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1. Нечипорук Людмила Володимирівна 
2. Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної 

теорії 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
Оптимізація страхового захисту населення в контексті пенсійної та медичної 
реформ, 2,0 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Оптимізація страхового захисту населення в контексті пенсійної та медичної 
реформ,  2,94 друк. арк. 
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  
1 навчальний посібник – 0,5 друк. арк.; 
1 монографія (співавтор) – 0,85 друк. арк.;  
2 статті у фахових наукових збірниках – 1,3 друк. арк.;  
2 тези – 0,29 друк. арк. 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 
Уточнено, що бізнес-організації в сучасному світі здійснюють свою 

діяльність в умовах невизначеності та ризиків, що потребує напрацювання 
ефективних фінансових рішень в ризик-менеджменті. Установлено, що оцінка 
ризиків вимагає попередньої ідентифікації їх характеристик та факторів, як 
мінімум, по відношенню до майна та персоналу бізнес-організації. Визначено, 
що управління ризиками передбачає опрацьовування заходів, які 
спрямовуються на їх попередження або зниження ймовірності настання, та на 
оцінку ризиків як прийнятних. Обидва варіанти потребують залучення 
додаткових фінансових ресурсів, які можуть бути досить значними у разі факту 
шкоди, що обумовлена настанням ризиків.  

Визначено ризики персоналу бізнес організацій та визначено переваги 
страхування як механізму управління ними. Доведено, що система ризик-
менеджменту персоналу бізнес-організацій потребує дотримання принципів, які 
близькі до ліберального підходу, заснованого на домінантах економічної 
раціональності, а саме: створення державою умови для самозабезпечення 
кожного працездатного громадянина при солідарній підтримці суспільства; 
допомога хворим і непрацездатним на рівні, що відповідає економічним 
можливостям країни. Уточнено, що зразками організації ризик-менеджменту 
персоналу є: запровадження соціального страхування «знизу» як урегулювання 
відносин працівників і роботодавців; введення інституту соціального 
страхування «зверху» через державне законодавство; організація третього 
(змішаного) варіанту формування системи соціального страхування внаслідок 
залучення державної влади і приватної ініціативи, що формує додаткову 
мотивацію для підвищення продуктивності праці. 



Обґрунтовано важливість включення в «соціальний пакет» персоналу 
медичного страхування, страховим ризиком в якому є виникнення розладу 
здоров’я застрахованої особи, пов'язаного з гострим захворюванням, 
загостренням хронічного захворювання, травмою внаслідок нещасного 
випадку, який зумовлює потребу у наданні їй медичних та оздоровчих послуг. 
Визначено, що фінансові рішення в ризик-менеджменті бізнес-оргaнізaцій 
можуть ґрунтуватися нa використaнні страхування як мехaнізму упрaвління 
ризикaми, що передбачає знaчно менші зa потенційні виплaти (у рaзі нaстaння 
стрaхового випaдку) витрaти нa зaбезпечення стрaхового зaхисту. Додаткову 
вигоду бізнес-організація може отримати через можливість віднесення на 
витрати страхових платежів, що дозволяє зменшити розмір подaтку нa 
прибуток. 

 
 

8. Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата та 
місце проведення): 

Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Cучасний 
менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 
14 травня 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків. 

Міжнародний форум EFBM’2019. «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. 
УПРАВЛІННЯ». 21 травня 2019 р., КНУ імені Тараса Шевченко, Київ 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика 
управління розвитком економіки», 10 жовтня 2019 р., Київ  

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 
«Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд 
молодих дослідників», 20 листопада 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
Харків. 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція Грудневі 
читання 2019: «Ринок фінансових послуг в епоху діджиталізації», 5-6 грудня 
2019 р., КНУ  імені Тараса Шевченка,  Київ. 

Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в 
редакції журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних 
питань розвитку бізнес-консалтингу, НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
11 квітня 2019 р. 
 
9. Видавнича діяльність: 
 

Навчальний посібник: 
Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. 

Марченко ; за заг. ред. Л. С. Шевченко.2-ге видання. Харків: Право, 2019. 268 с. 
(п. 11.4 гл. 11; п. 13.3 гл. 13) (0,5 друк. арк.). 

 
Монографія: 

Нечипорук Л. В. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 
інтернаціоналізації фінансової сфери. Нові етапи розвитку сучасної науки в 
Україні та країнах ЄС (економічні науки): колективна монографія. Рига, 2019. 
(0,85 друк. арк.).  



 
Наукові статті: 

Нечипорук Л. В. Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій. 
«Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 105 – 110 (0,6 друк. арк.). 

Нечипорук Л.В. Фінансові рішення в ризик-менеджменті бізнес-
організацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №5 (22). С. 
98 – 103 (0,7 друк. арк.). 

