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Біобібліографічний покажчик присвячений життю та науковій діяльності 
Богдана Васильовича Зими, кандидата економічних наук, професора кафедри 
управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі». У виданні висвітлено основні віхи життя, 
науково-дослідницької та педагогічної діяльності вченого, подано перелік 
наукових праць. 

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

Біобібліографічний покажчик присвячений життю та діяльності 
Богдана Васильовича Зими, професора кафедри управління персоналом та 
економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі». 

Даний покажчик має сім розділів, містить 161 бібліографічний опис пу-
блікацій автора. До складу покажчика увійшли навчальна та наукова літе-
ратура, статті із збірників та періодичних видань, звіти з науково-дослідної 
роботи, методичні матеріали. Все це свідчить про багатогранність творчого 
та наукового шляху Богдана Васильовича, його вагомий науковий доробок. 

Розділ І «Життєвий та творчий шлях Богдана Васильовича Зими» 
містить його біографію, основні дати життя і діяльності. 

У розділі ІІ «Наукові та навчально-методичні праці Зими Богдана 
Васильовича» висвітлено сторінки великого навчально-методичного та 
наукового доробку в галузі економіки торгівлі, заготівель та інших галузей 
господарської діяльності споживчої кооперації. 

Розділ ІІІ містить перелік тем госпдоговірних і бюджетних науково-
дослідницьких робіт централізованого плану, виконаних за безпосередньою 
участю та під науковим керівництвом Зими Богдана Васильовича. 

У розділі ІV подано перелік неопублікованих праць Зими Богдана 
Васильовича, які підготовлені та передані до опублікування в електронному 
варіанті. 

У розділі V розкрита участь Богдана Васильовича Зими у розробці про-
ектів законодавчих актів та програм у галузі споживчої кооперації України. 

Розділ VІ містить інформацію про проекти та бізнес-плани, розроблені 
професором Зимою Богданом Васильовичем. 

У розділі VІІ представлені дослідження, проведені на замовлення 
німецьких інституцій в рамках міжурядової програми TRANSFORM. 

Розділ VІІІ містить дослідження, науково-методичне та консультаційне 
забезпечення діяльності окремих підприємств, проведені Богданом Васильо-
вичем Зимою. 

Бібліографічні описи праць розміщені за роками видань, у межах року – за 
алфавітом назв праць. Перелік тем госпдоговірних і бюджетних науково-до-
слідницьких робіт подано в хронологічному порядку. Перелік неопублікованих 
праць розміщено за алфавітом назв праць. 

Бібліографічний опис виконано у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Опис документів здійснено на підставі наданого списку джерел без 
можливості перегляду de visu. 

Покажчик забезпечений довідковим апаратом – алфавітним іменним 
покажчиком, до якого включено всі прізвища, що зустрічаються в бібліогра-
фічних описах. 

Висловлюємо подяку Галині Іванівні Зимі за надання матеріалів та 
допомогу у складанні покажчика. 

Біобіліографічний покажчик адресований науковцям, викладачам, аспіран-
там, студентам вищих навчальних закладів. 
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РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ  
ЗИМИ БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА 

 
 Думати – найтяжча робота; ось, ймовірно, чому  

 цим займаються так небагато людей. 
 Генрі Форд , американський автомагнат 

 
Зима Богдан Васильович народився 3 червня 1940 року у селі Біла Кри-

ниця Рівненської області. У цьому ж селі закінчив семирічну школу. У 
1954 році вступив до Рівненського кооперативного технікуму Укоопспілки. 
У технікумі навчався добре і закінчив його у 1957 році з відзнакою. Отримав 
фах економіста. 

Після закінчення технікуму був направлений на роботу в Івано-Фран-
ківську райспоживспілку Львівської області на посаду плановика райспожив-
спілки. 

У 1959 році Богдан Васильович вступив на навчання до Львівського тор-
гово-економічного інституту Центроспілки СРСР. Під час навчання приймав 
активну участь у житті інституту та був редактором стінної інститутської 
газети. Уже в студентські роки займався науковими дослідженнями діяльнос-
ті споживчої кооперації, мав публікації в інститутських і наукових виданнях. 

Для проходження практики його залишили працювати на посаді стар-
шого лаборанта і вже невдовзі перевели на посаду завідуючого лабораторією 
кафедри економіки торгівлі. Уже під час практики йому доручали проведен-
ня практичних занять зі студентами. 

У 1964 році завершив навчання в інституті. Отримав диплом з відзнакою. 
Після завершення навчання в інституті його було відразу переведено на 

посаду асистента кафедри економіки торгівлі. 
У 1964 році Богдан Васильович був на два роки призваний до лав 

Радянської армії. По завершенні служби і після кількох перепідготовок йому 
було присвоєно звання старшого лейтенанта інтендантської служби. 

Після демобілізації продовжував працювати на посаді асистента кафе-
дри економіки, згодом подав заяву і був зарахований в аспірантуру по 
кафедрі економіки і планування кооперативної торгівлі Львівського торгово-
економічного інституту. Працював над дисертацією під науковим керівни-
цтвом кандидата економічних наук професора Шугана Віктора Устимовича. 

Після закінчення аспірантури в 1968 році працював старшим викладачем 
кафедри економіки і планування кооперативної торгівлі і продовжував робо-
ту над завершенням дисертації. 

У 1972 році завершив написання дисертації і успішно захистив її в 
Московському кооперативному інституті Центроспілки СРСР. Вищою атес-
таційною комісією Міністерства вищої освіти СРСР йому було присвоєно 
вчений ступінь кандидата економічних наук. 

Протягом навчання в аспірантурі, роботи на кафедрі, під час написання 
дисертації Зима Богдан Васильович приймав активну участь і був керівником 



- © ПУЕТ - 7 

наукових бюджетних і госпдоговірних тем за замовленням фінансово-еконо-
мічного управління Центроспілки СРСР, управління економіки і управління 
Головплодовоч Центроспілки СРСР. За той період було підготовлено наукові 
звіти по трьох темах, підготовлені і надруковані методичні рекомендації для 
удосконалення роботи споживчої кооперації. Також були надруковані статті 
в наукових журналах за результатами проведених досліджень. Більша части-
на цих досліджень була присвячена економіці заготівель споживчої коопе-
рації. Велась також робота по вдосконаленню педагогічної майстерності. 

В цей період Зима Богдан Васильович також був активним учасником 
товариства «Знання» і виступав з лекціями перед працівниками державної 
торгівлі, працівниками споживчих товариств, працівниками Львівської обл-
споживспілки. 

За результатами методичної, педагогічної роботи, наукових досліджень і 
наукових публікацій Вища атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР в 
1974 році присвоїла Зимі Богдану Васильовичу вчене звання доцента кафедри 
економіки кооперативної торгівлі. 

У 1974 році Центроспілка споживчої кооперації СРСР направляє Зиму 
Богдана Васильовича в складі групи для перевірки роботи нещодавно відкри-
того Полтавського кооперативного інституту. В інституті його запрошують 
обійняти посаду завідувача тільки-но створеної кафедри економіки і органі-
зації заготівель споживчої кооперації. 

У 1975 році Зима Богдан Васильович разом із сім’єю переїжджає до 
Полтави і в 1976 році очолює кафедру. 

У 1979 році за наказом Міністерства вищої освіти СРСР – за ініціативою 
кафедри економіки та організації заготівель сільськогосподарської продукції 
(завідувач Зима Б. В.), підтриманою вченою радою Полтавського кооператив-
ного інституту й Центросоюзом СРСР створена науково-дослідна лаборато-
рія (ліквідована у 1992 р.), яку він і очолює. 

За час роботи науково-дослідної лабораторії (1979–1992 роки) було ви-
конано біля 20 госпдоговірних тем за замовленням фінансово-економічного 
управління, управління економіки і управління Головплодоовоч. Зима Богдан 
Васильович розробляв методики наукових досліджень по кожній темі. Збір 
матеріалів для досліджень по розроблених методиках і частково їх обробку 
проводили співробітники лабораторії. На основі зібраного і узагальненого 
матеріалу керівником лабораторії Зимою Богданом Васильовичем були 
написані звіти, кожен з яких є окремою роботою і які приймались і затвер-
джувались Постановами Центроспілки СРСР. В результаті проведеного ана-
лізу зібраних даних були підготовлені Методичні рекомендації щодо вдоско-
налення певного напрямку діяльності заготівельної і інших видів діяльності 
споживчої кооперації. 

На матеріалах досліджень, при написанні наукових звітів, рекомендацій 
тощо, виконаних лабораторією, підготували й захистили кандидатські дисер-
тації більш як 15 осіб (зокрема, Скляр Г. П., Огуй Н. І., Швачко І. П., Грищи-
шина Л. М., Боброва К. Г., Бутенко Н. В., Голобородько О. П., Левенко С., 
Зима Г. І., Березін О. В. та інші). 



8 - © ПУЕТ - 

Під безпосереднім керівництвом Зими Богдана Васильовича були напи-
сані і захищені дисертації для отримання вченого ступеня кандидата еконо-
мічних наук Швачка Івана Прокоповича, Скляра Георгія Павловича (нині 
доктор економічних наук, професор), Огуй Наталі Іванівни. 

За результатами проведених наукових досліджень була підготовлена і 
надрукована в наукових журналах велика кількість статей, в яких підніма-
лись питання вдосконалення механізму підвищення ефективності заготівель-
ної діяльності споживчої кооперації 

В інституті в цей час Богдана Васильовича призначили деканом заго-
тівельного факультету. Але ненадовго. Богдан Васильович адміністративної 
роботи не любив. Головною для нього була наукова робота, якої він не зали-
шав до кінця свого життя. 

Для розповсюдження досвіду, підвищення рівня професійної діяльності 
працівників споживчої кооперації за ініціативою і при безпосередній участі 
Зими Богдана Васильовича при Полтавському кооперативному інституті від-
кривають факультет підвищення кваліфікації, на якому проходять підвищення 
кваліфікації працівники споживчої кооперації і особливо заготівельних орга-
нізацій всього Радянського Союзу. Цей факультет мав беззаперечний успіх і 
користувався великою популярністю. На базі факультету пройшла квалі-
фікацію велика кількість директорів заготконтор, начальників управлінь по 
заготівлях споживчої кооперації, заступників голів облспоживспілок по заго-
тівлях сільгосппродуктів. 

Зима Богдан Васильович бере відпустку для написання докторської 
дисертації. Але завершенню роботи завадили проблеми зі здоров’ям. 

Проте наукових досліджень він не полишає. Досліджує, друкує статті  
в наукових журналах. Вивчає і викладає нові дисципліни, які з’явилися 
внаслідок реформування економіки. Вивчає роботу бірж і пише посібник 
«Основы функционирования бирж сельскохозяйственной продукции». 

У 1992 році рішенням Вченої ради за результатами наукової і науково-
педагогічної роботи Зимі Богдану Васильовичу було присвоєно вчене звання 
професора. 

В цей час Україна здобуває незалежність. Починається реформування 
власності. Багато державних підприємств стають колективними або пере-
творюються в господарські товариства. А для цього потрібні спеціалісти, які 
мають знання в царині економіки і права, адже все повинно робитись відпо-
відно до законодавчих актів. 

