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

Фінансове забезпечення соціально-економічної модернізації України та 

формування інноваційної моделі розвитку, 2,0 друк. арк. 

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

 

Фінансове забезпечення соціально-економічної модернізації України та 

формування інноваційної моделі розвитку, 3,0 друк. арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

 

1 посібник (колективний) – 0,35 

1 монографія (колективна) – 1,5 друк. арк.;  

1 стаття (співавтор) – 0,3 друк. арк.;  

3 тези – 0,85 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

Доведено, що забезпечення фінансової грамотності населення є досить 

актуальним завданням в Україні, що пояснюється: інверсійністстю економічної 

трансформації (протилежністю переходів: від загального одержавлення 

власності до розвитку різноманіття її форм, від державної монополії до 

включення конкурентних принципів, від директивно-планових цін до вільного 

ціноутворення і т. ін.) та поширенням глобалізації як складного, багатогранного 

процесу, який охоплює усі сторони суспільного розвитку і втілюється у 

зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного 

всесвітнього господарського організму. Визначено, що у процесі розгортання 

фінансової глобалізації посилюються ознаки фінансової нестабільності: зміна 

валютних режимів; зростання обсягів міжнародних потоків капіталу, обсягів 

ризикових операцій, збільшення швидкості поширення інформації; якісні зміни 

у структурі міжнародних потоків капіталу, що спричинили мобільність 

капіталів; приналежність суб’єктів фінансового ринку до різних національних 

економічних систем, що збільшує рівень ризику фінансових операцій та 

зумовлює зростання нестабільності глобального фінансового простору. 

У результаті дослідження теоретичних і прикладних аспектів 

антикризового управління визначено поширення ризиків у бізнесі. Сфери 

поширення ризику в ході реалізації антикризової програми поділено за видами 

діяльності бізнесу: виробничий, маркетинговий, логістичний, фінансовий, 

соціально-кадровий, зовнішньоекономічний. Враховуючи процесний підхід до 



ідентифікації ризиків,  запропоновано здійснювати страховий захист майнових 

інтересів бізнесу щодо персоналу, матеріальних цінностей та відповідальності. 

Доведено посилення ролі фінансового консалтингу в контексті розвитку 

ринку фінансових послуг, та уточнено, що під фінансовим консалтингом 

розуміють комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

фінансового управління та вирішення таких основних завдань: формування 

фінансової політики; проведення фінансової експертизи; пошук джерел 

фінансових ресурсів; аналіз і підвищення поточної фінансової ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання; зміцнення фінансового становища, 

досягнення фінансової стійкості і незалежності суб’єктів господарювання; 

оптимізація управління капіталом організації; оптимізація фінансових відносин 

з клієнтами і кредиторами, з господарюючими суб'єктами, державними 

органами; оптимізація управління податками, бухгалтерського та 

управлінського обліку; впровадження передових методів фінансового 

менеджменту в умовах невизначеності та ризиків. 

 

6. Зв’язок із практикою: 

Науково-практичне консультування ТОВ "АСТРАВІР ТЕКНОЛОДЖІ" з 

питань оптимізації страхового захисту бізнесу (на позаштатній основі,  довідка 

додається). 

 

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

місце проведення): 

 

Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у XXI 

столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна   

Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Інституційне середовище 

консалтингової діяльності»  (Харків, 12 трав. 2021 р.); 

International Scientific Conference Modern Scientific Research: 

Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, 

(October 1-2, 2021. Riga, Latvia); 

V International scientific conference «Corporate governance: strategies, 

processes, technology» (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany); 

Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Цифрові трансформації 

бізнесу: економіка та консалтинг» (Харків, 24 листоп. 2021 р.), НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, Харків. 

 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Навчальний посібник: 

Економіка підприємства: навч. посіб. / [Л. С. Шевченко, О. С.. Марченко, 

О. А. Гриценко та ін.]; за заг. ред. Л. С. Шевченко. 3-тє вид., перероб. і допов. 

Харків: Право, 2021. 212 с. (0,35 друк. арк.). 



Монографія: 

 

Нечипорук Л.В. Фінансова грамотність та фінансовий консалтинг в 

контексті розвитку ринку фінансових послуг. Економіка, управління та 

адміністрування в координатах сталого розвитку. Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2021. (1,50 друк. арк.) – у видавництві, вийде друком 27.12.2021. 