 
Тези: 

Нечипорук Л.В. Фактори ризику та невизначеності в управлінні 
розвитком. Теорія та практика управління розвитком економіки : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. 
Остапчук. Київ: ТОВ «ВІПО», 2019. 480 с. (с. 400 – 403) (0,25 друк. арк). 

Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та 
проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія 
та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу. 
Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-171 (0,04 друк. арк.).  
 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 
базах даних. 

 
Нечипорук Л. В. Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій. 

«Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 105 – 110. (Index Copernicus) 
 
Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та 

проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія 
та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу. 
Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-171. (0,04 друк. арк.).  

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у таких міжнародних 
наукометричних базах: Index Copernicus International,  Google Scholar, Central and Eastern 
European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodicals Directory, Polska Bibliografia Naukowa 
(PBN), Science Library Index, а також базах даних «Наукова періодика України» та 
«Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. 

 
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 

 
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 

https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies?category_id=30
https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies?category_id=30
http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=71&lang=u&idd=65


університету імені В.Н Каразіна  
 
12. Опонування дисертаційних досліджень (докторських, кандидатських): 
 
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 

Корнівська В.О. трансформації інститутів фінансового посередництва в 
умовах становлення інформаційно-мережевої економіки. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.01. – економічна теорія та історія економічної думки. – ДУ «Інституту 
економіки та прогнозування НАН України».  Київ, 2019. 598 c. (захист 
14.05.2019 р.) 

Шолойко А.С. Трансформація інфраструктури страхового ринку України 
в умовах фінансової глобалізації. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук за спецiальнiстю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 
– Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, 2019. 464 
c. (захист 18.09.2019 р.) 
 
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 
 

Кудрявська Н.В. Страхове посередництво в забезпеченні сталого 
розвитку ринку фінансових послуг України. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, 
фінанси і кредит. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Міністерство освіти і науки України.  Київ, 2019. 203 c. (захист 
12.06.2019 р.) 

Полях С. С. Методичні засади захисту споживачів на ринку фінансових 
послуг Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Сумський державний 
університет, Суми, 2019. 200 c. (захист 27.12.2019 р.) 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Швіндіна Г. О. Методологічні засади формування коопетиційної моделі 
організаційного розвитку підприємств. Автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – 
Сумський державний університет, Суми, 2019. 39 с. (захист 04.11.2019 р.) 

Пімоненко Т. В. Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій. 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). – Сумський державний університет, Суми, 
2019. 36 с. (захист 05.11.2019 р.) 

Балицька  М. В. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в 
Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  Київ, 2019. 20 c. 
(захист 17.12.2019 р.) 



Хемій А.С. Реформування системи пенсійного страхування в Україні. – 
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 20 c. 
(захист 17.12.2019 р.) 

Майборода Т. М. Державне регулювання освіти в контексті розвитку 
національної економіки. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством. Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2019. 20 
c. (захист 17.12.2019 р.) 
 
Інше: 
Рецензування монографії: 
 
Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: 
інституційний аспект аналізу: монографія /Нар. укр. акад. ; за ред.  Г.Б. 
Тимохової. Х. : Вид-во НУА, 2019. 184с. 

 
Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей на 

конференцію: 
Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Cучасний 

менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»: 
матеріали конф., 14 травня 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків. 

1) Андрієнко А. А.,  фінансово-правовий факультет, 5 курс, 1 група. 
Фінансовий бізнес-консалтинг: мета та основні завдання. 

2) Романовський В. А., фінансово-правовий факультет,5 курс, 1 група. 
Тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні. 

3) Корнілов Д.С.,  фінансово-правовий факультет, 5 курс, 2 група. 
Світовий досвід розвитку ринку консалтингових послуг. 

4) Бородавко А. Д., фінансово-правовий факультет, 5 курс, 1 група. 
Аспекти консалтингу фінансування підприємства. 

Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених 
«Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд молодих 
дослідників». 20 листопада 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків. 

5) Катещенок Д. А., військово-юридичний інститут, 1 курс, 1 група. 
Проблеми регулювання мінімальної заробітної плати в Україні. 

6) Лашин Д. Є., міжнародно-правовий факультет,  1 курс, 1 група. 
Парадокси двоїстого характеру праці. 
 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 
протокол № 4 від 25 листопада 2019 р.  
 
 
       Д.е.н., професор                                                                   Л. В. Нечипорук 



 
Перелік видів наукової роботи Нечипорук Людмили Володимирівни  та облік часу  

№ з/п Назва виду роботи Години 

3 

Нечипорук Л.В. Ризик-менеджмент персоналу бізнес-
організацій. «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 105 – 
110 (0,6 друк. арк). 

120 

Нечипорук Л.В. Фінансові рішення в ризик-менеджменті 
бізнес-організацій. Східна Європа: економіка, бізнес та 
управління. 2019. №5 (22). С. 98 – 103 (0,7 друк. арк). 

140 

5 

Нечипорук Л.В. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 
інтернаціоналізації фінансової сфери // Нові етапи розвитку 
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