В 1992 році Зима Богдан Васильович створює і реєструє мале науково-
виробниче консультаційне підприємство фірму «Конінфком» та укладає з 
фондом держмайна України та Полтавської області угоду для дослідження і 
аналізу діяльності підприємств і підготовки документів по реформуванню 
власності. Активна робота фірми по реформуванню власності продовжува-
лась до середини десятих років двадцять першого століття та не припинялась 
до останніх днів життя Богдана Васильовича. За цей час було повноцінно 
обстежено більше 150 підприємств. Зібрано матеріали та проаналізовано гос-
подарську діяльність за останні чотири роки кожного з підприємств, приве-
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дена шляхом індексації вартість усіх основних засобів у відповідність до 
законодавства. Через падіння курсу української валюти індексація основних 
засобів з 1992 року Кабінетом Міністрів УРСР призначалась і була обов’яз-
ковою щорічно. Це була велика робота. Для цього навіть була розроблена на 
фірмі спеціальна програма індексації на комп’ютерах через те, що деякі 
підприємства, по яких готувала документи для реформування ПМНВКП 
фірма «Конінфком » мали до десяти тисяч позицій основних засобів і вручну 
це зробити було неможливо. Розгляд документів, поданих для реформування, 
призначався фондом і суворо дотримувався, тому документи потрібно було 
готувати швидко і вчасно. Часом це робилось навіть ночами. Роботу комп’ю-
терної мережі на фірмі забезпечував син Зима Василь Богданович. 

По кожному підприємству проводилась індексація основних засобів для 
визначення їх реальної вартості з врахуванням інфляції. Аналіз активів і 
пасивів і діяльності підприємств давав можливість визначити суму державної 
власності і суму, яка належала працівникам підприємства і розподілялась між 
ними у вигляді сертифікатів. Стратегічний аналіз майбутньої діяльності кож-
ного підприємства дозволяв визначити його перспективи на ринку. Це була 
велика робота. Деякі з цих підприємств і зараз успішно працюють. 

У період з 1995 до 2002 роки відбувалась активна консалтингова спів-
праця з німецькими компаніями, в т. ч. такими як Syseca GMBh, щодо супро-
водження процесів по реформуванню економіки. 

З метою підвищення кваліфікації з експертної оцінки майна, майнових 
прав і бізнесу, ведення реєстрів акціонерів відкритих акціонерних товариств і 
законної можливості надання консультацій, підготовки документів до рефор-
мування власності, Зима Богдан Васильович постійно проходить навчання в 
Міжнародному центрі приватизації, інвестицій та менеджменту при Фонді 
державного майна України, в державній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку і отримує відповідні сертифікати, які дають йому право займатись 
цією діяльністю. 

З 1992 по 2009 роки Зима Богдан Васильович працює на посаді профе-
сора кафедри економіки підприємства. Ним розроблено навчальні програми 
до нових дисциплін: «Економіка та організація діяльності об’єднань підпри-
ємств»; «Економіка та організація діяльності фірми»; «Обгрунтування та 
експериза бізнес-планів»; «Економіка та організація іноваційної діяльності». 
По вказаних дисциплінах підготовлені лекції в електронному варіанті, а 
також підручники. 

Проте, коло інтересів Зими Богдана Васильовича не обмежується тільки 
викладацькою роботою та науковими дослідженнями в області економіки 
підприємства і заготівель споживчої кооперації. 

Він працює над законами, які повинні повині сприяти розвиткові спо-
живчої кооперації України. 

Впродовж цього періоду проводить консультації по реструктуризації 
підприємств, створенню дочірніх підприємств, розробляє бізнес-плани для 
відновлення роботи підприємств і залучення інвестицій на їх розвиток, об-
ґрунтування кредитів, які давали можливість переоснащувати підприємства. 
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Підготовлені документи і розроблені бізнес-плани сприяли розвитку цих 
підприємств, які успішно працюють і нині. 

У 2009–2014 роках Зима Богдан Васильович працює на посаді профе-
сора кафедри управління персоналом і економіки праці. 

Крім здійснення викладацької роботи співпрацює з Укоопспілкою, про-
довжує займатись науковими дослідженнями, консультаціями з реформу-
вання власності, цікавиться порядком організації роботи неприбуткових 
організацій. 

У 2007 році розробляє статут для створення Садового товариства  
«СТ Вишня-Вороніно», яке успішно функціонує і сьогодні. 

У 2009 році він розробляє статут для заснування Організації Співвласників 
Багатоквартирних Будинків (ОСББ) і приймає активну участь у її створенні. 

За викладацьку і наукову діяльність Зиму Богдана Васильовича неодно-
разово було відзначено медалями, почесними знаками та грамотами ректорату 
Полтавського кооперативного інституту, Центроспілки СРСР, Укоопспілки, 
Міністерства освіти України і обласної держадміністрації. 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 

3 червня 1940 р. – народився у с. Біла Криниця Рівненської області 
 

З 1954 р. –    в системі споживчої кооперації 
 

1954–1957 рр. – навчання у Рівненському кооперативному технікумі 
Укоопспілки 

 

1964–1975 рр. – асистент, аспірант, старший викладач, в. о. доцента у 
Львівському торгово-економічному інституті Центроспілки 
СРСР 

 

1972 р. –    присвоєно вчений ступінь кандидата економічних наук 
 

1975–1992 рр. – завідувач кафедри економіки та організацій заготівель 
сільськогосподарської продукції Полтавського 
кооперативного інституту 

 

1979–1992 рр. – науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії 
економіки та організацій заготівель сільськогосподарської 
продукції Полтавського кооперативного інституту 

 

1992 р. –    присвоєно вчене звання професора 
 

1992-2008 рр.  – професор кафедри економіки торгівлі / економіки 
підприємства Полтавського університету споживчої кооперації 

 

2009–2014 рр. – професор кафедри управління персоналом та економіки 
праці Полтавського університету економіки і торгівлі 
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  
ЗИМИ БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА 

 

1966 

 
1. Вопросы совершенствования методики анализа издержек обращения по 

заготовкам в системе потебительской кооперации / Б. В. Зима // Сборник 
докладов по итогам НИР за 1965 г. – Львов : ЛТЭИ, 1966. – [0,2 печ. л.]. 

 
2. Задания для контрольных работ по курсу «Экономика торговли, заго-

товок и других отраслей хозяйственной деятельности потребительской 
кооперации» для студентов-заочников IV курса по специальности 
«Бухгалтерский учет» / [Б. В. Зима, Б. Г. Шенкар]. – Львов : Львовский 
торгово-экономический институт (ЛТЭИ), 1966. – [2,0/1,0 печ. л.]. 
 

3. Некоторые вопросы взаимоотношения необходимости и случайности в 
торговле / Б. В. Зима // Методологические вопросы конкретных наук : 
сборник научных работ. – Львов : ЛТЭИ, 1966. – [0,2 печ. л.]. 

 

1968 
 

4. Анализ выполнения плана закупок сельскохозяйственных продуктов и 
сырья райпотребсоюзом / [Б. В. Зима, В. М. Андрушкив] // Закупки 
сельскохозяйственных продуктов. – 1968. – № 3. – [0,8/0,4 печ. л.]. 

 
5. Анализ издержек обращения в заготовках потребительской кооперации / 

[Б. В. Зима, В. М. Андрушкив] // Закупки сельскохозяйственных про-
дуктов. – 1968. – № 5. – [0,8/0,4 печ. л.]. 

 
6. Планирование закупок сельскохозяйственных продуктов в райпотреб-

союзе / [Б. В. Зима, В. М. Андрушкив] // Закупки сельскохозяйственных 
продуктов. – 1968. – № 11. – [0,8/0,4 печ. л.]. 

 
7. Планы семинарских занятий по курсу «Экономика торговли, заготовок и 

других отраслей хозяйственной деятельности потребительской коопера-
ции» (для студентов товароведного факультета) / Б. В. Зима. – Львов : 
Львовский торгово-экономический институт (ЛТЭИ), 1968. – [1,1 печ. л.]. 

 

1969 
 

8. Анализ и планирование издержек обращения по заготовкам сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья / [Б. В. Зима, В. М. Андрушкив, Б. Г. Шенкар, 
Н. В. Филиппова] // Методуказания для работников заготовительных 
организаций. – Москва : Центросоюз СССР, 1969. – [9,25/5,2 печ. л.].  
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9. О некоторых вопросах рентабельности заготовок / Б. В. Зима // Советская 

потребительская кооперация. – 1969. – № 7. – [0,5 печ. л.].  

 

10. Планирование закупок сельскохозяйственных продуктов в райпотреб-

союзе / [Б. В. Зима, В. М. Андрушкив] // Закупки сельскохозяйственных 

продуктов. – 1969. – № 5. – [0,8 печ. л.]. 

 

11. Планирование издержек обращения по заготовкам в райпотребсоюзе / 

Б. В. Зима // Закупки сельскохозяйственных продуктов. – 1969. – № 6. – 

[0,8 печ. л.]. 

 
 

1970 

 

12. Анализ и планирование закупок сельскохозяйственных продуктов и 

сырья в потребительской кооперации : научный отчет по хоздоговорной 

НИР / Львовский торгово-экономический ин-т ; рук. Андрушкив В. М. ; 

исполн. : Шенкар Б. Г., Зима Б. В. – Львов, 1970. – [6,0/2,0 печ. л.]. – 

Заказчик – Управление экономики заготовок Центросоюза. 

 

13. Задачи по безмашинному программированному контролю за самостоя-

тельной работой студентов по теме «Розничный товарооборот» / 

[Б. В. Зима, Г. А. Батьковец, И. А. Маринич]. – Львов : ЛТЭИ, 1970. – 

[1,1/0,5 печ. л.]. 

 

14. Задачи по безмашинному программированному контролю за самостоя-

тельной работой студентов по теме «Цены, торговые скидки и рента-

бельность в торговле и заготовках» / [Б. В. Зима, В. И. Блонская]. – 

Львов : ЛТЭИ, 1970. – [1,1/0,8 печ. л.]. 

 

15. Некоторые итоги внедрения нового порядка планирования и экономи-

ческого стимулирования в заготовках потребительской кооперации / 

Б. В. Зима // Экономика кооперативной торговли в новых условиях. – 

Москва : Московский кооперативный институт (МКИ), 1970. – 

[0,5 печ. л.]. 

 

16. Совершенствование наценок по закупкам яиц / [Б. В. Зима, 

А. В. Новикова] // Сборник докладов по итогам НИР за 1969 г. – Львов : 

ЛТЭИ, 1970. – [0,5/0,25 печ. л.]. 

 

17. Улучшение качества и ликвидация потерь сельскохозяйственной про-

дукции / Б. В. Зима // Сборник докладов по итогам НИР за 1970 г. – 

Львов : ЛТЭИ, 1970. – [0,35 печ. л.]. 
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1971 

 

18. Перспективный план развития и размещения материально-технической 

базы заготовок картофеля и плодоовощей в потребительской кооперации : 

научный отчет по бюджетной НИР / Львовский торгово-экономический 

ин-т ; рук. Андрушкив В. М. ; исполн. : Панасюк М. В., Зима Б. В. [и др.]. – 

Львов, 1971. – [10,0/1,0 печ. л.]. – Заказчик – Главкоопплодоовощ 

Центросоюза. 

