
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 ЗА 2016 РІК 

 
1. Шовкопляс Ганна Миколаївна. 
2.  Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
“Адаптація правового статусу та компетенції Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку до стандартів міжнародних організацій, які здійснюють регулювання 
фондового ринку”, 1,5  друк.арк  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

“Адаптація правового статусу та компетенції Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку до стандартів міжнародних організацій, які здійснюють регулювання 
фондового ринку”,   5,6 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

- підготовлено 1 розділ і 3 підрозділи іншого розділу монографії, 1 статтю, 3 тез 
(загальний обсяг –  5,6 друк. арк.) 

     4.2. Наукова новизна отриманих результатів  

 Виконана науково-дослідницька робота дозволила дійти таких основних результатів: 
 1)  Державне регулювання ринку фінансових послуг є системаформ, методів 
державного впливу на учасників ринку фінансовихпослуг, заснована на принципах 
(засадах) господарського правопорядку, основною метою застосування яких є 
задоволення соціально-економічних потреб споживачів фінансових послуг та реалізація 
господарської діяльності учасників ринку, яка реалізуються за допомогою сукупності 
засобів регулювання, заснованих на діючому законодавстві та виконання функцій 
державних регуляторів. 

2) Контроль, як форма державного регулювання на ринку фінансових послуг, – це 
діяльність суб’єктів організаційно-господарських повноважень НБУ, НКЦПФР, 
Нацкомфінпослуг, Антимонопольного комітету України, їх органів територіальних та 
інших, що реалізують свої повноваження з метою забезпечення належного 
функціонування й виконання зобов’язань кожного із суб’єктів ринку фінансових послуг у 
чітко визначених межах і відповідно до норм чинного законодавства у формі ревізій, 
перевірок, аудиту й фінансового моніторингу за допомогою таких засобів, як реєстрація, 
ліцензування й нагляд. 

3) Пруденційний нагляд – захід впливу на діяльність суб’єктів ринку фінансових 
послуг, що реалізується органами, які здійснюють державне регулювання, та має на меті 
забезпечення стабільного та належного функціонування ринку фінансових послуг в 
цілому, а також захист прав споживачів фінансових послуг шляхом встановлення 
звітності, моніторингу та реагування відповідних органів влади на порушення норм 
законодавства та надання звітності 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
 Не брала участь.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 

1) Підготовка аналітичної записки до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо запровадження компенсаційних схем захисту прав інвесторів в 
Україні; 

2) Підготовка експертного висновку до Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансової політики і банківської діяльності по проекту Законів України: “Про ломбарди 



та ломбардну діяльність”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг”, “Про споживче 
кредитування”. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Не працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих державних органів влади. 
Не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. 

 Не приймала участь. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 

Не готувала.  
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування. 

Не брала участь.  
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Не приймала участь.  
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян. 

  Не готувала. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
 Не є і до складу  органів місцевого самоврядування не входила. 
8. Участь у конференціях, семінарах. 

- 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, 20 травня 2016 р. 

    - Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як 
основи інноваційного розвитку України: матеріали науково-практичного круглого 
столу, м. Київ , 27 квітня 2016 р. 
- Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. 
Харків, 14 листопада 2016 р. 

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 Монографія: 

1) Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні: 
монографія/ С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів. – Х. : Право, 2016. – 186 
с. (4,5 друк. арк.) 
Наукові статті: 

1) Щодо визначення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку / Г.М. Шовкопляс// Підприємництво, господарство і право. – 
2016. – № 10. – С. 47-51 (0,5 друк. арк.) 

 Тези: 

      1) Шовкопляс Г.М. Законодавчі засади щодо компетенції Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в системі господарського законодавства // 25 років 



господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.) С.188-189. (0,2 друк. арк.) 

2) Шовкопляс Г.М. Щодо прозорості та доступності інформації на ринках фінансових 
послуг //Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, 
як основи інноваційного розвитку України: матеріали науково-практичного круглого 
столу, м. Київ , 27 квітня 2016 р. С. 147-150. (0,2 друк. арк.) 

3) Шовкопляс Г.М. Щодо визначення ліцензійних умов провадження діяльності із 
залучення коштів установників управління майном для здійснення операцій з 
нерухомістю// Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в 
умовах глобалізації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 
м. Харків, 14 листопада 2016 р. (0,2 друк. арк.) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не являюсь. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
 Не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
 Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
 Не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
 Не була. 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 
 Не отримувала.  
16. Співробітництво з закордонними організаціями. 
 Немає. 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
 Не брала 
18. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
 Не брала. 
19. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
 Не брала. 
 
 
 
 

        ____________ доц. Г.М. Шовкопляс  
 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 
№ 5  від  29 листопада 2016 р. 
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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