обліковувалися. 

 

 