 
19. Совершенствование методики исчисления рентабельности и экономи-

ческой эффективности в заготовках сельскохозяйственной продукции 
потребительской кооперации : научный отчет по бюджетной НИР / 
Львовский торгово-экономический ин-т ; рук. Новикова А. В. ; исполн.: 
Новикова А. В., Зима Б. В. – Львов, 1971. – [3,0/2,0 печ. л.]. – Заказчик – 
Финансово-экономическое управление Центросоюза. 

 
20. Совершенствование экономики и организации кооперативной торговли 

украинского потребсоюза : сборник науч. трудов / Г. В. Боярчук, 
А. Д. Маслова, Б. В. Зима, М. Л. Коваленко [и др.]. – Москва : МКИ 
Центросоюза, 1971. – 239 с.  

 

1972 
 

21. Рентабельность заготовительной деятельности потребительской коопе-
рации и пути ее повышения : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук / Б. В. Зима. – Москва : 
МКИ, 1972. – 22 c. 

 
22. Совершенствовать показатель рентабельности / [Б. В. Зима, 

А. В. Новикова] // Закупки сельскохозяйственных продуктов. – 1972. – 
№ 10. – [0,5/0,25 печ. л.]. 

 

1973 

 
23. Методика распределения заготовительных наценок между звеньями 

потребительской кооперации : научный отчет по хоздоговорной НИР / 
Львовский торгово-экономический ин-т ; рук. Чуб Н. Г. ; исполн.: 
Зима Б. В., Дривко М. Н. [и др.]. – Львов, 1973. – [4,0/3,0 печ. л.]. – 
Заказчик – Финансово-экономическое управление Центросоюза. 

 
24. О методике распределения заготовительных наценок между звеньями 

потребительской кооперации / Б. В. Зима, М. Н. Дривко // Совершенство-
вание финансово-экономической работы потребительской кооперации в 
условиях хозяйственной реформы. – Москва : МКИ, 1973. – С. 92–96. 
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25. Планы семинарских занятий по курсу «Экономика торговли, заготовок и 
других отраслей хозяйственной деятельности потребительской коопера-
ции» (для студентов специальности «Экономика торговли») / [Б. В. Зима, 
М. В. Панасюк, О. Н. Ридин]. – Львов : Львовский торгово-экономичес-
кий институту (ЛТЭИ), 1973. – [2,05/0,5 печ. л.]. 

 
26. Программа производственной и общественно-политической практики 

студентов IV курса по специальности «Экономика торговли» / 
[Б. В. Зима, В. М. Андрушкив, Н. В. Филиппова]. – Львов: Львовский 
торгово-экономический институту (ЛТЭИ), 1973. – [1,25/1,0 печ. л.]. 

 
1974 
 

27. Новая система планирования и экономического стимулирования в заго-
товках : материалы в помощь лектору / Б. В. Зима. – Львов : Областное 
общество «Знание», 1974. – 19 c.  

 
28. Новая система планирования и экономического стимулирования работни-

ков кооперативной торговли : материалы в помощь лектору / Б. В. Зима. – 
Львов : Областное общество «Знание», 1974. – [1,0 печ. л.]. 

 
29. Совершенствование распределения заготовительных наценок между 

звеньями потребительской кооперации / [Б. В. Зима, М. Н. Дривко] // Эко-
номические проблемы заготовительной деятельности потребительской 
кооперации. – Москва : Московский кооперативный институт, 1974. – 
[0,5/0,25 печ. л.].  

 
30. Социально-экономическая сущность хозрасчета в заготовках 

сельскохозяйственной продукции и пути его укрепления / [Б. В. Зима, 
П. И. Гершензон] // Вопросы политической экономии. – Киев : Киевский 
Государственный университет, 1974. – № 109. – [0,5/0,25 печ. л.].  

 
31. Труд и заработная плата в кооперативной торговле : учеб. задания для 

студентов специальности «Экономика торговли» / [Б. В. Зима, 
Н. В. Филиппова]. – Львов : ЛТЭИ, 1974. – [1,6/0,8 печ. л.]. 

 
32. Учебные задания по курсу «Экономика торговли, заготовок и других 

отраслей хозяйственной деятельности потребительской кооперации» (для 
студентов-заочников 5-го курса) / [Б. В. Зима, Н. А. Лапенко, 
М. В. Панасюк, О. Н. Ридин]. – Львов : ЛТЭИ, 1974. – [5,75/3,8 печ. л.]. 

 
1975 
 

33. Повышение эффективности заготовок картофеля, овощей и фруктов, 
использование резервов для роста их рентабельности в потребительской 
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кооперации : научный отчет по хоздоговорной НИР / Львовский торгово-
экономический ин-т ; рук. Андрушкив В. М.; исполн. : Зима Б. В., 
Лапенко Н. А., Завражных А. Н. – Львов, 1975. – [15,0/5,0 печ. л.]. – 
Заказчик – финансово-экономическое управление Центросоюза. 

 

1976 

 

34. Анализ закупок и сбыта сельскохозяйственных продуктов и сырья : учеб. 

задания для студентов специальности 1717 «Экономика и организация 

заготовок» / Б. В. Зима. – Полтава : Полтавский кооперативный институт 

(ПКИ), 1976. – [1,5 печ. л.].  

 

35. Анализ издержек обращения по заготовкам сельскохозяйственных 

продуктов и сырья : учеб. задания для студентов специальности 1717 

«Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, А. А. Никитина]. – 

Полтава : ПКИ, 1976. – [2,25/ 1,25 печ. л.]. 

 

36. Анализ хозяйственной деятельности заготовительных организаций : учеб. 

программа для студентов кооперативних институтов по специальности 

1717 «Экономика и организация заготовок» / Б. В. Зима. – Москва : 

Управление учебных заведений (УУЗ) Центросоюза, 1976. – [0,5 печ. л.]. 

 

37. Издержки обращения по закупкам и реализации сельскохозяйственных 

продуктов и сырья : учеб. задания для студентов специальности 1717 

«Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, А. А. Никитина]. – 

Полтава : ПКИ, 1976. – [2,25/1,25 печ. л.]. 

 

38. Новая система планирования и экономического стимулирования в 

заготовках потребительской кооперации : лекция для студентов 

экономических факультетов кооперативных вузов / Б. В. Зима. – Москва : 

МКИ, 1976. – 62 с. 

 

39. Пути улучшения хозяйственных связей по реализации картофеля и 

плодоовощей / [Б. В. Зима, П. И. Гершензон] // Совершенствование 

хозяйственных связей торговли с промышленностью и рационализация 

путей товародвижения : материалы докладов научно-практической 

конференции. – Львов : НТО, 1976. – [0,3/0,15 печ. л.]. 

 

40. Совершенствование взаимоотношений заготовительных организаций с 

железнодорожным транспортом по перевозкам картофеля и плодоовощ-

ной продукции / П. И. Гершензон, Б. В. Зима // Экономические проблемы 

заготовительной деятельности потребительской кооперации. – Москва : 

МКИ, 1976. – С. 48–54. 
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41. Труд и заработная плата в заготовках : учеб. задания для студентов 

специальности 1717 «Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, 

А. А. Никитина]. – Полтава : ПКИ, 1976. – [2,4/1,2 печ. л.]. 

 

42. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта 

потребительской кооперации / Б. В. Зима // Экономика, организация и 

планирование кооперативной промышленности и транспорта : учеб. для 

студентов кооперативных институтов / [Б. В. Зима, П. И. Вахрин, 

М. Л. Коваленко, М. В. Панасюк, М. И. Радомысельский]. – Москва : 

Экономика, 1976. – Разд. 2. – [19,28/5,35 печ. л.].  

 

43. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья : учеб. программа для студентов кооперативних 

институтов по специальности 1717 «Экономика и организация заготовок» 

/ [Б. В. Зима, С. В. Вязовский]. – Москва : Управление учебных заведений 

(УУЗ) Центросоюза, 1976. – [2,0/1,2 печ. л.]. 

 

1977 

 

44. Анализ и планирование заготовок сельскохозяйственных продуктов и 

сырья : учеб. задания для студентов специальности 1717 «Экономика и 

организация заготовок» / [Б. В. Зима, А. А. Никитина]. – Полтава : 

Полтавский кооперативный институт (ПКИ), 1977. – [2,75/1,75 печ. л.]. 

 

45. Валовые доходы, прибыль и рентабельность заготовительной деятель-

ности : учеб. задания для студентов специальности 1717 «Экономика и 

организация заготовок» / Б. В. Зима. – Полтава : Полтавский кооператив-

ный институт (ПКИ), 1977. – [2,0 печ. л.]. 

 

46. Методические указания по проведению хронометражных наблюдний 

затрат вресени при солении огурцов и помидор на квасильно-засолочных 

пунктах райзаготконтор и заводов потребсоюзов / [Б. В. Зима, 

Е. П. Кулинич, В. С. Юрко]. – [Б. м.], 1977. – [1,4 печ. л.].  

 

47. Производство и заготовки овощей (из опыта Полтавского облпотреб-

союза) : обзорная информация / В. М. Кондратюк, Г. А. Голуб, Б. В. Зима. 

– Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1977. – 30 с. – (Серия «Заготовки 

продуктов растениеводства»; вып. № 4). 

 

48. Ресурсы заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья : учеб. 

задания для студентов специальности 1717 «Экономика и организация 

заготовок» / [Б. В. Зима, А. А. Никитина]. – Полтава : ПКИ, 1977. – 

[0,5/0,25 печ. л.]. 



- © ПУЕТ - 17 

49. Фруктохранилища потребительской кооперации / М. В. Аганин, 

А. И. Баландин, Б. В. Зима, Н. А. Салашинский. – Москва : Экономика, 

1977. – 136 с.  

 

50. Экономическая эффективность контейнерных перевозок картофеля (из 

опыта Украинского потребсоюза) : экспресс-информация / Б. В. Зима. – 

Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1977. – 22 с. – (Серия «Заготовки и 

закупки сельскохозяйственных продуктов»; вып. № 1). 

 

1978 

 

51. Валовые доходы, прибыль и рентабельность в заготовительной деятель-

ности : учеб. задания для студентов специальности 1717 «Экономика и 

организация заготовок» / Б. В. Зима. – Полтава : Полтавский кооператив-

ный институт (ПКИ), 1978. – [2,25 печ. л.]. 

 

52. Задания для контрольных работ по курсу «Экономика, организация и 

планирование заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья» для 

студентов специальности 1717 / Б. В. Зима, А. А. Никитина, Г. П. Скляр, 

Н. В. Криворучко. – Полтава : ПКИ, 1978. – [2,75/0,8 печ. л.]. 

 

53. Издержки обращения по закупкам и реализации сельскохозяйственных 

продуктов и сырья : учеб. задания для студентов специальности 1717 

«Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, А. А. Никитина]. – 

Полтава : ПКИ, 1978. – [2,25/1,25 печ. л.].  

