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3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

Адаптація страхового захисту в Україні до вимоги глобалізації, 2,0 

друк. арк. 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  

Адаптація страхового захисту в Україні до вимоги глобалізації, 2,4 

друк. арк. 

4.1.Форма впровадження виконаних НДР:  

1 монографія (співавтор) – 1,15 друк. арк.;  

1 стаття у фаховому науковому збірнику – 0,75 друк. арк.;  

2 тез – 0,5 друк. арк. 

 

4.2.Наукова новизна отриманих результатів:  

Установлено вплив формування мережевої економіки на страхову 

діяльність, що можна відстежується через такі форми прояву її властивостей: 

комплементарність і стандартність – створюються агентські мережі 

страховиків, розгортаються різні моделі співпраці банків та страхових 

компаній (bancassurance), відбувається стандартизація умов страхування, що 

пропонує агентська мережа певного страховика; зовнішні мережеві ефекти – 

за рахунок відкриття нових відділень в різних регіонах розширюється 

агентська мережа (чим більше регіональне покриття та гідний страховий 

портфель має страхова компанія, тим більшою є її ринкова вартість та 

можливість стати об’єктом купівлі та продажу на страховому ринку); ефект 

пастки – можливості страхувальника щодо вибору прийнятної за якістю та 

вартістю (страховим тарифом) страхової послуги, що пропонується на 

добровільній основі можуть бути вкрай незначними, наприклад, через 

обмежену кількість акредитованих у банку страховиків, та намаганням самих 
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банків диктувати їм власні умови щодо страхової послуги; економія на 

масштабі виробництва – електронні та мережеві технології забезпечують те, 

що масштаби здійснення угод мають наднаціональний характер, а витрати 

страховика зводяться майже до мінімуму. 

 

5. – 

 

6.Зв’язок із практикою:  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Викладачі кафедри економічної теорії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого протягом 2017 року сумісно з 

працівниками аудиторської фірми «Аудит Діло» здійснили консультаційний 

проект, спрямований на визначення, розробку та експертну оцінку форм, 

заходів та моделей поєднання економічного та юридичного контентів в 

освітніх програмах із підготовки правознавців. 

1. Прочитано лекцію «Економічний контент фінансового та 

банківського права».  

2. Розроблено пропозиції: 

включення до переліку загальних навчальних дисциплін із підготовки 

юристів курсу «Економіка та право», спеціальних дисциплін – «Економічний 

аналіз правових актів»; 

упровадження системи індивідуальної практики (стажування) студентів 

університету в аудиторських, юридичних та інших консалтингових фірмах, у 

послугах яких поєднуються правові та економічні складові; 

включення до навчальних планів лекцій та практичних занять фахівців, 

які здійснюють практичну діяльність у сферах консалтингу та аудиту; 

проведення міжкафедральних круглих столів із проблем, розв’язання 

яких потребує економічного та правового аналізу (довідка про впровадження 

№ 30 від 25 листопада 2017 р.). 

 

7. –  

 

8.Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата 

та місце проведення): 

Круглий стіл «Problems and prospects of legal business in Ukraine», 10 

березня 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 
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Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», 08 грудня 2017 р., НАПрН України, Харків. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Монографія: 

Нечипорук, Л. В. Гарантування права на соціальний захист громадян в 

умовах інституційної побудови правової економіки в Україні // Правова 

економіка: науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та 

інституційної побудови: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. – 

271 с. С. 150-174. Депоновано в ДНТБ України(свідоцтво про депонування № 

65н-РІД/Ук-2017 від 17.10.2017р.).(1,15 друк. арк.). 

 

Наукова стаття: 

Nechyporuk L.V. The insurance market of Ukraine in the global economy // 

Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – №4 (10). – С. 8-13. (0,75 друк. 

арк.) http://www.earj.org/?page_id=18 

 

Тези: 

Nechyporuk L. V. Insurance protection of business / L. V. Nechyporuk // 

Round Table «Achievements and issues of development of legal services business 

in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2. – С. 74-76. (0,25 

друк. арк.) 

Нечипорук, Л. В. Тенденції розвитку ринків фінансових послугУкраїни 

// Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», 08 грудня 2017 р., НАПрН України, Харків. (0,25 

друк. арк). 

 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, IndexCopernicus – немає 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

Nechyporuk L.V. Insurance protection of business / L.V. Nechyporuk // 

Round Table «Achievements and issues of development of legal services business 

in Ukraine» // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2. – С. 74-76. (0,25 

друк. арк.)  
Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, 

Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of 

Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos 

Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of Research 

http://www.earj.org/?page_id=18
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24783197,3.html
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#.Vyi_gNSLRko
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Journals Indexing (DRJI), JOURNAL FACTOR, Scientific World Index, Open Academic 

Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Science Library Index, The Journal Impact 

Factor (JIF). 
 

10. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна 

теорія та право» (НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

11. Членство у спеціалізованих учених радах:  

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.-16. – 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 

Учасник СОПП «Бізнес менеджмент» у НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

18.  

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). 
Підготовка рецензії на навчальний посібник з дисципліни 

«Інтелектуальний бізнес» Тимоховой Г.Б.  

 
 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 23 листопада 2017 р.  

 

Д.е.н., професор        Л.В. Нечипорук 

 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3166
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/53302