 

 

Наукові статті: 

Olga Shulga, Liudmyla Nechyporuk, Irina Slatvitskaya, Bahtiyar Khasanov, 

Angela Bakhova METHODOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT 

IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES. Academy of Entrepreneurship Journal 

Volume 27, Special Issue 4, 2021. 

https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-

in-entrepreneurial-activities-10912.html Збірник наукових праць індексується в 

Scopus  (0,3 друк. арк.). 

 

Тези: 

 

Нечипорук Л.В. Новітні чинники забезпечення  конкурентоспроможності 

страховиків. Круглий стіл «Конкурентні переваги суб’єктів господарювання у 

XXI столітті», 20 березня 2021 р, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків, 

Україна  Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 160 – 163. (0,25 друк. арк.).  

 

Нечипорук Л.  Роль та перспективність розвитку INSURTECH. 

International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, 

Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 

2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 236 pages, р. 220-222. (0,3 друк. арк.) 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 

ECTS кредитів; 

 

Нечипорук Л. Роль та практичні аспекти фінансового консалтингу. 

Corporate governance: strategies, processes, technology: V International scientific 

conference (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2021. 116 pages., р. 99 – 102. (0,3 друк. арк.) 

Сертифікат підвищення кваліфікації у країні ЄС обсягом 0,5 

ECTS кредитів. 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

 

Наукометрична база Scopus. 

Olga Shulga, Liudmyla Nechyporuk, Irina Slatvitskaya, Bahtiyar Khasanov, 

Angela Bakhova METHODOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT 

IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES. Academy of Entrepreneurship Journal 

Volume 27, Special Issue 4, 2021. 

https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-in-entrepreneurial-activities-10912.html
https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-in-entrepreneurial-activities-10912.html


https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-

in-entrepreneurial-activities-10912.html  

 

Наукометрична база Index Copernicus International: 

Нечипорук Л.В. Новітні чинники забезпечення  конкурентоспроможності 

страховиків. Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 160 – 163. (0,25 друк. 

арк.). 

 

10. Член редакційної колегії збірника наукових праць : 

 

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

 

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: 

Баранов А.Л. Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні 

домінанти формування та управління. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси 

і кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Київ. (захист 09.02.2021 р.) 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати: 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії): - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

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

https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-in-entrepreneurial-activities-10912.html
https://www.abacademies.org/articles/methodological-aspects-of-crisis-management-in-entrepreneurial-activities-10912.html
http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=71&lang=u&idd=65


 

Інше: 

Рецензування навч. посіб.: 

Цибульська Е. І. Фінансовий менеджмент : нвч. посіб. для студентів, які 

навчаються за спец. 051 – Економіка. Київ : Видавничий дім «Кондор».  2021. 

348 с. 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей 

на конференцію: 

1) Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Інституційне середовище 

консалтингової діяльності»  (Харків, 12 трав. 2021 р.): 

1. Гриценко Д. Р., фінансово-правовий факультет, 1 курс магістр., група 

10е-20м-01. 

Інституціоналізація консультаційних послуг в банківській сфері.  

2. Дем’яненко В. Г., фінансово-правовий факультет, 2 курс магістр., група 

10е-19м-01. 

Сучасний стан ринку консалтингових послуг в Україні. 

3. Подорожний А. П., фінансово-правовий факультет, 1 курс магістр., 

група 10е-20м-01. 

Консультування з питань страхового захисту бізнесу: напрями та види.  

4. Дем’яненко В. Г., фінансово-правовий факультет, 2 курс магістр., група 

10е-19м-01.  

Методичне забезпечення фінансового бізнес-консалтингу 

 

2) Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених «Цифрові 

трансформації бізнесу: економіка та консалтинг» (Харків, 24 листоп. 2021 р.), 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харків: 

1. Подорожний Артем Петрович – НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

фінансово-правовий факультет, 2 курс магістратури, група 10е-20м-01  

Цифрові технології як чинник розвитку страхового захисту бізнесу; 

2. Калітіна Маргарита Олексіївна – Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого,  1 курс, група 07-21-01 

Наслідки цифровізації в період пандемії COVID-19 в Україні. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної теорії; 

протокол № 3 від 25 листопада 2021 р.  

 

 

 

      Д.е.н., професорка                                                               Людмила Нечипорук 
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