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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:  
Роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідністю, 2,0 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
Роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідністю, 2,2 друк. арк. 
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  
1 монографія (співавтор) – 1,0 друк. арк.;  
1 стаття – 0,2 друк. арк.;  
3 тези – 1,0 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 у ризик-менеджменті. Одним із таких рішень є 
страховий захист бізнесу.  

Установлено, що страховий захист бізнесу можна розглядати в контексті: 
майнoвого страхування, щo забeзпeчує відшкодування збитків, пов’язаних з 
утратою чи ушкодженням матеріальних благ; особистого страхування 
персоналу, щo гарантує виплати визначених грошових сум у разі настання 
смерті, каліцтва, хвороби, при дожитті до визначеного віку людини; 
страхування відповідальності, що пов’язане з відшкодуванням страхувальникам 
заподіяної ним шкоди oсoбистoсті чи майну фізичної особи, а також шкоди, 
заподіяної юридичній особі.  

Визначено, що бізнес може скористатися й перевагами 
загальнooбoв’язкoвого державного соціального страхування, діючими видами 
якого в Україні на сучасному етапі є: пенсійне страхування, страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням, страхування від нещасного випадку на 
виробництві та прoфeсійнoгo захворювання, страхування на випадок 
безробіття. 

Доведено роль інституту страхування в протидії боротьбі з бідністю, що 
зумовлено захистом майнових інтересів через медичне страхування та 
довгострокове накопичувальне страхування життя. 



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

 
Круглий стіл "Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: 

думки професіоналів" (м. Харків, 19.05.2020) 
Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Бізнес-економіка та 

консалтинг: сучасні тренди» (Харків, 21 трав. 2020 р.); 
Innovative Educational Technologies: European Experience and its 

Application in Training in Economics and Management. Riga: Baltic Research 
Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. (20.07.2020 – 
07.08.2020); 

Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Бізнес-економіка та 
консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями розвитку» (Харків, 24 листоп. 
2020 р.), НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків; 

 XIII Міжнародна науково-практична конференція “Social function of 
science, teaching and learning”, 14 – 17 грудня 2020 р., Бордо, Франція. 

 
 

 
9. Видавнича діяльність: 

 
Монографія: 

Нечипорук Л. В. Теоретичні аспекти страхового захисту бізнесу. 
Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective 
monograph. Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 600 p., р. 530-
546. (1,0 друк. арк.). 

 
Наукова стаття: 

Prodius O., Nechyporuk L, Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov P.  International 
corporate strategies and entrepreneurial paradigms within the framework of global 
business integration. Academy of Entrepreneurship Journal. 2020. Volume 26, Issue 
4. (0,2 друк. арк.). 

 
Тези: 

Нечипорук Л. В. Освітні технології підготовки фахівців з економіки в 
умовах невизначеності та ризиків. Innovative Educational Technologies: European 
Experience and its Application in Training in Economics and Management. 
Internship. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area 
Problems, 2020. 184 p., р. 109-112.  (0,4 друк. арк.). 

 
Нечипорук Л. В. Роль інституту страхування в протидії боротьбі з 

бідністю. XIII Міжнародна науково - практична конференція “Social function of 
science, teaching and learning”, 14 – 17 грудня 2020 р., Бордо, Франція (0,4 друк. 
арк.). 

 
  



Нечипорук Л.В.  Виклики сучасності та професійна підготовка майбутніх 
фахівців. Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: думки 
професіоналів. Матеріали круглого столу. 19.05.2020. Наукова брошура. Харків. 
ХГУ «НУА» вийде до кінця 2020 р. (0,2 друк. арк.). 

  
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science. 

Prodius O., Nechyporuk L, Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov P.  International 
corporate strategies and entrepreneurial paradigms within the framework of global 
business integration. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 26, Issue 4, 
2020.  
Журнал індексується в Scopus, Scimago, Google Scholar та ін.  
 
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 
університету імені В.Н Каразіна  
 
12. Опонування дисертаційних досліджень (докторських, кандидатських): 
 
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 

 
Рубанов П. М. FinTech інновації як детермінанти розвитку національної 

економіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Сумський державний 
університет, Суми, 2020. (захист 04.09.2020 р.) 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати: 
 

 Кричевська Т.О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у 
грошово-кредитній сфері.  Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна 
теорія та історія економічної думки.  ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України», Київ, 2020. 39 с. (захист 05.11.2020 р.) 

Клапків Ю. М. Формування ринку страхових послуг в Україні: 
концептуальні засади теорії та практики. Автореферат дисертації на здобуття 

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


наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Західноукраїнський національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Тернопіль, 2020. 39 с. (захист 05.11.2020 р.) 
 
Інше: 

Пройшла стажування: 
Балтійський НДІ проблем трансформації економічного простору, Латвія, 

м. Рига. Науково-педагогічне стажування, тема «Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та 
управління» за спеціальністю 051 «Економіка» (профіль: Бізнес-економіка, 
Бізнес-консалтинг), 6,0 кредитів ECTS (180 годин).  
20.07. –  07.08. 2020 р. 
 

Рецензування навч. посіб.: 
 

Цибульська Е. І. Оцінка бізнесу та його складових : навч. посіб. для 
студентів, які навчаються за спец. 051  Економіка / Е. І. Цибульська.  
Київ,  Видавничий дім «Кондор», 2020. 364 с. 

 
Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей 

на конференцію: 
1) Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Бізнес-економіка та 

консалтинг: сучасні тренди»  (Харків, 21 трав. 2020 р.): 
Бєссонов М. С.  Теоретичні основи дослідження ринку фінансових 

послуг. 
Степанов В. О. Ризики у діяльності підприємства . 
Сусяк А. Р. Діяльність консалтингових фірм в умовах невизначеності та 

ризиків розвитку фінансового ринку.  
2) Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Інформаційні 

технології та фінансова система: сучасний стан, ефективність, перспективи» 
(Київ, 31 січня 2020 р.): 

Волочай В.С. Аналіз потреб щодо залучення фінансових ресурсів.  
Волочай В.С. Дослідження умов оподаткування суб’єктів 

господарювання.  
 
3) Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Бізнес-економіка та 

консалтинг у ХХІ столітті: пріоритетні напрями розвитку» (Харків, 24 
листоп. 2020 р.): 

Бєссонов М. С. Сучасний стан страхового ринку України.  
Гриценко Д. Р. CAMELS як система оцінки стійкості комерційних банків.  
Степанов В. О. Конкурентоспроможність та її аналіз у діяльності 

підприємства. 
 
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 
протокол № 3 від 1 грудня 2020 р.  
 
       Д.е.н., професор                                                                   Л. В. Нечипорук 


