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1. Шовкопляс Ганна Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

“Господарсько-правовий зміст контролю на ринку цінних паперів з 

урахуванням впливу глобалізації економіки та міжнародних стандартів”, 1,5 

 друк. арк. 

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

“Господарсько-правовий зміст контролю на ринку цінних паперів з 

урахуванням впливу глобалізації економіки та міжнародних стандартів”,   1,8 

друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

- підготовлено 2 статті, 2 тез (загальний обсяг –  1,8 друк. арк.) 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів  

Виконана науково-дослідницька робота дозволила дійти таких основних 

результатів: 

1) Інвестори на ринках фінансових послуг повинні бути захищені від 

маніпулятивних або шахрайських методів, що вводять в оману, включаючи 

внутрішню торгівлю, зовнішню торгівлю і неправильне використання 

клієнтських активів. Інвестори повинні мати доступ до нейтрального 

механізму (наприклад, судів або інших механізмів вирішення спорів) або 

засобам відшкодування і компенсації за неналежну поведінку. 

2) Загальними елементами ефективного регулювання на ринках фінансових 

послуг є: 1) спрощення бар'єрів для входу та виходу з ринків; 2) ринки 

повинні бути відкриті для найширшого кола учасників при виконанні ними 

обов'язкових нормативів (нормативи капіталу, нормативи ліквідності, 

нормативи кредитного ризику, нормативи інвестування); 3) встановлення 

кількісних вимог (наприклад, розмір капіталу); 4) встановлення вимог до 

управління ризиками учасників ринків фінансових послуг. 

3) Досліджено, що перебування на шляху інтеграції України до світового 

економічного простору, втому числі, і вступу до ЄС, з боку органів 

державної влади у сфері ринків фінансових послуг України робляться значні 

кроки щодо удосконалення законодавства у цій сфері і адаптації його до 

норм законодавства ЄС. Але недосконалість щодо розподілу повноважень 

між органами регулювання, відносно слабкий механізм захисту прав 

інвесторів, і недовершене зниження системного ризику на ринках фінансових 

послуг, ставлять під сумнів співробітництво державних органів на ринках 

фінансових послуг з такими міжнародними європейськими організаціями як 



Базельський Комітет з питань банківського нагляду, Міжнародна асоціація 

страхових наглядів та IOSCO. 

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. Не брала участь. 

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. 

- Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого 

розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Харків, 1–2 вересня 2017 р. 

- Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтергації Укравїни 

до Європейської спільноти: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р. 

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

Наукові статті: 

1.Economic and legal regulation of control on the markets of financial services of 

Ukraine/ Shovkoplias Hanna, Shvydka Tetiana // Економічний часопис – XXI 

(Economic Annals-XXI) Scopus (в редакції) (0,7 друк. арк., Shovkoplias Hanna 

– 0,4 друк. арк., Shvydka Tetiana – 0,3 друк. арк.). 

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

наукометричних базах даних. 

Наукові статті: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


1.Запровадження міжнародних стандартів регулювання ринків фінансових 

послуг в Україні: правовий аспект / Г.М. Шовкопляс// Підприємництво, 

господарство і право. – 2017. – № 12. – C.47-51 (0,6 друк. арк.); 

2.Реалізація принципів регулювання ринку цінних паперів Міжнародної 

організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та запровадження таких 

принципів в Україні. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. 

фахове вид. 2017. Вип. 2 (12). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/101322/99329. (0,6 друк. арк.) 

Тези: 

1.Функції органів контролю на ринках фінансових послуг України// Шляхи 

вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого 

розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Харків, 1–2 вересня 2017 р. С. 33-38. (0,3 друк. арк.) 

2.Державне регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до 

стандартів ЄС // Децентралізація публічного адміністрування в умовах 

інтергації Укравїни до Європейської спільноти: проблеми та перспективи: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 

2017 р. С. 62-65. (0,3 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. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 Немає. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Не брала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 Не брала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Не отримувала. 

                                                                    ____________ доц. Г.М. Шовкопляс  

Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4  від 27 

листопада  2017 р. 

 

Зав. кафедри 

господарського права                   ________ проф. Д.В. Задихайло 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/101322/99329
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