 

54. Материально-техническая база заготовок и переработки : учеб. задания 

для студентов специальности 1717 «Экономика и организация 

заготовок» / Б. В. Зима. – Полтава : Полтавский кооперативный институт 

(ПКИ), 1978. – [1,75 печ. л.]. 

 

55. Сохранение свежести хлебобулочных изделий посредством гидролизов 

сахарозы / [Б. В. Зима, И. П. Могилко] // Хлебобулочная и кондитерская 

промышленность. – 1978. – № 1. – [0,25/0,12 печ. л.].  

 

56. Труд и заработная плата в заготовках : учеб. задания для студентов 

специальности 1717 «Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, 

А. А. Никитина]. – Полтава : ПКИ, 1978. – [3,0/1,5 печ. л.]. 

 

57. Управление заготовками / [Б. В. Зима, Н. П. Овчарук] // Советская 

потребительская кооперация. – 1978. – № 2. – [0,4/0,2 печ. л.]. 
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1979 
 

58. Графики прохождения преддипломной производственной практики, 
написания отчетов по практике и перечень самостоятельных работ для 
студентов 4-го курса заготовительного факультета / Б. В. Зима. – 
Полтава : ПКИ, 1979. – [0,5 печ. л.]. 

 
59. Заготовительная деятельность потребительской кооперации в системе 

современного народнохозяйственного аграрно-промышленного комплекса 
и ее эффективность : лекция для студентов / Б. В. Зима, А. И. Стеблин. – 
Москва : Центросоюз МКИ, 1979. – 56 с. 

 
60. Заготовительная деятельность потребительской кооперации в системе 

современного народнохозяйственного аграрно-промышленного комплекса 
и ее эффективность : лекция для студентов специальности 1717 «Эконо-
мика и организация заготовок» / Б. В. Зима, А. И. Стеблин. – Полтава : 
ПКИ, 1979. – 57 с. 

 
61. Тематика рефератов и методические указания по их написанию для 

слушателей курсов повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов заготовок потребсоюзов / Б. В. Зима. – Полтава : ПКИ, 
1979. – [1,0 печ. л.]. 

 

1980 
 

62. Анализ и планирование заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
сырья : учеб. задания для студентов специальности 1717 «Экономика и 
организация заготовок» / Б. В. Зима, А. А. Никитина. – Полтава : ПКИ, 
1980. – [5,0/2,6 печ. л.]. 

 
63. Анализ и планирование издержек обращения по заготовкам сельскохозяй-

ственных продуктов и сырья : метод. указания для работников загото-
вительных организаций / Б. В. Зима, А. А. Никитина, И. П. Швачко. – 
Москва : Центросоюз СССР, 1980. – [Б. с.]. 

 
64. Анализ и планирование издержек обращения по заготовкам сельско-

хозяйственных продуктов и сырья : научный отчет по хоздоговорной 
НИР / науч.-исследов. лаб. ПКИ ; рук. Зима Б. В. ; исполн. : Зима Б. В., 
Никитина А. А., Швачко И. П. – Полтава, 1980. – [11,62/9,41 печ. л.]. – 
Заказчик – Управление экономики заготовок Центросоюза. 

 
65. Анализ и планирование объемных показателей простейшей переработки 

плодоовощей в заготовительных организациях потребительской коопера-
ции : лекция для слушателей курсов повышения квалификации – специа-
листов заготовительной деятельности потребительской кооперации 
/ Б. В. Зима. – Москва : МКИ, 1980. – 61 с. 
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66. Методические указания по анализу заготовок, реализации, остатков и 

качества сельскохозяйственных продуктов и сырья / Б. В. Зима. – 

Москва : Центросоюз, 1980. – [6,75 печ. л.]. 

 

67. Методические указания по анализу закупок и освоению ресурсов 

отдельных видов сельскохозяйственных продуктов и сырья (проект) / 

Б. В. Зима. – Москва : Центросоюз, 1980. – [7,5 печ. л.]. 

 

68. Методические указания по анализу и планированию заготовительного 

оборота (проект) / Б. В. Зима. – Москва : Центросоюз, 1980. – [1,0 печ. л.]. 

 

69. Методические указания по изучению курсов «Экономика, организация и 

планирование заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья» и 

«Анализ хозяйственной деятельности заготовительных организаций» для 

студентов специальности 1717 / Б. В. Зима. – Полтава : ПКИ, 1980. – 

[1,8 печ. л.]. 

 

70. Методические указания по планированию закупок, реализации и остатков 

сельскохозяйственных продуктов и сырья (проект) / Б. В. Зима. – 

Москва : Центросоюз, 1980. – [5,58 печ. л.]. 

 

71. Научно-технический прогресс в заготовительной деятельности потреби-

тельской кооперации : экспресс-информация / Б. В. Зима. – Москва : 

ЦБТЭИ Центросоюза, 1980. – [1,25 печ. л.]. – (Серия «Заготовки, закупки, 

хранение и переработка плодоовощей»; вып. № 1). 

 

72. Повышение эффективности эксплуатации материально-технической базы 

простейшей переработки плодоовощей : отчет по хоздоговорной НИР 

(заключ.) / науч.-исследов. лаб. ПКИ ; рук. Зима Б. В. – Полтава, 1981. – 

Т. ІІ. – [15,2/9,1 печ. л.]. – Исполн. : Зима Б. В., Юрко В. С., 

Сухолотюк И. И., Швачко И. П., Боряев В. Е. – № ГР 78070258. – 

Заказчик – Главкоопплодоовощ Центросоюза. 

 

73. Проблемы и пути повышения эффективности заготовительной деятель-

ности потребительской кооперации / Б. В. Зима // Пути повышения 

эффективности заготовительной деятельности потребительской коопе-

рации : сборник науч. трудов. – Москва : Центросоюз, 1980. – С. 3–24. 

 

74. Ресурсы заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья : учеб. 

задания для студентов специальности 1717 «Экономика и организация 

заготовок» / Б. В. Зима. – Полтава : ПКИ, 1980. – [1,0 печ. л.]. 
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1981 
 

75. Анализ и планирование объемных показателей простейшей переработки 
плодоовощей в заготовительных организациях : лекция для студентов 
кооперативных вузов / [Б. В. Зима, И. П. Швачко]. – Москва : МКИ, 
1981. – [2,7/1,3 печ. л.]. 

 
76. Анализ и планирование показателей по труду и заработной плате по 

заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в райпотребсоюзе 

(райпо) : рекомендации для практических работников / Б. В. Зима. – 

Москва : Центросоюз, 1981. – [6,25 п. л.]. 

 

77. Заготовки сельскохозяйственной продукции у населения / М. В. Аганин, 

Б. В. Зима. – Москва : Экономика, 1981. – 79 с. 

 

78. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов и сырья : сборник заданий по курсу для студентов 

специальности 1729 «Экономика торговли» / [Б. В. Зима, 

В. С. Мироненко]. – Москва : Главное управление учебных заведений 

(ГУУЗ) Центросоюза, 1981. – [5,0/2,5 печ. л.]. 

 

79. Эффективность использования основных фондов потребительской 

кооперации (по отрасли «Заготовки») : отчет по хоздоговорний НИР 

(заключ.) / науч.-исследов. лаб. ПКИ ; рук. Зима Б. В. – Полтава, 1981. – 

[15,2/9,1 печ. л.]. – Исполн.: Зима Б. В., Заец А. В., Васюта Н. М., 

Калиниченко Р. В. – № ГР 01813011300. – Инв. № 02812016160. – 

Заказчик – Финансово-экономическое управление Центросоюза. 

 

1982 
 

80. Методические указания по анализу основных объемных показателей 
заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья в районном звене 
потребительской кооперации : утв. постановлением правления 
Центросоюза от 21 апр.1982 г. № 199 / Центросоюз СССР, План.-эконом. 
упр. ; Б. В. Зима. – Москва, 1982. – 96 с. – Приложение № 1. 

 
81. Методические указания по анализу закупок и освоению ресурсов 

отдельных видов сельскохозяйственных продуктов и сырья в районном 
звене потребительской кооперации : утв. постановлением правления 
Центросоюза от 21 апр. 1982 г. № 199 / Центросоюз СССР, Планово-
эконом. упр. ; Б. В. Зима. – Москва, 1982. – 60 с. – Приложение № 2. 

 
82. Методические указания по планированию заготовок, реализации и 

остатков сельскохозяйственных продуктов и сырья в районном звене 
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потребительской кооперации : утв. постановлением правления 
Центросоюза от 21 апр. 1982 г. № 199 / Центросоюз СССР, Планово-
эконом. упр ; Б. В. Зима. – Москва, 1982. – 92 с. – Приложение № 3. 

 

83. Методические указания по анализу и планированию заготовительного 

оборота в районном звене потребительской кооперации : утв. 

постановлением правления Центросоюза от 21 апр. 1982 г. № 199 / 

Центросоюз СССР, Планово-эконом. упр. ; Б. В. Зима. – Москва, 1982. – 

40 с. – Приложение № 4. 

 

84. Методические указания по определению экономической эффективности 

использования основных фондов заготовок сельскохозяйственных 

продуктов и сырья в потребительской кооперации / Центросоюз СССР, 

Финансово-эконом. упр. ; Б. В. Зима, А. В. Заец, А. П. Исаев [и др.]. – 

Москва : Центросоюз СССР, 1982. – 112 с. 

 

85. Продовольственная программа и заготовительная деятельность потреби-

тельской кооперации: тенденции развития и совершенствование : 

обзорная информация / Б. В. Зима. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 

1982. – [2,0 печ. л.]. – (Серия «Заготовки сельскохозяйственных 

продуктов и сырья»; вып. № 1). 

 

86. Рекомендации по повышению эффективности использования основных 

фондов заготовок потребительской кооперации / Центросоюз СССР, 

Финансово-эконом. упр. ; Б. В. Зима, Н. Ф. Жданова, А. П. Голобородько 

[и др.]. – Москва : Центросоюз, 1982. – 49 с. 

 

87. Совершенствование организационных форм управления и структуры 

аппарата по закупкам излишков сельскохозяйственных продуктов и 

кооперативной торговли ими : отчет по хоздоговорний НИР (заключ.) / 

науч.-исследов. лаб. ПКИ ; рук. Зима Б. В. ; исполн. : Зима Б. В., 

Косарина В. П. [и др.]. – Полтава, 1982. – [12,4/8,7 печ. л.]. – 

№ ГР 01820089843. – Инв. № 0282.0082356. – Заказчик – Главкоопмеж-

торг Центросоюза. 

 

88. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов и сырья : сборник учебных заданий по курсу для 

студентов специальности 1717 «Экономика и организация заготовок». 

Ч. 1 / Б. В. Зима, А. А. Никитина, Г. П. Скляр, Н. В. Криворучко  – 

Москва : Главное управление учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 

1982. – [5,0/2,5 печ. л.]. 
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1983 
 

89. Примерные рекомендации по расширению и совершенствованию 
приемки картофеля и плодоовощной продукции заготовительными 
организациями и предприятиями непосредственно в колхозах и совхозах / 
Центросоюз СССР, Главкоопплодоовощ ; [Б. В. Зима, Н. М. Васюта 
и др.]. – Москва : Центросоюз, 1983. – [4,0/3,0 печ. л.]. 

