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1. Нечипорук Людмила Володимирівна 
 
2.Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії. 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
Національні інтереси розвитку страхового ринку України в умовах 

глобалізації, 2,0 друк. арк. 
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Національні інтереси розвитку страхового ринку України в умовах 

глобалізації, 3,2 друк. арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР : 
2 монографії – 1,0 друк. арк.; 
1 навчальний посібник (співавтор) – 0,6 друк. арк.; 
стаття у фаховому науковому збірнику – 0,4 друк. арк.; 
5 тез – 1,2 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
Визначено особливості формування попиту та пропозиції на ринку 

страхових послуг та інноваційності  бізнес-процесів на страховому ринку 
України в умовах формування мережевої економіки. 

Доведено, що в умовах формування мережевої економіки в Україні 
спостерігаються тенденції до зміни попиту на масові страхові продукти, зміни 
їх традиційних форм і видів. Якщо на розвинутих зарубіжних ринках це 
обумовлено, в першу чергу, максимальним задоволенням потреб 
страхувальників, то в Україні скорочення загальних темпів приросту страхових 
премій (крім циклічних наслідків) викликано декількома факторами. По-перше, 
позначився «ефект масштабу», і ринок просто не спроможний зростати далі 
такими самими високими темпами, як у попередні роки. По-друге, на 
скорочення загальних темпів приросту страхових премій істотно вплинуло 
прагнення ліквідувати псевдострахування. В той же час позитивну роль щодо 
розвитку ринку страхових послуг України може відіграти поширення 
інноваційності бізнес-процесів, які за умов глобалізації ринку страхових послуг 
частіше за все імпортуються з-за кордону та набувають поширення через 
діяльність транснаціональних страховиків, а саме: розробка інноваційних 
страхових продуктів та послуг; опрацювання інноваційних технологій 
супроводу страхового продукту (послуги); автоматизація шляхом 
впровадження інформаційних технологій, франчайзинг, он-лайн-продажі 
(інтернет магазини страхових послуг), створення нових каналів збуту страхових 
послуг шляхом впровадження інноваційних методів страхового маркетингу, 
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серед яких: Call-центр, Інтернет, WAP, СМС, Skype, використання соціальних 
мереж Facebook та ін.; інноваційні методи організації та управління бізнес-
процесами на основі автоматизації (Digital стратегії в страхуванні). 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів  
Участь у підготовці проекту рекомендацій ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку 
України», яка відбулася 19 квітня 2016 року в Державному вищому 
навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана" (м. Київ). Рекомендації конференції направлено до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг з метою їх врахування у розробці законопроектів та проектів 
інших нормативних актів. 

 
6. Зв’язок із практикою: 
1. Організація та проведення круглого столу з актуальних проблем 

юридичного супроводу страхового захисту бізнесу, учасниками якого були 
Голова Правління ПАТ «Страхової компанія «МЕГА-ГАРАНТ» Онопко А. С. 
та випускники СОПП «Страхова справа», що призначалася для студентів 
бакалаврату та магістратури вищих навчальних закладів, та всіх тих, хто 
цікавиться як створенням конкурентного, ефективного бізнесу у сфері 
страхування, так і оптимізацією умов страхового захисту майнових інтересів 
фізичних та юридичних осіб.  

2. Участь в організації та проведенні «Ярмарку вакансій» в Полтавському 
юридичному інституті, що об’єднав ініціативних студентів магістратури, 
бакалаврату та керівників органів публічної влади, підприємств, установ і 
організацій, представників громадських організацій (18 травня 2016 року). 
Підготовлено презентацію стартапів юридичних фірм, яку було розпочато з 
Swot-аналізу ринку юридичних послуг України з акцентом на Полтавському 
регіоні (керівник – Нечипорук Л. В.).  

 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Протягом 2016 року брала участь в організації і проведенні постійного 

економічного семінару з підвищення кваліфікації працівників аудиторської 
фірми «Аудит - Діло». Були прочитані лекції та проведені практичні заняття з 
проблем страхового захисту фірми. 

