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

Управління інноваційним розвитком страхового захисту в Україні, 1,5 друк. 

арк. 

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

Управління інноваційним розвитком страхового захисту в Україні, 3,3 друк. 

арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

3 монографії (співавтор) – 2,35 друк. арк.;  

1 стаття у фахових наукових збірниках – 0,7 друк. арк.;  

1 тези – 0,25 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

 

- визначено, що глобалізація економіки в цілому та фінансова 

глобалізація, зокрема, поставили питання фінансової інклюзії 

суспільства, які аналізуються як на локальному рівні, так і на 

світовому рівні. Запропоновано визначати показниками фінансової 

інклюзії в контексті страхових послуг: 1) проникнення страхування 

(обсяг валових страхових премій до ВВП); 2) рівень щільності 

страхування (обсяг валових страхових премій на одну особу);  

- встановлено, що означені показники фінансової інклюзії в контексті 

страхових послуг в Україні значно менші за норму і знаходяться в 

межах небезпечної зони для фінансової безпеки держави; доведено, що 

така ситуація безпосередньо залежить від: 1) інституціональної 

структури страхового ринку (механізмів координації та 

стимулювання), на яку останнім часом здійснює вплив формування 

мережевої економіки (слід враховувати, що якщо розвинуті ринки 

характеризуються максимальним задоволенням потреб 

страхувальників, то в Україні спостерігаються тенденції до зміни 

попиту на масові страхові продукти, трансформації їх традиційних 

форм і видів); 2) макроекономічної ситуації (інститути краще 

імплантуються в умовах стабільного і збалансованого зростання);  

- доведено, що перспективи розвитку фінансової інклюзії в 

контексті страхових послуг визначаються ефективністю державної 

регуляторної політики, функціональністю нормативно-правових актів, 

спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання 



та нагляду, зниженням витрат діяльності, спричинених надлишковим 

та неефективним державним регулюванням, забезпеченням 

конкуренції на ринку, запобіганням діяльності недобросовісних 

компаній, координованістю із сучасними процесами реформування та 

дерегуляції економіки України; 

- серед напрямів стимулюючого впливу держави на фінансову 

інклюзію в контексті страхових послуг, виокремлено: дерегуляцію та 

підвищення ефективності державного нагляду; захист інтересів 

споживачів страхових послуг та відновлення довіри до страховиків 

шляхом дій щодо врегулювання питання проблемної заборгованості та 

проведення роботи з позбавлення ринку від неплатоспроможних 

страхових організацій; удосконалення тарифної політики з орієнтацією 

на перехід до вільного ціноутворення, створення організаційно-

нормативних передумов до запровадження системи «прямого 

врегулювання» та «електронного поліса» (хоча б за певними 

страховими послугами); визначення пріоритетів регуляторного впливу 

на розвиток страхового ринку.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 

6. –  
7. –  

 

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

місце проведення): 

 

IV Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок 

України на шляху євроінтеграції». 17 – 18 квітня 2018 р., КНЕУ, Київ.  

 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 

«Економіка, менеджмент і право у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети 

розвитку». 27 листопада 2018 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків. 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент інклюзивного 

середовища як інновація в освіті». 23 листопада 2018 р., НПУ імені М.П. 

Драгоманова, Київ. 
 

 

9. Видавнича діяльність: 
Монографії: 

 

Нечипорук Л.В. Інституціональні зміни та їх вплив на діяльність суб’єкта 

господарювання // Фінансова поведінка суб’єктів господарювання в умовах 

кризових явищ і ризиків : колективна монографія. Харків, 2018. С. 82 - 95. (1,0 

друк. арк). 

 



Нечипорук Л. В. Верность профессии / Л. В. Нечипорук // Академическая среда 

второй половины ХХ века : харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. 

; под общ. ред. Е. В. Астаховой.  Харьков, 2018.  С. 150–156 (0,35 п.л.). 

