
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Чкан І.О. 

за 2014-2019 рр. 

 

Пункт 2. наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України (загальна кількість шість 

публікацій): 
1. Чкан І.О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати / І.О. Чкан // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Економіка» : Збірник наукових праць / ред. кол. : І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук – 

Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 

Випуск 27. – С. 121–124  

2. Чкан І.О. Тенденції розвитку добровільного медичного страхування в 

Україні / І.О. Чкан // Фінансовий простір. – № 1 (17). – 2015. – С. 292–296 

3. Чкан І.О. Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: проблеми 

та перспективи розвитку / Н.М. Рубцова, І.О. Чкан // Фінансовий простір. – № 4 

(20). – 2015. – С. 167–174 

4. Чкан І.О. Фінансовий сектор України в умовах глобалізації / І.О. Чкан // 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2016. – № 3 (32). – 299 с. 

5. Чкан І.О. Стан фінансової безпеки страхового ринку України. Збірник 

наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36). 

6. Чкан І.О. Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку 

фінансових послуг. Бізнес Інформ. № 1. 2019. С. 236-240 

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: 

«Розробити науково-методичні основи фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності 

регіонів» номер держреєстрації 0116U002742 

Пункт 11. участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад): 

1. Ніколаєнко С.М. Організаційно-економічний механізм розвитку медичного 

страхування. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. К 

26.139.02 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

28.01.2015 

2. Шматко К.А. Стратегія розвитку ринку страхових послуг України з 

урахуванням лояльності страхувальників. Дисертація на здобуття ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - економіка та управління 

національним господарством. Д 17.127.01 Класичний приватний університет. 

12.01.2017 

3. Андрєєва О.І. Формування інституціональної структури страхового ринку 

України. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі 



спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Д 

17.127.01 Класичний приватний університет. 28.10.2017 

 

Пункт 12. наявність авторських свідоцтв (загальна кількість п’ять 

досягнень): 

1. Навчально-методичний посібник «Гроші та кредит» Свідоцтво № 82640 

дата реєстрації 31.10.2018 

2. Науковий твір «Стан фінансової безпеки страхового ринку України» 

Свідоцтво № 82639 дата реєстрації 31.10.2018 

3. Науковий твір «Методичні підходи до формування професійних 

компетентностей при викладанні навчальної дисципліни «Гроші та кредит» 

Свідоцтво № 82638 дата реєстрації 31.10.2018 

4. Конспект лекцій «Фінансовий ринок» Свідоцтво № 82641 дата реєстрації 

31.10.2018 

5. Конспект лекцій «Ринок фінансових послуг» Свідоцтво № 82637 дата 

реєстрації 31.10.2018 

 

Пункт 14. керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: 

«Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення розвитку підприємницької 

діяльності аграрного сектору економіки» 

 