 
90. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья : сборник учеб. заданий по курсу для студентов 
специальности 1717 «Экономика и организация заготовок». Ч. 2 
/ Б. В. Зима, И. П. Швачко [и др.]. – Москва : Главное управление учеб-
ных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 1983. – [5,0/4,0 печ. л.]. 

 
1984 

 
91. Введение в специальность : учеб. программа для кооперативных 

институтов специальности 1717 «Экономика и организация заготовок» 
/ Б. В. Зима. – Москва : Главное управление учебных заведений (ГУУЗ) 
Центросоюза, 1984. – [0,5 печ. л.]. 

 
92. Материально-техническая база и охрана труда в заготовительных 

организациях : учеб. программа для кооперативных институтов 
специальности 1717 «Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, 
Н. В. Оберемок]. – Москва : Главное управление учебных заведений 
(ГУУЗ) Центросоюза, 1984. – [1,0/0,8 печ. л.]. 

 
93. Организация заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья : 

учебная программа для кооперативных институтов специальности 1717 
«Экономика и организация заготовок» / Б. В. Зима. – Москва : Главное 
управление учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 1984. – 
[2,25 печ. л.]. 

 
94. Пути совершенствования организационных структур управления закуп-

ками сельхозпродуктов по ценам договоренности и торговли ими в 
потребительской кооперации / Б. В. Зима // Совершенствование хозяй-
ственного механизма заготовительной деятельности потребительской 
кооперации : сборник науч. трудов. – Москва : МКИ, 1984. – С. 5–15. 

 
95. Разработка рекомендаций по внедрению на овощекартофелехранилищах 

потребительской кооперации цехов сортировки и расфасовки картофеля и 
овощей : отчет по хоздоговорний НИР (заключ.) / рук. Зима Б. В. ; 
исполн. : Зима Б. В., Балабан П. Ю. [и др.]. – Полтава, 1984. – 
[12,0/4,0 печ. л.]. – № ГР 01812011319. – Инв. № 0285.0031974. – 
Заказчик – Главкоопмежторг Центросоюза. 
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96. Расширение централизованной фасовки – важный путь повышения 

эффективности кооперативной торговли плодоовощной продукцией / 

Б. В. Зима // Проблемы теории и практики определения и планирования 

экономической эффективности кооперативной торговки : тезисы 

докладов научно-практической конференции, 24–26 апр. 1984 г. – 

Полтава, 1984. – С. 196–198. 

 

97. Совершенствование организации и планирования эффективности 

плодоовощного тарного хозяйства в заготовительных организациях 

потребительской кооперации : отчет по хоздоговорний НИР (заключ.) / 

рук. Зима Б. В. ; исполн. : Зима Б. В., Швачко И. П., Зима Г. И. [и др.]. – 

Полтава, 1984. – [10,0/4,0 печ. л.]. – № ГР 01811011320. – 

Инв. № 0284.0091630. – Заказчик – Главкоопмежторг Центросоюза. 

 

98. Совершенствование организационных форм городской кооперативной 

торговли сельхозпродуктами / Б. В. Зима // Проблемы перспективного 

развития отраслей деятельности потребительской кооперации. – 

Москва : МКИ, 1984. – С. 168–170. 

 

99. Состояние и пути совершенствования заготовок картофеля и плодо-

овощной продукции в потребительской кооперации : обзорная инфор-

мация / М. В. Аганин, Б. В. Зима. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 

1984. – 31 с. – (Серия «Заготовки сельскохозяйственных продуктов и 

сырья»; вып. № 1). 

 

100. Экономика переработки сельскохозяйственной продукции : учеб. 

программа для кооперативных институтов специальности 1717 

«Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, И. П. Швачко]. – 

Москва : Главное управление учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 

1984. – [0,75/0,2 печ. л.].  

 

1985 

 

101. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. программа для коопера-

тивных институтов специальности 1717 «Экономика и организация 

заготов» / Б. В. Зима. – Москва : Главное управление учебных заведений 

(ГУУЗ) Центросоюза, 1985.– [0,5 печ. л.]. 

 

102. Заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья в потребительской 

кооперации : обзорная информация / [Б. В. Зима, Н. Ф. Баев, 

С. В. Чернов]. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1985. – 

[2,0/0,6 печ. л.]. – (Серия «Заготовки сельскохозяйственных продуктов и 

сырья»; вып. № 12). 
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103. Программа дисциплины по специальности «Экономика и организация 
заготовок продуктов сельского хазяйства» по специальности 1717 / 
Б. В. Зима. – Москва : Главное управление учебных заведений (ГУУЗ) 
Центросоюза, 1985. – [2,0 печ. л.].  

 
104. Программа планово-аналитической и преддипломной производственной 

практики студентов кооперативных институтов по специальности 1717 
«Экономика и организация заготовок» / [Б. В. Зима, И. П. Швачко]. – 
Москва : Главное управление учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 
1985. – [2,25/1,5 печ. л.]. 

 
105. Программа преддипломной производственной практики студентов Пол-

тавского кооперативного института по специальности 1717 «Экономика 
и организация заготовок» / Б. В. Зима. – Москва : Главное управление 
учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 1985. – [0,5 печ. л.]. 

 
106. Разработка методологии определения издержек обращения и прибыли по 

заготовкам отдельных видов сельскохозяйственных продуктов и сырья : 
отчет по хоздоговорной НИР (заключ.) / рук. Зима Б. В. ; исполн. : 
Зима Б. В., Заец А. В. [и др.]. – Полтава, 1985. – [12,0/3,0 печ. л.]. – 
№ ГР 01840034156. – Инв. № 0286.0084902. – Заказчик – Финансово-
экономическое управление Центросоюза. 

 
107. Улучшить подготовку специалистов для заготовительных организаций / 

[Б. В. Зима, Ю. Т. Жук] // Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность. – 1985. – № 8. – [0,4/0,2 печ. л.].  

 
108. Экономика заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья : учеб. 

программа для кооперативных институтов специальности 1717 «Эконо-
мика и организация заготовок» / Б. В. Зима. – Москва : Главное управле-
ние учебных заведений (ГУУЗ) Центросоюза, 1985. – [2,0 печ. л.]. 

 
109. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья : метод. указания и темы курсовых работ для 
студентов-заочников V курса по специальности 1717 «Экономика и 
организация заготовок продуктов сельского хозяйства» на 1985/1986–
1987/1988 уч. гг. / [Б. В. Зима, С. В. Вязовский]. – Полтава : ПКИ, 
1985. – [1,5/0,8 печ. л.].  

 
110. Экономика, организация и планирование заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья : метод. указания по выполнению контрольных 
работ для студентов-заочников IV курса по специальности 1717 «Эко-
номика и организация заготовок продуктов сельского хозяйства» / 
[Б. В. Зима, К. Г. Боброва, В. С. Мироненко, Г. П. Скляр]. – Полтава : 
ПКИ, 1985. – [5,75/1,4 печ. л.]. 
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1986 

 

111. Временная инструкция по организации плодоовощного тарного хозяй-

ства в потребительской кооперации  / [Б. В. Зима, И. П. Швачко и др.]. – 

Москва : Главкоопплодоовощ Центросоюза, 1986. – [5,5/2,0 печ. л.]. 

 

112. Нужны ли «абстрактные» специалисты / [Б. В. Зима, Ю. Т. Жук] // 

Советская торговля. – 1986. – 14 июня. – [0,4/0,2 печ. л.]. 

 

113. Организация городской кооперативной торговли мясом в Николаевском 

облпотребсоюзе : экспресс-информация / Б. В. Зима, С. Р. Вахтин, 

Г. В. Дмитряк. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1986. – 17 с. – (Серия 

«Заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья»; вып № 4). 

 

114. Проблемы подготовки специалистов для заготовительной системы 

потребительской кооперации / Ю. Т. Жук, Б. В. Зима // Реализация 

достижений научно-технического прогресса – магистральное направ-

ление интенсификации деятельности потребительской кооперации : 

сборник науч. трудов. – Полтава : ПКИ, 1986. – С. 87–88. 

 

115. Проблемы улучшения качества и сокращения потерь плодоовощной 

продукции в заготовках потребительской кооперации / Б. В. Зима // 

Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное 

направление интенсификации деятельности потребительской коопера-

ции : сборник науч. трудов. – Полтава : ПКИ, 1986. – С. 85–86. 

 

116. Развитие материально-технической базы кооперативного заготови-

тельно-перерабатывающего комплекса в Х1 пятилетке : обзорная инфор-

мация / Б. В. Зима. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1986. – [2,0 печ. л.]. – 

(Серия «Заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья»; 

вып. № 1). 

1987 

 

117. Рекомендации по совершенствованию организации и повышению эф-

фективности плодоовощного тарного хозяйства заготовительных орга-

низаций потребительской кооперации / [Б. В. Зима, И. П. Швачко и др.]. – 

Москва : Главкоопплодоовощ Центросоюза, 1987. – [5,5/2,0 печ. л.]. 

 

118. Учебные задания для практических занятий со студентами по курсу 

«Организация заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья» для 

студентов специальности 1717 «Экономика и организация заготовок 

продуктов сельского хозяйства» / Б. В. Зима, Н. М. Васюта. – Полтава : 

ПКИ, 1987. – [6,75/1,4 печ. л.]. 
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1988 
 

119. Заготовки сельскохозяйственной продукции потребительской коопе-
рации / Б. В. Зима, Х. А. Шадиев. – Москва : Экономика, 1988. – 303 с. 

 
120. О концепции развития заготовительно-перерабатывающей деятельности 

потребительской кооперации / Б. В. Зима // Роль потребиительской 
кооперации в осуществлении социально-экономической политики 
партии : тезисы докладов областной науч.-теоретической конференции, 
г. Полтава, 15-18 февр. 1988 г. – Полтава : ПКИ, 1988. – С. 57. 

 
121. Определение хозрасчетных показателей по плодоовощному приемо-

отгрузочному пункту (перевалке) и овощекартофелехранилищу Решети-
ловского райкоопзаготпрома (для обоснования экономических условий 
перевода коллектива подразделения на внутренний хозрасчет и подряд – 
колективный или орендный) : метод. указания / Б. В. Зима; ПКИ, ка-
федра экономики и организации заготовок. – Полтава : ПКИ, 1988. – 7 с. 

 
122. Рекомендации по внедрению бригадных форм организации и стимули-

рования труда в заготовительной деятельности потребительской коопе-
рации : методуказания для работников заготовительных организаций  
(по результатам научного исследования кафедры экономики и 
организации заготовок и ОНИЛЭОЗ ПКИ ) / [Б. В. Зима, А. А. Никитина, 
Л. М. Грищишина, Л. И. Вишневецкая, Н. И. Огуй]. – Москва : 
Центросоюз СССР, 1988. – 92 с. 

 
123. Снижение потерь сельскохозяйственной продукции : обзорная информа-

ция / Б. В. Зима. – Москва : ЦБТЭИ Центросоюза, 1988. – [2,3 печ. л.]. – 
(Серия «Заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья»; вып. № 6). 

