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1. Шовкопляс Ганна Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку 

України- 1,5 друк. арк. 

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

Реформування ринку небанківських фінансових послуг в Україні. 

Доктрина та концепція, 2,6 друк. арк. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

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

повідомлень та ін.) - підготовлено 1 підрозділ енциклопедії, 2 статті,  6 тез 

(загальний обсяг –  2,6 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Виконана науково-дослідницька робота дозволила дійти таких основних 

результатів: 

1) Контроль у широкому розумінні є формою державного регулювання 

ринку фінансових послуг. Належним чином налагоджена система контролю на 

ринку забезпечує покращення інвестиційного середовища, захист інтересів 

споживачів фінансових послуг, усунення системних ризиків. Кожний з ринків, 

що відноситься до вітчизняних ринків фінансових послуг, формується як 

відокремлений елемент і має свої нюанси господарсько-правового регулювання. 

Складовими елементами контролю є: нагляд, звітність, моніторинг, фінансовий 

моніторинг, перевірки, аудит, ревізія, заходи впливу (санкції). 

2) У вузькому розумінні контроль можна розглядати як діяльність органів 

державної влади на ринках фінансових послуг, одним із засобів - здійсненням 

нагляду за кількісними показниками фінансових установ, предметом якого є 

наступні економічні нормативи, які є спільними для всіх вітчизняних 

фінансових установ, а саме: нормативи капіталу, нормативи ліквідності, 

нормативи кредитного ризику, нормативи інвестування. 

3) Передача функції контролю та нагляду за небанківськими фінансовими 

установами від Нацкомфінпослуг та НКЦПФР до НБУ перетворить НБУ на 

потужний мегарегулятор та призведе в свою чергу до звуження ринку. 

Проведення відповідної реформи на ринку фінансових послуг призведе до 

скорочення відповідних фінансових установ, а не до розвитку.  

 4) Відмінності щодо ведення обліку, наявних ризиків вимагають різні 

підходи до регулювання небанківських фінансових послу. А новий регулятор як 

НБУ не має досвіду такого регулювання, коли кожен напрям діяльності 

регулюється окремо. І як, наслідок, неможливість впоратися з різноманітними 

фінансовими ринками тягне за собою звуження небанківського сектору до 
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обсягів, за яких НБУ зможе виконувати свої функції, шляхом підвищення вимог 

до капіталу, нормативів, що приведе до знищення невеликих компаній.  

  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). 

1. “Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві”, 26 лютого 2019 р., м. Харків. 

2. “Завдання господарсько-правової політики держави в умовах четвертої 

промислової революції”, 20 березня 2019р. м. Харків.  

    3. “Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення”, 5 

квітня 2019 р., м. Харків. 

4. “Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві”, 29 листопада 2019 р., м. Харків . 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

Не має 

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

наукометричних базах даних. 

Енциклопедія:  

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Господарське право 

(0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1. Шовкопляс Г. М. Регулювання ринків фінансових послуг в Україні та 

результативність контролю за ними. Право та інновації. 2019. № 1. С. 7-11. (0,5 

друк. арк.) 

2. Шовкопляс Г.М. Проект білої книги як концептуальне бачення НБУ щодо 

основних принципів нового регулювання небанківського ринку фінансових 

послуг. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 138-143 (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Шовкопляс Г.М. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України щодо встановлення ліцензійних умов провадждення 

професійної діяльності на фондовому ринку. Сучасні проблеми розвитку права 

та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали інтернет-конференції (м. 

Харків, 26 лютого 2019 р.). Харків. С. 138-142. (0,2 друк. арк.) 

2. Шовкопляс Г.М., Демчук А.І. Реформування небанківського фінансового 

сектору України: проблеми і перспективи. Завдання господарсько-правової 

політики держави в умовах четвертої промислової революції: круглий стіл (м. 

Харків, 20 березня 2019р.). Харків. С. 105-108 (0,15 друк. арк.) 

3. Шовкопляс Г.М., Шевченко О.О. Проблеми і перспектви розвитку 

страхового ринку України. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та 

шляхи вирішення: круглий стіл (м. Харків, 5 квітня 2019 р.) С. 130-136 (0,15 

друк. арк.) 

4. Шовкопляс Г.М., Бас К.В. Здійсненя макропруденційної фінансової політики 

за небанківськими фінансовими установами. Сучасні проблеми розвитку права 

та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали II інтернет-конференції (м. 

Харків, 29 листопада 2019 р.) (0,15 друк. арк.) 

5. Шовкопляс Г.М., Кравцова Є.О. Ризик-орієнтований пруденційний ганляд за 

кредитними спілками та іншими кредитними установами. Сучасні проблеми 

розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали II інтернет-

конференції (м. Харків, 29 листопада 2019 р.) (0,15 друк. арк.) 

6.Шовкопляс Г.М. Трансформація державного регулювання і нагляду за ринком 

фінансових послуг в Україні. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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інноваційному суспільстві: матеріали II інтернет-конференції (м. Харків, 29 

листопада 2019 р.). (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  

№ 5  від   05 грудня    2019 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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