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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. 

   Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку 

України- 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,  2 тез (загальний обсяг –  1,5 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Виконана науково-дослідницька робота дозволила дійти таких основних 

результатів: 

1) Вибір моделі державного регулювання і нагляду за ринками 

фінансових послуг залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

При цьому слід враховувати, що жодна модель не буде ефективною, якщо її не 

адаптувати до реалій країни.  

2) Потрібна нова, удосконалена модель регулювання і нагляду на 

фінансовому ринку. А саме поєднання концентрації всіх контролюючих функцій 

в єдиному наглядовому органі – НБУ із частковим застосуванням 

функціонально орієнтованого поділу повноважень із новоствореним органом 

щодо пруденційного нагляду – Компетентним пруденційно-наглядовим органом 

щодо пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.   

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) Потреба в запровадженні недержавного пенсійного забезпечення 

обумовлюється: 

o зниженням активності працездатного населення; 

o стрімким демографічним старінням населення; 

o трудової міграції працездатного населення. 

5)  Недержавне пенсійне забезпечення можна вважати окремою формою 

інвестиційної діяльності, яка здійснюється професійними інвесторами (НПФ) і 

передбачає передачу коштів пенсійних накопичень за договором довірчого 
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управління керуючій компанії з метою як їх примноження так і збереження та 

має місце на ринку інвестиційних послуг в Україні.  

 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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, Вищих спеціалізованих 

судів України та їх рецензування. 

 Готувала висновок на запит судді Конституційного Суду України О.М. 

Тупицького від 08.09.2020 348-005-16/3533. 

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”, 20 березня 2020 р. м. Велико Тирново – м. Харків.  

2. “Взаємодія норм  міжнародного і наукового права крізь призму процесів 

глобалізації та інтеграції” 23 жовтня 2020 р. м. Сєвєродонецьк.  

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 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. 

Статті: 

1. Шовкопляс Г. М. Специфіка контролю на ринку фінансових послуг залежно 

від виду небанківських фінансових установ: досвід Європейського Союзу. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. 

Т. 26. С. 156-162 (0,5 друк. арк.). 

2. Шовкопляс Г.М. Інвестування через недержавні пенсійні фонди як окрема 

форма інвестиційної діяльності в Україні. Публічне право. 2020. № 3. С. 120-

127 (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Шовкопляс Г.М. Європейський досвід та рекомендації щодо регулювання 

ринків фінансових послуг. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 20 березня 2020 р.). Велико Тирново – Харків. С. 215-

219. (0,25 друк. арк.) 

2.  Шовкопляс Г.М. Недержавне пенсійне забезпечення як складова частина 

пенсійної системи України. Взаємодія норм  міжнародного і наукового права 

крізь призму процесів глобалізації та інтеграції: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк 23 жовтня 2020 р.). 

Сєвєродонецьк С. 115-119.  (0,25 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. 

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


 4 

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  

№ 6  від   26 листопада   2020 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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