 

1989 
 

124. О перспективах развития и основных направлениях перестройки 
заготовительной деятельности потребительской кооперации / Б. В. Зима 
// Эфективность хозяйствования в условиях полного хозрасчета и 
самофинансирования : тезисы докладов Республиканской конференции, 
г. Тернополь, 19 окт. 1989 г. – Тернополь, 1989. – [Б. с.]. 

 
125. Основные направления совершенствования заготовительной деятель-

ности потребительской кооперации : методические рекомендации для 
преподавателей – пропагандистов производственно-экономических 
семинаров по курсу «Актуальные вопросы совершенствования органи-
зации торговли и других отраслей деятельности потребительской коопе-
рации» / [Разработаны Б. В. Зимой]. – Москва : ЦУМК Центросоюза, 
1989. – 23 с. 
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126. Проблемы интеграции заготовок и переработки сельскохозяйственных 

продуктов и дикорастущих / Б. В. Зима, Ю. Т. Жук // Использование 

местных ресурсов и потенциала кооперации в реализации продо-

вольственной программы СССР : тезисы докладов. – Новосибирск : 

Новосиб. ин-т сов. кооп. торговли, 1989. – С. 133–135.  

 

127. Учебные задания для практических занятий по курсу «Экономика 

заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья» для студентов 

специальности 1717 по теме «Доходы заготовительных организаций от 

реализации закупленых продуктов и сырья» / Б. В. Зима, Н. В. Бутенко. – 

Полтава : ПКИ, 1989. – [2 п. л.]. 

 

128. Эффективность использования материально-технической базы заготови-

тельных организаций / Б. В. Зима, А. В. Заец. – Киев : Урожай, 1989. – 

144 с. 

1990 

 

129. Рекомендации по формированию и организации работы цехов малой 

мощности по переработке плодоовощной продукции в коопзаготпромах 

райпотребсоюзов и потребительских обществ (по результатам научного 

исследования ОНИЛЭОЗ ПКИ ) / [Б. В. Зима] ; ОНИЛЭОЗ ПКИ. – 

Москва : Главкоопплодоовощ Центросоюза, 1990. – [9,5/4,25 печ. л.]. 

 

1991 

 

130. Биржа как форма организации рынка и ее место в рыночной структуре 

АПК : лекция для студентов и слушателей ФПК по спецкурсу «Основы 

функционирования бирж сельскохозяйственной продукции» / Б. В. Зима. – 

Полтава : ПКИ, 1991. – 48 с. 

 

131. Биржевые сделки : лекция / Б. В. Зима. – Полтава, 1991. – 45 с.  

 

132. Словарь биржевых терминов / Б. В. Зима. – Полтава : Укоопсоюз. ПКИ, 

1991. – 29 с.  

 

133. Типовые биржевые контракты / Б. В. Зима. – Полтава : Укоопсоюз. 

ПКИ, 1991. – 9 с. 

 

134. Типовые правила биржевой торговли / Б. В. Зима. – Полтава : 

Укоопсоюз. ПКИ, 1991. – 20 с. 

 

135. Устав товарной биржи / Б. В. Зима. – Полтава : Укоопсоюз. ПКИ, 1991. – 

10 с. 
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1992 

 

136. Калькулирование себестоимости и обоснование цен на продукцию 

кооперативных перерабатывающих предприятий и цехов коопзаготпро-

мов : ситуационные учебные задания для студентов 5-го курса специаль-

ности 07.06 «Экономика и организации переработки сельскохозяй-

ственных продуктов» / Б. В. Зима ; ПКИ, кафедра экономики и организа-

ции заготовок продуктов сельского хозяйства. – Полтава : ПКИ, 1992. – 

[0,5 печ. л.]. 

 

137. Организация товарной биржи на Украине : лекция / Б. В. Зима. – Киев, 

1992. – 56 с. 

 

1993 

 

138. Граждане в «лабиринтах приватизации». Приватизация и приватиза-

ционные имущественные сертификаты (приватизационные депозитные 

счета) граждан / Б. В. Зима // Бизнес-клуб. – 1993. – № 7. – [0,6 печ. л.]; 

1993. – № 8-9. – [1,0 печ. л.]. 

 

139. Громадянин у лабіринтах приватизації / Б. В. Зима // Полтавський 

вісник. – 1993. – 28 трав.-03 черв. (№ 22). – [0,4 друк. арк.] ; 1993. – 4-

10 черв. (№ 23). – [0,4 друк. арк.] ; 1993. – 11-17 черв. (№ 24). – 

[0,4 друк. арк.] ; 1993. – 18-24 черв. (№ 25). – [0,4 друк. арк.] ; 1993. – 

25 черв.-01 лип. (№ 26). – [0,4 друк. арк.]. 

 

140. Основы функционирования бирж сельскохозяйственной продукции : 

задания письменной контрольной работы для студентов-заочников 

специальности 07.06 «Экономика и управление в отраслях АПК» / 

Б. В. Зима ; ПКИ, кафедра экономики и организации заготовок продуктов 

сельского хозяйства. – Полтава : ПКИ, 1993. – [0,4 печ. л.]. 

 

1994 

 

141. Определение объемов производства продукции на кооперативном 

перерабатывающем предприятии : ситуационные учеб. задания для 

студентов 5-го курса специальности 07.06 «Экономика и организация 

переработки сельскохозяйственных продуктов» / Б. В. Зима; ПКИ, 

кафедра экономики и организации заготовок продуктов сельского 

хозяйства. – Полтава : ПКИ, 1994. – [0,5 печ. л.]. 
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2001 

 

142. Використання потенціалу організацій і підприємств системи 

Укоопспілки для відродження форм та функцій збуто-постачальницької 

кооперації як чинника розвитку виробництва сільськогосподарської 

продукції в особистих господарствах населення / Б. В. Зима // 

Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці 

України XXI століття : збірник наук. праць учасників міжнародної наук.-

практ. конференції. – Київ : Укоопосвіта, 2001. – [1,0 друк. арк.]. 

 

143. Економічні основи для активізації закупівельно-переробної діяльності 

системи споживчої кооперації в умовах реального реформування 

аграрного сектора / Б. В. Зима // Споживча кооперація України: 

проблеми сучасного розвитку : ювілейний збірник наук. праць. Т. 2. – 

Львів : Коопосвіта, 2001. – [1,5 друк. арк.]. 

 

144. Найм (оренда) майнових комплексів як засіб збільшення обсягів 

реального інвестування / Б. В. Зима, Г. І. Зима // Регіональні перспек-

тиви. – 2001. – № 4 (17). – [0,5/0,25 друк. арк.]. 

 

2002 

 

145. Регіональна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Полтавській області на 2001–2003 роки : затв. 

розпорядженням голови Полтавської ОДА від 07 берез. 2002 р. № 75 / 

Б. В. Зима. – [Б. м.], 2002. – [1,0 друк. арк]. 

 

2003 

 

146. Інноваційне кредитування як реальний і ефективний шлях модернізації 

хлібопекарної галузі системи споживчої кооперації на новітній 

технологічній основі / Б. В. Зима, Г. I. Зима // Формування ринкової 

економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Удосконалення економічної 

роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної 

економіки. – Київ : КНЕУ, 2003. – С. 390–396.  

 

2004 

 

147. Відродження кооперативної ідеї і питання організації обліку у 

споживчих товариствах як неприбуткових організаціях / Б. В. Зима, 

Г. I. Зима // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : матеріали 

міжнародної наук.-практ. конференції, 27-28 трав. 2004 р. / вiдповiд. ред. 

Я. А. Гончарук. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 120–129.  
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148. Економіка та організація діяльності фірми : завдання контрольних робіт 
з навчальної дисципліни для студентів денної і заочної/заочно-
дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності 8.050100 «Економіка підприємства» / Б. В. Зима. – 
Полтава, 2004. – [1,0 друк. арк.]. 

 
149. Економіка та організація діяльності фірми : загальна інформація з 

навчальної дисципліни для студентів денної і заочної/заочно-дистан-
ційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності 8.050100 «Економіка підприємства» / Б. В. Зима. – 
Полтава, 2004. – [0,4 друк. арк.]. 

 
150. Економіка та організація діяльності фірми : навчальна програма з 

дисципліни для студентів спеціальністю 8.050107 «Економіка підпри-
ємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» / Б. В. Зима. – 
Полтава, 2004. – [1,5 друк. арк.]. 

 
2005 
 

151. Організаційні форми господарювання та підприємництва в Україні 
[Електронний ресурс] : Структурно-логічний навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації / 
Б. В. Зима – Полтава, 2005. – 270 с. – Режим доступу: 
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5472/1/ОФГ%20SLAID-
2.pdf. – Назва з екрана. 

 
152. Шляхи поліпшення калькулювання собівартості продукції хлібопека-

рень споживчої кооперації / Б. В. Зима, Г. І. Зима // Наукові праці 
Кіровоградського національного технічного університету: Економічні 
науки. – 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 500–507.  

 
2008 
 

153. Застосування механізму неприбуткового суб’єкта господарювання для 
активізації заготівельної діяльності споживчих товариств / Б. В. Зима, 
Г. І. Зима // Господарський механізм: сутність, структура, подальше 
вдосконалення на сучасному етапі : матеріали міжнародної наук.-практ. 
конференції, 18–19 квіт. 2008 р. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 
С. 201–204. 

 
154. Структуризація вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції як 

важлива передумова удосконалення і підвищення ефективності його 
господарського механізму / Б. В. Зима // Господарський механізм: 
сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі : 
матеріали міжнародної наук.-практ. конференції, 18–19 квіт. 2008 р. – 
Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 83–86.  

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5472/1/ОФГ%20SLAID-2.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5472/1/ОФГ%20SLAID-2.pdf
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2009 

 

155. Економіка та організація діяльності фірми : навчальна програма з 

дисципліни для студентів спеціальністю 8.050107 «Економіка підпри-

ємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» / Б. В. Зима. – 

Полтава, 2009. – [1,7 друк. арк.]. 

 

156. Економіка та організація діяльності фірми : робоча навчальна програма з 

дисципліни для студентів спеціальністю 8.050107 «Економіка підпри-

ємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» / Б. В. Зима. – 

Полтава, 2009. – [1,5 друк. арк.]. 

 

157. Обсяг заготівель сільськогосподарської продукції (заготівельний оборот) 

і його види / Б. В. Зима, Г. І. Зима // Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 

2009. – № 6 (37). – С. 73–80.  

 

158. Про методичні підходи до обґрунтування планових обсягів заготівель у 

первинній ланці системи споживчої кооперації / Б. В. Зима // Науковий 

вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. 

Сер. Економічні науки. – 2009. – № 5 (36). – С. 86–92.  

 

2012 

 

159. Мале і середнє підприємництво: сфера і місце в економіці України / 

Б. В. Зима // Науковий вісник Полтавського університету економіки та 

торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 8 (40). – [0,9 друк. арк.]. 

 

160. Про підходи до визначення критеріїв і показників оцінки заготівельної 

діяльності кооперативних організацій і підприємств у сучасних умовах 

[Текст] / Б. В. Зима, Г. I. Зима // Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – 

№ 4 (55). – С. 211–218.  