Науково-методичне співробітництво з кафедрою економічної теорії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого сприяло 
розвитку професійних компетенцій працівників фірми та удосконаленню на цій 
основі їх консультаційної діяльності (довідка про впровадження № 8 від 
09.11.2016 р.). 
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8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 
конференції): 

1.  Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови 
правової економіки» (10 березня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків, Україна); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні напрямки 
розвитку страхового ринку України», 19-20 квітня 2016 р. – Київ : КНЕУ; 

3. Conferinţă ştiinţifică internaţională «Dezvoltarea sistemelor sociale și 
economice întrun mediu competitiv la nivel global» 29 februarie 2016, Chişinău 
(republica Moldova); 

4. International scientific-practical seminar "Cross-cultural and economic 
aspects of European integration processes" 4-8 April 2016 m. Košice, Slovakia; 

5. Семінар «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби 
торгівельного захисту» (4-5 жовтня 2016 р., м. Харків, Україна); 

6. Міжнар. наук.-практ. конференція «Європейський вектор розвитку 
страхового ринку України», м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 
1 грудня 2016 р.; 

7. Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і 
студентів «Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової 
економіки» (7 грудня 2016 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
Україна). 

 
9. Видавнича діяльність: 
 

Монографії: 

1. Insurance as a factor ensuring sustainable development Nechyporuk L., 
Dobrorez O. // Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable 
Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration 
in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp. 444, illus., tabs., bibls., 
р. 118 – 125. (Nechyporuk L. 0,5 д.а.). 

2. Nechyporuk L. Innovation in the market of insurance service under network 
economy // Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym. Monograph. 
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 
– 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp., illus., tabs., bibls. (0,5 д.а.) (вихід з видавництва 
– грудень 2016). 

 
Навчальний посібник: 

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. 
Марченко ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2016. – 268 с. (С. 217-
220; 246-251; 0,6 друк. арк) 
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Наукова стаття:  

1. Нечипорук Л. В. Особенности формирования страхового рынка в 
контексте создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии) / 
Л. В. Нечипорук, Л. Лордкипанидзе // Економічна теорія та право. –2016. – № 1 
(24). – С. 56-66. (особистий внесок – 0,4 друк. арк).  

 
Тези: 

1. Нечипорук Л. В. Вплив формування мережевої економіки на 
інноваційність страхової діяльності // Спеціальний випуск «Інноваційні 
напрямки розвитку страхового ринку України» // Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р. – Київ : КНЕУ, 2016. – 
432 с., С. 220-223. (Нечипорук Л.В. – 0,2 п.л.) 

2. Nechyporuk L. V. The insurance market of Ukraine in the global 
competitive environment [Text] / L. V. Nechyporuk // Conferinţă ştiinţifică 
internaţională «Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv 
la nivel global» 29 februarie 2016, Chişinău (republica Moldova) – Chişinău : S. n. – 
2016. – 312 p. – p. 282-285. (0,35 д.а.) 

3. Nechyporuk L. V. Combination of globalization processes and inverse 
forming of insurance market [Text] / L.V. Nechyporuk // Special issue of the 
International scientific-practical seminar "Cross-cultural and economic aspects of 
European integration processes" 4-8 April 2016 m. Košice, Slovakia – 2016. – 103 p. 
– p. 37-38. (0,2 д.а.) 

4. Nechyporuk L. V. Peculiarities and directions of the Ukrainian insurance 
market toward development of the legal economy// Економічна теорія та право. – 
2016. – № 2 (25). – С. 87-89. (0,2 друк. арк.) 

5. Нечипорук Л. В. Європейський вектор розвитку страхового ринку // 
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. конференції «Європейський вектор 
розвитку страхового ринку України» (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 
1 грудня 2016 р.) – К. : КНУ, 2016. (0,2 д.а.) (выход из издательства – декабрь 
2016) (0,25 д.а.) 

 
9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.: 
1. Нечипорук Л. В. Особенности формирования страхового рынка в 

контексте создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии) / 
Л. В. Нечипорук, Л. Лордкипанидзе // Економічна теорія та право. –2016. – № 1 
(24). – С. 56-66. (особистий внесок – 0,4 друк. арк).  

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska 
Bibliografia Naukowa (PBN). 

 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law%23.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
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2. Nechyporuk L. V. Peculiarities and directions of the Ukrainian insurance 
market toward development of the legal economy// Економічна теорія та право. – 
2016. – № 2 (25). – С. 87-89. (0,2 друк. арк.) 

Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google 
Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska 
Bibliografia Naukowa (PBN). 

 
10. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право». 
 
