
Кваліфікаційна карта наукової школи  

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

 

1. Назва наукової школи – “Сільська економіка в умовах європейської інтеграції 

та глобалізації” 

 

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

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 

 

3. Загальні відомості про школу:  

3.1. Керівник (керівники) – Зінчук Тетяна Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри міжнародних економічних  відносин та європейської інтеграції 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб) – 27  

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):  

- академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 0; 

- докторів наук – 3: 

1. Куцмус Н.М., д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

2. Данкевич В.Є., д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

3. Ткачук В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

- кандидатів наук – 5: 

4.Горбачова І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

5. Ковальчук О.Д., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

6. Пивовар П.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

7. Прокопчук О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ; 

8. Усюк Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ. 

 

3.4. Кількість докторантів – 1, аспірантів – 3, здобувачів – 0, магістрів – 5, 

студентів – 10.  

 

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази –  

 

4. Наукові досягнення школи: 

4.1-4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років; 



 розроблено теоретико-методологічне обґрунтування особливостей 

формування та практичних напрямів реалізації соціально-економічних 

пріоритетів сільського розвитку в умовах європейського вибору України; 

 побудовано інклюзивну модель розвитку сільських громад, що відповідає 

європейським пріоритетам економічної політики та політики згуртування; 

 запропоновано теоретико-методичне і методологічне обґрунтування та 

розробка перспективних напрямів розвитку багатофункціональної сільської 

економіки з урахуванням посилення ролі гендерної складової у глобалізаційних 

процесах; 

 розроблено та обґрунтувано теоретичні і методологічні основи та 

прикладні рекомендації щодо забезпечення ефективного 

сільськогосподарського землекористування, володіння та розпорядження. 

 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років: 

Довідка Житомирської обласної ради № р-5 22/1689 від 04.12.2018 р. – 

Результати системного аналізу причин існування гендерних асиметрій в сільській 

економіці та оцінку їх параметрів, обґрунтування напрямів подолання гендерної 

асиметрії на засадах інклюзивного розвитку сільських громад, диверсифікації 

сільського підприємництва, трансферу знань та інновацій було використано 

Житомирською обласною радою під час розробки Програми економічного і 

соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік, затвердженої 

рішенням №868 від 21.12.2017 р. (Куцмус Н.М.). 

Матеріали, підготовлені автором щодо розширення повноважень сільських 

жінок в управлінні сільськими громадами, забезпечення гендерної рівності на 

ринку праці, враховані ДУ “Інститут економіки та прогнозування” НАН України 

при підготовці проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на період 2015–2020 рр. в частині 

розробки Стратегічного пріоритету 7 “Сільський розвиток – відродження 

українського села” (довідка №135–15/25 від 15.01.2016 р.). Пропозиції до проекту 

Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських 

територій в Україні на 2015–2020 рр. в частині згаданого пріоритетного 

напряму надіслано у Робочу групу з питань розвитку сільських територій Ради з 

питань розробки проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства і сільських територій в Україні на 2015–2020 рр. при Міністерстві 

аграрної політики та продовольства України (лист від 03.03.2015 р. №135–

13/134). Представлені матеріали отримали схвальний відгук і використані під 

час підготовки відповідних розділів Єдиної комплексної стратегії розвитку 

сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015–2020 рр. (лист-

відповідь від 21.10.2015 р. №10–21–2015 робочої групи з питань розвитку 

сільських територій Проекту USAID АгроІнвест) (Куцмус Н.М.). 

Довідка Василівської сільської ради Житомирського району Житомирської 

області №534 від 29.12.2014 р. – Результати наукового дослідження в частині 

обґрунтування напрямів диверсифікації сільської економіки, просування 

екологічної освіченості селян, активізації лідерського потенціалу сільських жінок 

в процесах місцевого самоврядування були використані при розробці Програми 



соціально-економічного розвитку громади Василівської сільської ради 

Житомирського району Житомирської області (Куцмус Н.М.).  

Довідка Радомишльської міської об’єднаної територіальної громади №01–

27/103 від 14.01.2019 р. – Розроблені автором принципи й методичні засади 

гендерного бюджетування застосовано при розробці бюджету як центральної 

системи розподілу ресурсів для реалізації багатовимірних цілей соціально-

економічного розвитку Радомишльської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 р. (Куцмус Н.М.).  

Довідка ЖНАЕУ №1873 від 26.12.2018 р. – Теоретичні узагальнення та 

практичні результати дослідження щодо глобального профілю проблем гендерної 

нерівності та перспектив їх розв’язання в контексті Цілей сталого розвитку, 

використовуються у навчальному процесі Житомирського національного 

агроекологічного університету при викладанні навчальних дисциплін “Глобальна 

економіка” та “Міжнародний менеджмент” (Куцмус Н.М.). 

Довідка Інституту сільського господарства Полісся НААН № 372 від 

24.10.2016 р. – розроблені економіко-математичні моделі оптимізації 

землекористування сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням 

економічного, соціального та екологічного критеріїв аргументують, що у зоні 

Полісся необхідно змінити цільове призначення частини сільськогосподарських 

земель, виходячи з існуючих характеристик природних об’єктів з дотриманням 

науково обґрунтованих норм ведення господарської діяльності та чинного 

законодавства (Данкевич В.Є.).  

Довідка Державної установи “Інститут охорони ґрунтів України” 

Житомирської філії “Держгрунтоохорона” № 158- 06/01/554 від 29.11.2016 р. – 

Наукові напрацювання з управління земельними ресурсами рекомендовані для 

використання в Житомирській філії державної установи “Інститут охорони 

ґрунтів України” (Данкевич В.Є.). 