 

2014 

 

161. Проблеми зайнятості у неформальному секторі економіки України / 

Б. В. Зима // Управління персоналом: теоретичні аспекти та стратегії 

розвитку: монографія / Управління персоналом: теоретичні аспекти та 

стратегії розвитку : монографія / Т. А. Костишина, В. П. Писаренко, 

О. О. Нестуля, С. I. Нестуля [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Розд. 4. – 

С. 157–184.  
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РОЗДІЛ III. ТЕМИ ГОСПДОГОВІРНИХ І БЮДЖЕТНИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПЛАНУ, 

ВИКОНАНИХ ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ УЧАСТЮ ТА ПІД НАУКОВИМ 
КЕРІВНИЦТВОМ ЗИМИ БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА (ПЕРЕЛІК) 

 

№ 

з/п 
Назва теми / замовник 

Науковий 

керівник теми 

Результат 

(«продукція») 

Рік 

вико-

нання 

Виконавці 

А Б В Г Д Е 

За роки роботи у Львівському торгово-економічному інституті (1964–1975) 

1 Анализ и планирование 

издержек обращения по 

заготовкам сельскохо-

зяйственных продуктов 

и сырья / Управление 

экономики заготовок 

Центросоюза СССР  

Андрушкив В. М. – Хоздоговорная НИР; 

– Методуказания для 

работников заготови-

тельных организаций; 

– Статьи в научных 

сборниках и  

– журналах 

1969 Андрушкив В. М., 

Шенкар Б. Г., 

Филиппова Н. В.,  

Зима Б. В. 

2 Анализ и планирование 

закупок сельскохозяй-

ственных продуктов и 

сырья в потребительской 

кооперации / Управле-

ние экономики загото-

вок Центросоюза СССР 

Андрушкив В. М. – Научный отчет по 

хоздоговорной НИР; 

– Методуказания; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1970 Андрушкив В. М., 

Шенкар Б. Г.,  

Зима Б. В. 

3 Перспективный план 

развития и размещения 

материально-техничес-

кой базы заготовок кар-

тофеля и плодоовощей в 

потребительской коопе-

рации / Главкоопплодо-

овощ Центросоюза 

СССР 

Андрушкив В. М. – Научный отчет по 

бюджетной НИР; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1971 Андрушкив В. М., 

Панасюк М. В.,  

Зима Б. В. и др. 

4 Совершенствование 

методики исчисления 

рентабельности и эконо-

мической эффективнос-

ти в заготовках сельско-

хозяйственной продук-

ции потребительской 

кооперации / Финансо-

во-экономическое уп-

равление Центросоюза 

СССР  

Новикова А. В. – Научный отчет по 

бюджетной НИР;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1971 Новикова А. В.,  

Зима Б. В. 

5 Разработка методики 

распределения заготови-

тельных наценок между 

звеньями потребитель-

ской кооперации / Фи-

нансово-экономическое 

управление Центро-

союза СССР 

Чуб Н. Г. – Научный отчет по 

хоздоговорной НИР; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1973 Чуб Н. Г.,  

Зима Б. В.,  

Дривко М. Н.  

и др. 
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Продовж. розділу ІІІ  

А Б В Г Д Е 

6 Повышение эффектив-

ности заготовок карто-

феля, овощей и фруктов, 

использование резервов 

для роста их рентабель-

ности в потребительской 

кооперации / Финансо-

во-экономическое уп-

равление Центросоюза 

СССР 

Андрушкив В. М. – Научный отчет по 

хоздоговорной НИР;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1975 Андрушкив В. М.,  

Зима Б. В.,  

Панасюк М. В., 

Лапенко Н. А., 

Завражных А. Н. 

За роки роботи у Полтавському кооперативному інституті (з 1975 р.) 

7 Пути повышения эф-

фективности работы 

предприятий, осущест-

вляющих простейшую 

переработку сельхоз-

продуктов / Главкооп-

плодоовощ Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. 

 

– Методические указа-

ния по проведению 

хронометражных 

наблюдний затрат 

времени при солении 

огурцов и помидор на 

квасильно-засолоч-

ных пунктах райза-

готконтор и заводов 

потребсоюзов 

1977 Кулинич Е. И.,  

Юрко В. С. 

8 Разработка методуказа-

ний по анализу и плани-

рованию издержек об-

ращения по заготовкам 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья / Фи-

нансово-экономическое 

управление экономики 

заготовок Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Научный отчет по 

хоздоговорной НИР; 

– Методуказания для 

работников заготови-

тельных организаций; 

– Статьи в научных 

сборниках и журналах 

1980 

 

Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В.,  

Никитина А. А., 

Швачко И. П. 

9 Повышение эффектив-
ности эксплуатации 

фруктохранилищ и дру-
гих объектов материаль-

но-технической базы 
заготовок / Главкооппло-

доовощ Центросоюза 
СССР 

Головной исполнитель – 
Львовский торгово-эко-

номический институт 
(ЛТЭИ)  

Раздел темы: Повыше-
ние эффективности экс-

плуатации материально-
технической базы прос-

тейшей переработки 

плодоовощей  
Соисполнитель по теме –

Полтавский кооператив-
ный институт (ПКИ) 

Салашинский Н. А. 
ЛТЭИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Зима Б. В., ПКИ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

– Заключительный 
отчет по теме 

исследования; 
– Приложения к 

Заключительному 

отчету по теме 
исследования 

1980  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Зима Б. В. (сос-
тавитель отчета.),  

Юрко В. С.,  
Сухолотюк И. И., 

Швачко И. П.,  

Боряев В. Е.  
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10 Разработка методуказа-

ний по анализу и плани-

рованию заготовитель-

ного оборота / Управле-

ние экономики и орга-

низации заготовок 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме; 

– Научный отчет по 

хоздоговорной НИР; 

– Методуказания для 

работников заготови-

тельных организаций; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах  

1980 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Скляр Г. П. 

11 Повышение эффектив-

ности эксплуатации 

материально-техничес-

кой базы простейшей 

переработки плодоово-

щей / Главкоопплодо-

овощ Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1981 Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В.,  

Юрко В. С., 

Сухолотюк И. И., 

Швачко И. П.,  

Боряев В. Я 

12 Эффективность исполь-

зования основных фон-

дов потребительской 

кооперации (по отрасли 

«Заготовки») / Финан-

сово-экономическое 

управление Центро-

союза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Методуказания и ре-

комендации для ра-

ботников заготови-

тельных организаций; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1981 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Заец А. В.,  

Васюта Н. М., 

Калиниченко Р. В. 

13 Разработка методичес-

ких рекомендаций по 

анализу и планирование 

показателей по труду и 

заработной плате по за-

готовкам сельскохозяй-

ственных продуктов и 

сырья в райпотребсоюзе 

(райпо) / Финансово-

экономическое управ-

ление Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Рекомендации для 

практических 

работников; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1981 Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В.,  

Никитина А. А. 

14 Совершенствование 

организационных форм 

управления и структуры 

аппарата по закупкам 

излишков сельскохозяй-

ственных продуктов и 

кооперативной торговли 

ими / Главкоопмежторг 

Центросоюза СССР  

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1982 Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В., 

Косарина В. П. 
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15 Разработка методичес-

ких указаний по анализу 

и планированию загото-

вок сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья  

в районном звене потре-

бительской кооперации / 

Планово-экономическое 

управление Центро-

союза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Методические указа-

ния для практических 

работников;  

– Статьи в научных 

сборниках и журналах 

1982 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Скляр Г. П.  

16 Разработка рекоменда-

ций по расширению и 

совершенствованию 

приемки картофеля и 

плодоовощной продук-

ции заготовительными 

организациями и пред-

приятиями непосред-

ственно в колхозах и 

совхозах / Главкооппло-

доовощ Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР;  

– Примерные рекомен-

дации для заготови-

тельных организаций;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1983 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В. 

17 Совершенствование 

организации и 

планирования 

эффективности 

плодоовощного тарного 

хозяйства в 

заготовительных 

организациях 

потребительской 

кооперации / 

Главкоопплодоовощ 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Временная инструкция; 

– Методические указа-

ния и рекомендации 

для практических 

работников; 

– Статьи в научных 

сборниках и журналах  

1984 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Швачко И. П.,  

Зима Г. И.  

18 Разработка рекоменда-

ций по внедрению на 

овощекартофелехранили

щах потребительской 

кооперации цехов сор-

тировки и расфасовки 

картофеля и овощей / 

Главкоопплодововщ 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика исследо-

вания по теме; 

– Заключительный 

отчет по теме 

исследования; 

– Приложения к 

Заключительному 

отчету по теме 

исследования 

1984 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Балабан П. Ю., 

Черномаз В. С. 

 

19 Разработка рекоменда-

ций по внедрению на 

овощекартофелехранили

щах потребительской 

кооперации цехов сорти-

ровки и расфасовки 

картофеля и овощей / 

Главкоопплодоовощ 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме;  

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1984 Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В., 

Балабан П. Ю. 
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20 Разработка методологии 

определения издержек 

обращения и прибыли по 

заготовкам отдельных 

видов сельскохозяй-

ственных продуктов и 

сырья / Финансово-эко-

номическое управление 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР;  

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1985  Зима Б. В. 

 

 

Зима Б. В.,  

Заец А. В. 

21 Рекомендации по 

внедрению бригадных 

форм организации и 

стимулирования труда в 

заготовительной дея-

тельности потреби-

тельской кооперации / 

Финансово-экономи-

ческое управление 

Центросоюза СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Методуказания для 

работников заготови-

тельных организаций 

(по результатам науч-

ного исследования 

кафедры экономики и 

организации загото-

вок и ОНИЛЭОЗ ПКИ) 

1988 Зима Б. В. 

 

Зима Б. В.,  

Никитина А. А., 

Грищишина Л. М., 

Вишневецкая Л. И., 

Огуй Н. И. 

22 Разработка рекоменда-

ций по формированию и 

организации работы 

цехов малой мощности 

по переработке плодо-

овощной продукции в 

коопзаготпромах 

райпотребсоюзов и 

потребительских 

обществ / Главкооппло-

доовощ Центросоюза 

СССР 

Зима Б. В. – Методика научного 

исследования по 

теме; 

– Заключительный 

отчет по хоздого-

ворной НИР; 

– Рекомендации 

заготовительным 

организациям; 

– Статьи в научных 

сборниках и 

журналах 

1990 Зима Б. В 

 

23 Методичні рекомендації 

з планування обсягів 

заготівельного обороту 

та закупівель сільсько-

господарської продукції 

і сировини в споживчих 

товариствах, спожив-

спілках, їх підприєм-

ствах (об’єднаннях) 

системи Центральної 

спілки споживчих 

товариств України 

(Укоопспілки) по темі 

173/06 / Укоопспілка 

  

Зима Б. В. – Напрацювання й ме-

тодичні рекомендації 

(розглянуті на засі-

данні правління 

Укоопспілки у 

листопаді 2009 р. й 

розіслані в усі обл-

споживспілки, рай-

споживспілки, спо-

живчі товариства та 

підприємства, 

навчальні заклади 

системи для вивчення 

і висновків щодо 

прийнятності й прак-

тичного застосування 

до 1 червня 2010 р.) 