11. Член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 (доктора (кандидата) 

економічних наук, за спеціальністю:08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) 
Сумського державного університету, адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2; 

 
12. Опонент дисертаційних захистів – 3: 
Кузьменко О. В. «Економіко-математичне моделювання оцінювання та 

прогнозування розвитку перестрахового ринку». Дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в економіці», Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, січень 2016. 

Олійник В. М. «Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості 
страхових компаній». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, 
Українська академія банківської справи, січень 2016. 

Шимків С.А. «Страхування від нещасних випадків в системі соціального 
захисту громадян України». Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України, жовтень 2016.  

 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 
1. ВІДГУК на автореферат дисертаційної роботи Величка Євгенія 

Олександровича «Система перестрахування ризиків при страхуванні майна 
промислових підприємств», представленої до захисту на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит, КНЕУ імені Вадима Гетьмана; 

2. ВІДГУК на автореферат дисертаційної роботи Полуляхова 
Олександра Олександрівна: "Формування механізму страхування послуг, 
пов'язаних з туристичною діяльністю», представленої до захисту на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит, Українська академія банківської справи; 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_nyuXAwAAAAJ&hl=ru
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://miar.ub.edu/issn/2411-5584
http://www.citefactor.org/journal/index/14467/economic-theory-and-law%23.Vyi_gNSLRko
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302
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3. ВІДГУК на автореферат дисертаційної роботи Козирєва Вадима 
Анатолійовича: "Науково-методичні засади функціонування фінансових 
конгломератів у періоди нестабільності», представленої до захисту на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит, Українська академія банківської справи; 

4. ВІДГУК на автореферат дисертаційної роботи Третяк Катерини 
Володимирівни на тему: «Ринок перестрахування в Україні: формування та 
перспективи розвитку», представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і 
кредит, КНЕУ імені Вадима Гетьмана 

5. Підготовка рецензії на рукопис дисертаційної роботи Глущенко 
Ольги Вікторівни «Формування фінансової архітектоніки забезпечення 
національного добробуту», представлену до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна 
теорія та історія економічної думки та спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси 
і кредит, ХНУ імені В.Н. Каразіна, листопад 2016 р. 

 
15. Співробітництво з закордонними організаціями  
USAID from the American people – Проект з торговельної політики 
Взяла участь у семінарі з питань механізму врегулювання суперечок в 

рамках СОТ (4-5 жовтня 2016 р., м. Харків), що засвідчує сертифікат. 
 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією 
Презентація Swot-аналізу ринку юридичних послуг України з акцентом 

на Полтавському регіоні в межах заходу «Ярмарка вакансій» в ПЮІ НЮУ імені 
Ярослава Мудрого 18 травня 2016 року, в якій взяли участь: начальник 
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області 
Міністерства юстиції України, голова Ради адвокатів Полтавської області, 
начальник юридичного управління ПАТ «Автокраз», начальник юридичного 
відділу Головного управління Державної фіскальної служби України в 
Полтавській області, помічник начальника управління кадрового забезпечення з 
організаційно-штатної роботи Головного управління Національної поліції в 
Полтавській області.  

 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі  
- Керівництво СОПП «Страхова справа» ПЮІ НЮУ імені Ярослава 

Мудрого; 
- Участь у СОПП «Юридичний бізнес» та «Бізнес менеджмент» у НЮУ 

імені Ярослава Мудрого. 
 
Інше 
- Член ТТК фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки 
в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реєстрації 
0115 U000326). 
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- Керівництво НДР студентів: 
 

 
Конференція Кількість тез 

доповідей студентів, 
що написані під 

керівництвом 
викладача 

 Науково-практична конференція викладачів, 
аспірантів і студентів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого «Науково-
теоретичні проблеми формування та розвитку 
правової економіки» (15 грудня 2016 р., м. Харків, 
НЮУ імені Ярослава Мудрого) 

 
 

5 

 
- Підготовка елементів і ресурсів НЕІК навчальної дисципліни 

«Економічна теорія» для студентів, що навчаються із застосуванням технологій 
дистанційного навчання на заочному факультеті № 1. 

 
Рецензент навчального посібника «Менеджмент» підготовки бакалаврів 

Тимохової Г.Б. та Білокінь Т.А. (ХГУ «НУА»). 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2016 р.  
 
Д.е.н., професор                                                                   Л. В. Нечипорук 
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