 

Нечипорук Л.В. Финансовая грамотность людей пожилого возраста // Третий 

возраст: обоснованность оптимизма : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. 

ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 224 с., С. 121-142. (1,0 

друк. арк.) 

 

 

Наукова стаття: 

 

Нечипорук Л.В. Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3. С. 

411-417. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994 (0,7 друк. арк.). 

Збірник наукових праць індексується в Web of Science. 

 

Тези: 

 

Нечипорук Л. В. Страхування життя в трансформації системи соціального 

захисту населення на шляху євроінтеграції // Матеріали в Україні IV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок України на 

шляху євроінтеграції». 17 квітня 2018 р., КНЕУ. Київ. 2018. 294 с. С. 34 - 36  

(0,25 друк. арк.) 

 

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

даних Scopus, Web of Science: 

 

Наукові статті: 

Нечипорук Л.В. Фінансова інклюзія в контексті страхових послуг. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3. С. 411 - 417. 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994 (0,7 друк. арк.).  

Збірник наукових праць індексується в Web of Science. 
Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 

наукометричних базах: Web of Science,  Index Copernicus (Poland), EBSCO (USA),  Ulrich's 

Periodicals Directory (USA),    CiteFactor Academic Scientific Journals (USA),  International 

Search System Google Scholar,  ResearchBib (Japan),  INFOBASE INDEX (India),  Universal 

Imfact Factor (Australia),  Russian Science Index, W National library of Ukraine named after V.I. 

Vernadsky, State data base ―Ukrayinika naukova‖, Ukrainian abstract journal ―Dzherelo‖.  

 

10. Член редакційної колегії збірника наукових праць : 

 

1. «Економічна теорія і право» (НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

 

2.«Insurance Markets and Companies» 

https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-

companies?category_id=30 

 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143994
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
http://fkd.org.ua/
https://yadi.sk/i/7b2bYqtZkVaDA
https://yadi.sk/i/33TVx4RMkiMJ6
https://yadi.sk/i/33TVx4RMkiMJ6
http://www.citefactor.org/journal/index/11779/financial-and-credit-activity-problems-of-theory-and-practice#.VheCBxvtlBc
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qmp7gCMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qmp7gCMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qmp7gCMAAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2306-4994
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37587
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Fkd
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Fkd
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Fkd
http://journals.uran.ua/index.php/index/?searchInitial=%D0%A4&sort=title
https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies?category_id=30
https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies?category_id=30


11. Член спеціалізованих вчених рад: 

Д 55.051.06 (доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальністю: 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит) Сумського державного університету; 

 

Д 64.051.01 (доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальністю: 08.00.01 

— економічна теорія та історія економічної думки) Харківського національного 

університету імені В.Н Каразіна  
 

12. Опонування дисертаційних досліджень (докторських, кандидатських): 

 

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 

 

Приказюк Н. В. Розвиток страхової системи України. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 

Гроші, фінанси і кредит.– Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України. – Київ, 2018. 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 

 

Брюховецька І.О. Страхування майна громадян та напрями активізації його 

розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2018. 

 

Пархета Л.В. Медичне страхування та його роль в фінансовому забезпеченні 

системи охорони здоров’я в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», Київ, 2018.  

 

Койло В. В. Формування фінансової безпеки України під впливом залучення 

кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Сумський державний університет, Суми, 

2018.  

 

13. –  

14. - 

15. - 

16. - 

17. -  

18. - Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Почесна грамота Харківського союзу страховиків (за вагомий особистий внесок у 

розвиток страхової науки, всебічну допомогу в підтримці студентської молоді та 

високий професіоналізм) 12.10.2018 р. 

 

http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=71&lang=u&idd=65


Інше: 

Підвищення кваліфікації на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування 

ХНУ імені Каразіна з 01.03. 2018 по 31.05.2018.  

 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 4 від 30 листопада 2018 р.  

 

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