2009 Зима Б. В. 
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РОЗДІЛ ІV. ПРАЦІ ЗИМИ БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА,  
ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ПЕРЕДАНІ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ  

В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ (ПЕРЕЛІК)  
 

1. Актуальні питання розвитку споживчої кооперації в умовах ринкових 

перетворень : тези семінару, м. Рівне, 18 трав. 2010 р. / Б. В. Зима. – [9 с.] 

 

2. Аналіз вагомості впливу окремих загальноекономічних чинників на 

звуження місця організацій системи Укоопспілки на споживчому ринку 

України за роки економічної кризи (1990–1999) / Б. В. Зима. – [52 с.] 

 

3. Використання потенціалу організацій і підприємств системи Укоопспілки 

для відродження форм та функцій збутопостачальницької кооперації як 

чинника розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в 

особистих господарствах : стаття / Б. В. Зима. – [Б. с.] 

 

4. Економіка і організація інноваційної діяльності : ілюстраційно-методич-

ний посібник / Б. В. Зима. – Полтава, 2007. – 125 с. 

 

5. Економічні основи для активізації закупівельно-переробної діяльності 

системи споживчої кооперації : стаття / Б. В. Зима. – [19 c.]  

 

6. Заготівельна діяльність в умовах ринкових трансформацій України: сут-

ність, критерії оцінки та методологічні підходи до аналізу : монографія / 

Б. В. Зима. – [350 c.] 

 

7. Заготівлі як напрям виробничої діяльності сфери споживчої кооперації та 

їх роль у формуванні доходів і забезпеченні зайнятості населення в 

перехідній економіці : стаття / Б. В. Зима. – [25 c.]  

 

8. Законодавче забезпечення зайнятості населення в Україні : ілюстраційний 

навчально-практичний посібник / Б. В. Зима. – [147 c.]  

 

9. Застосування механізму неприбуткового суб’єкта господарювання для 

активізації заготівельної діяльності споживчих товариств : тези / 

Б. В. Зима, Г. І. Зима. – Полтава, 2011. – [2 c.]  

 

10. Мале підприємництво як важливий макроекономічний чинник соціально-

економічного розвитку країни : стаття / Б. В. Зима. – [Б. c.] 

 

11. Методичні підходи до обґрунтування планових обсягів заготівель у 

первинній ланці системи споживчої кооперації : стаття / Б. В. Зима. – 

[9 c.] 
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12. Оцінка майна, майнових прав і бізнесу : ілюстраційно-методичний посіб-
ник для оцінювачів / Б. В. Зима. – Полтава, 2004. – 60 с. 

 
13. Про особливості економічної активності і структури зайнятості населення 

сільської місцевості України : стаття / Б. В. Зима, Г. І. Зима. – [11 c.]  
 
14. Про підходи до визначення критеріїв і показників оцінки заготівельної 

діяльності кооперативних організацій і підприємств в сучасних умовах : 
стаття / Б. В. Зима, Г. І. Зима. – [11 c.]  

 
15. Роль неформального сектора економіки у формуванні показників зайня-

тості населення України : стаття / Б. В. Зима. – [25 c.]  
 
16. Структуризація ринку сільськогосподарської продукції як важлива 

передумова удосконалення і підвищення ефективності його господар-
ського механізму : тези / Б. В. Зима. – [Б. c.] 

 
17. Тінізація ринку хліба : тези / Б. В. Зима. – [2 c.]  
 
18. Тіньова і неформальна економіка : монографія / Б. В. Зима. – [Б. c.] 
 
19. Хлібопекарна галузь системи споживчої кооперації України (Укоопспілки), 

можливості та шляхи її відродження : стаття / Б. В. Зима. – [19 c.]  
 
20. Щодо Положення про порядок участі членів, асоційованих членів 

споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його господарській 
діяльності (придбання товарів в об’єктах роздрібної торгівлі споживчої 
кооперації України), затв. постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 
дев’ятнадцятого скликання 21 листоп. 2007 р. : стаття / Б. В. Зима, 
Г. І. Зима. – [10 c.]  

РОЗДІЛ V. УЧАСТЬ Б. В. ЗИМИ У РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ  
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ТА ПРОГРАМ 

 

1. За дорученням Укоопспілки і наказом ректора інституту у складі групи 
викладачів взяв участь у розробці проекту Закону України «Про 
кооперацію» (згідно з Указом Президента України від 19 грудня 2000 р. 
№ 1348/2000 «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та 
посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових 
засадах»). Січень-березень 2001 р.  

Розроблений проект зазначеного Закону передано у Міністерство еконо-
міки України і враховано при підготовці відповідного проекту Кабінету 
Міністрів України для подання на розгляд до Верховної Ради України 
(травень 2001 р.) 



- © ПУЕТ - 39 

2. За дорученням Укоопспілки і наказом ректора інституту у складі групи 

викладачів інституту взяв участь у розробці проекту Закону України «Про 

споживчу кооперацію» (згідно з Указом Президента України від 

19 грудня 2000 р. № 1348/2000 «Про заходи щодо розвитку кооператив-

ного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на 

ринкових засадах»). Червень-липень, серпень-вересень 2001 р.  

Розроблений проект вказаного Закону (у новій редакції) передано 

Укоопспілці для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної 

Ради України. 

 

3. За дорученням Укоопспілки і ректорату у складі групи викладачів взяв 

участь в аналізі висновку з правової експертизи Програми розмежування і 

закріплення власності споживчої кооперації, проведеної Інститутом права 

Академії юридичних наук України. Зауваження та пропозиції надіслані 

правлінню Укоопспілки. Грудень 2001 р. 

 

4. Участь у розробці проекту Регіональної програми розвитку сільсько-

господарських обслуговуючих кооперативів у Полтавській області на 

2001–2003 роки. (На звернення Полтавської обласної державної адміні-

страції до ректора ПУСКУ, лист від 11 жовтня 2001 р. № 1-66/2598, 

заступник голови облдержадміністрації С. І. Свіщева). Жовтень-листопад 

2001 р.  

Проект на 20 аркушах подано на затвердження голові Полтавської обл-

держадміністрації. 

РОЗДІЛ VI. ПРОЕКТИ ТА БІЗНЕС-ПЛАНИ, РОЗРОБЛЕНІ 
ПРОФЕСОРОМ ЗИМОЮ БОГДАНОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ 

 

1. Розроблено бізнес-проект модернізації виробництва на хлібокомбінаті 

Зінківської райспоживспілки. Обґрунтовуючі розрахунки (50 таблиць). 

 

2. Розроблено бізнес-проекти модернізації хлібопекарень у райспоживспіл-

ках Полтавської області (Зіньківська, Шишацька, Кобеляцька), на підставі 

яких отримані кредити для придбання німецького технологічного облад-

нання. 

 

3. Реструктуризація ВАТ «Павлівське». Проект (обґрунтування, розробка 

схем, проектів рішень, договорів, установчих документів тощо). В резуль-

таті роботи реструктуризація ВАТ проведена, створено три дочірніх під-

приємства відкритого акціонерного товариства. В результаті здійснення 

цього проекту обсяги переробки сільськогосподарської сировини на 

головному підприємстві у 2001 р. склали 48 тис. тонн проти 32 тис. тонн 

у 2000 р. 
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4. Розроблено бізнес-проект «Чутово-птиця» (відновлення виробництва яєць 

на промисловій основі на Чутівській птахофабриці). В результаті цього 

проекту залучені інвестиції, проведена реконструкція та технічне пере-

оснащення комплексу, закуплено передбачене проектом поголів’я, розпо-

чато виробництво яєць.  

 

5. Розроблено бізнес-план / Техніко-економічне обґрунтування кредиту для 

проведення реконструкції Артемівського цукрозаводу і забезпечення 

виробників цукросировини матеріальними ресурсами. 

 

6. Розроблено бізнес-проект «Гофротара» (Виробництво гофрокартонної 

тари для пакування продукції промислових підприємств Полтави і 

області), схвалений Інвестиційною радою Полтавського регіонального 

фонду підтримки підприємництва. На основі цього проекту надана позика 

для придбання основного технологічного обладнання (2002–2003 рр.). 
 

7. Розроблено бізнес-проект відновлення Машівського свинокомплексу 

(2003 р.). 
 

8. Розроблено Схеми послідовності (процедуру) корпоратизації Полтав-

ського обласного комунального виробничого підприємства теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго», проведення якої передбачено рішен-

ням Шостої сесії четвертого скликання Полтавської обласної ради від 

23 квітня 2003 р. (травень 2003 р.). Передано підприємству «Полтаватеп-

лоенерго» та управлінню житлово-комунального господарства Полтав-

ської обласної державної адміністрації для використання при проведенні 

корпоратизації згідно з відповідними Законами України, Указами Прези-

дента України та постановами Кабінету Міністрів України й затвердже-

ними нормативними документами. 

РОЗДІЛ VIІ. ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОВЕДЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ  
НІМЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ  

(в рамках міжурядової програми TRANSFORM тощо)  
 

1. Marktstudie “Investitionsprocesse und Bauwirtschaft in der Ukraine” – erstellt 

fur die Dyckerhoff Ausbauprodukte GmbH (маркетингове дослідження 

«Інвестиційні процеси і будівельна індустрія в Україні» – виконано на 

замовлення й представлено німецькій фірмі/холдингу Диккергофф 

Будівельні продукти ТОВ): [Kurze analytische Ubersicht – 43 z. (Короткий 

аналітичний огляд – 43 с.). 
 

2. Marktstudie – Rezume, 5 Anlage, uber 200 z. (Маркетингове дослідження – 

резюме; 5 складових частин, понад 200 с.) – October 1998 (жовтень 1998). 
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РОЗДІЛ VIІI. ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ  
ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

1. Розроблено комплект анкет для проведення опитувань голів правлінь 

райспоживспілок (районних споживчих товариств) областей Лівобереж-

ної України, що охоплюються заходами з підвищення кваліфікації при 

МІПК ПУСКУ. Передані для проведення опитувань в МІПК (всього 

5 анкет, 18 аркушів (вересень 2001 р.). 

 

2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Національний 

кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI сто-

ліття» (м. Київ, липень 2001 р.). 

 

3. Участь у розробці проекту документа (у складі робочої групи, до якої 

також входили доценти Аліман М. В., Балабан П. Ю.) «Основні напрями 

формування замовлення організацій та підприємств системи Укоопспілки 

на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців», 

затверджені постановою правління Укоопспілки від 06 берез. 2003 р. 

№ 46, (0,3 д. а.). 

 

Зміст виконаної роботи з підготовки проекту зазначеного документа:  

а) вивчення законодавчої бази, зокрема: Національної доктрини роз-

витку освіти на період 2002–2005 рр. (затверджено Указом Прези-

дента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002), Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність», від-

повідних постанов і документів Кабінету Міністрів України, Міні-

стерства науки та освіти України тощо; 

б) вивчення й узагальнення напрямків реорганізації вищої освіти в краї-

нах Західної Європи (в рамках Болонського процесу, започаткованого 

у 1999 р.), а також змісту і напрямків аналогічних процесів у Росії й в 

Україні (за публікаціями у відповідних джерелах); 

в) вивчення й узагальнення рішень вищих органів системи споживчої 

кооперації України та відповідних матеріалів і даних Укоопспілки, їх 

аналіз (січень 2004 р.). 
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