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

Господарська діяльність учасників ринків фінансових послуг України як 

об’єкт контролю та критерій визначенняйого особливостей на відповідних 

ринках - 1,5 друк. арк. 

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

Господарська діяльність учасників ринків фінансових послуг України як 

об’єкт контролю та критерій визначення його особливостей на відповідних 

ринках, 1,5 друк. арк. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) - підготовлено 2 статті, 1 тези (загальний обсяг –  1,5 друк. 

арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Виконана науково-дослідницька робота дозволила дійти таких основних 

результатів: 

1)Найбільш суттєвим для стабільності ринків фінансових послуг є 

контроль за економічними нормативами.  

2)НБУ є зараз єдиним державним регулятором, який майже у повному 

обсязі виконує функції із господарсько-правового регулювання за відповідними 

фінансовими установами – банками та деякими фінансовими установами. Але 

створення єдиного мегарегулятора на ринках фінансових послуг у вигляді НБУ 

не є панацеєю для вирішення проблем щодо державного регулювання на ринку 

фінансових послуг. 

3)Було б доречним виокремлення компетенції щодо здійснення 

пруденційного нагляду у більш технічно підготовленого регулятора та 

пристосованого до виконання такої функції з точки зору господарсько-

правового регулювання ринків фінансових послуг. Його метою повинна стати 

підтримка фінансової стабільності окремих фінансових установ, а також 

недопущення появи чи нівелювання системних ризиків. Було б доречним, якби 

цей орган передбачав би різні підходи щодо здійснення нагляду за 

платоспроможними та неплатоспроможними учасниками ринків, а також, 

особливо за фінансовими установами, які як залучають кошти, так і позичають.  

4) В країнах ЄС традиційно систему ринків фінансових послуг складають: 

ринок банківських послуг, фондовий ринок, страховий ринок, інвестиційний 

ринок. Він є аналогічним ринку фінансових послуг нашої країни. Як наслідок 

цього, вважаємо за доречним запозичувати принципи з законодавства країн ЄС 

щодо реформування національного ринку фінансових послуг, бо система 

регулювання в ЄС, Німеччині, Великобританії найбільше відповідає 
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законодавчій меті побудови в Україні системи фінансових послуг і відповідних 

їм ринків, що і тягне удосконалення відповідних регуляторів. 

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 та державних органів влади. 

Не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

 Не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

 Не приймала участь. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Не читала. 

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. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

“Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 

діяльності в сучасних умовах”, 25 травня 2018 р., м. Харків.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

Borys Yazliuk , Anatolii Hulei, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias, 

Tetiana Shvydka. Basic principles of financial markets regulation and legal aspects of 

the legislative requirements. Investment Management and Financial Innovations, 

Volume 15, Issue 1, 2018. P. 337-349. (Scopus) (0,4 друк.арк.) 

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

наукометричних базах даних. 

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

Shovkoplias Anna. Economic and legal regulation of control on the markets of 

financial services of Ukraine. Baltic journal of law, Issue 3, 2018. P. 43-51. (0,8 

друк.арк.) 

Borys Yazliuk , Anatolii Hulei, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias, 

Tetiana Shvydka. Basic principles of financial markets regulation and legal aspects of 

the legislative requirements. Investment Management and Financial Innovations, 

Volume 15, Issue 1, 2018. P. 337-349. (Scopus) (0,4 друк.арк.) 

Тези: 

Шовкопляс Г.М. Господарсько-правове регулювання контролю на ринках 

фінансових послуг України. Круглий стіл “Економіко-правові проблеми 

розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах” (25 травня 

2018 м. Харків). 154-159.  (0,3 друк. арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Не є. 

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 (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

 Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 Немає. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Не приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 Не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Не отримувала. 

        

 

          ____________ доц. Шовкопляс Г.М. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,   протокол  

№ 4   від  5 грудня 2018 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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