Довідка Державної установи “Інститут охорони ґрунтів України” 

Житомирської філії “Держгрунтоохорона” № 158-06/01/554 від 29.11.2016 р. – 

Пропозиції щодо особливостей здійснення моніторингу ґрунтів і рослин у 

регіональній мережі стаціонарних майданчиків спостережень державної 

установи “Інститут охорони ґрунтів України” використовуються під час 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення хімічної 

меліорації кислих ґрунтів, під час здійснення рослинної і ґрунтової діагностики, 

агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення 

(Данкевич В.Є.).  

Довідка відділу агропромислового розвитку Бердичівської районної 

державної адміністрації № 563/1 від 03.11.2016 р. – Розроблені рекомендації 

щодо використання земель із деградованими та малопродуктивними ґрунтами 

прийнято до впровадження у відділі агропромислового розвитку Бердичівської 

районної державної адміністрації. Доведено, що, з урахуванням екологічного 

стану ґрунтів та враховуючи надмірний антропогенний вплив сучасних 

товаровиробників на навколишнє природне середовище, частину 

сільськогосподарських земель необхідно трансформувати. Землі, які підлягають 



залуженню, можливо, не виключати з господарського обігу, а утримувати у 

вигляді пару (Данкевич В.Є.).  

Довідка Управління агропромислового розвитку Чуднівської районної 

державної адміністрації № 276 від 27.12.2016 р. – Результати дослідження 

прийнято до впровадження в Управлінні агропромислового розвитку Чуднівської 

районної державної адміністрації. Пропозиції з автоматизації виробничих 

операцій використовуються при розробці практичних рекомендацій щодо 

оперативного та стратегічного управління господарськими процесами аграрних 

підприємств. Запропоновані технології геоінформаційного контролю за 

земельними ресурсами (модулі глобального позиціонування (GPS-навігатори, 

ГЛОНАСС), системи аналізу проб ґрунту у заданих точках) сприяють 

зменшенню фінансових витрат, економлять час та підвищують продуктивність 

господарської діяльності. Застосування геоінформаційних технологій у 

сільському господарстві запропоновано здійснювати як на регіональному, так і 

на державному рівнях для вертикальної (між різними рівнями управління) та 

горизонтальної (між господарствами або організаціями одного рівня) 

координацій дій (Данкевич В.Є.).  

Довідка ГО “Українська асоціація молодих фермерів” (2018 р.) – пропозиції 

щодо реалізації заходів щодо удосконалення інституційних засад розвитку 

сільських громад через залучення іноземного капіталу, напрямів розвитку 

економічного потенціалу сільських територій використовуються у 

стратегічному плануванні взаємодії організації з територіальними громадами 

(співвиконавці проекту “Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в 

умовах євроінтеграційної перспективи”: Зінчук Т.О., Ковальчук О.Д., Данкевич 

В.Є., Куцмус Н.М., Усюк Т.В.). 

Довідка Агенції “Goodwill” №1 від 22.01.2020 р. – Пропозиції щодо 

соціально-орієнтовної та справедливої системи, соціального захисту сільського 

населення та розвитку альтернативної зайнятості з метою досягнення якості 

життя на сільських територіях слугують базисом для функціонування агенції в 

рамках взаємодії із територіальними громадами (співвиконавці проекту 

“Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах 

євроінтеграційної перспективи”: Зінчук Т.О., Ковальчук О.Д., Данкевич В.Є., 

Куцмус Н.М., Усюк Т.В.). 

 

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

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

 

 “Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах 

євроінтеграційної перспективи” (номер державної реєстрації 

0117U002519) (2017-2019 рр.); 

 Проект «Розвиток жіночого підприємництва в умовах прогресуючих змін 

на сільських територіях» за підтримки Управління інформації та зв’язків із 

громадськістю Житомирської ОДА (2019 р.); 

 Освітній модуль програми ERASMUS+ Jane Monnet “Аграрна політика ЄС” 

(№574608-ЕРР-1-2016-UA-EPPJMO-MODULE) (2016-2019 рр.). 



 

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) – Грамота 

Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”, 

заслужений діяч науки та техніки України – Зінчук Т.О.; лауреат премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України – 2015 – Данкевич В.Є. 

 

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

2 доктори – Данкевич В.Є., Куцмус Н.М. 

 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 0/ 

 

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за 

останні 5 років – 2 одноосібні монографії, 36 підрозділів у колективних 

монографіях, 5 – колективних навчальних посібників та підручників. 

 

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в 

українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 125, у 

тому числі – у виданнях, включених до науко метричної бази Scopus – 4, WoS – 3. 

 

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

останні 5 років – 0/ 

 

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою 

(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років 

 щорічні студентські наукові конференції (програми додаються); 

 Конференція-презентація освітнього модулю програми ERASMUS+ Jane 

Monnet “Аграрна політика ЄС” (№574608-ЕРР-1-2016-UA-EPPJMO-

MODULE) – 16.12.16 р., ЖНАЕУ; 

 Круглий стіл: «Досвід спільної аграрної політики Європейського Союзу для 

України» – 12.12.2017р., ЖНАЕУ; 

 Міжнародна конференція за підсумками реалізації проекту ERASMUS + 

освітній модуль Жан Моне “Аграрна політика ЄС” “Європейські уроки 

аграрної політики для України” – 16.05.2019 р. 

 

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

міжнародних, закордонних за останні 5 років – 142 доповіді. 

 

4.13. Публікації про наукову школу та її членів –  

 


