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1. Шовкопляс Ганна Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права. 

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

Сучасна концепція здійснення контролю на прикладі недержавного 

пенсійного забезпечення – добровільного пенсійного забезпечення (1,5 

друк. арк). 

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

Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку 

України- 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 2 статті та 6 тез 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- Недержавний пенсійний фонд є інституційним інвесторам, 

поєднуючи в собі функції інвестора і організатора інвестування. Ефективне 

інвестування збільшує привабливість заощаджень на старість в 

недержавному пенсійному фонді, тим самим знімає навантаження з 

державного бюджету, звільняючи ці кошти для галузей економіки, які їх 

потребують. Все це облаштовує гостру необхідність побудови якісного 

механізму правового регулювання відносин у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення.  

- Недержавне пенсійне забезпечення можна вважати окремою формою 

інвестиційної діяльності, яка здійснюється професійними інвесторами і має 

місце на ринку небанківських фінансових послуг. На особливу увагу 

заслуговують саме господарсько-правові аспекти діяльності недержавних 

пенсійних фондів, здійснення ними інвестиційної діяльності, оскільки саме 

інвестування лежить в основі всієї системи недержавного пенсійного 

забезпечення. 

- Контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення – система 

засобів (реєстрація, ліцензування, що мають місце на початку створення 

суб’єкта господарювання) та які  застосовуються з метою захисту прав 

споживачів недержавного пенсійного забезпечення, запобігання настанню 

неплатоспроможності НПФ та осіб, які забезпечують діяльність таких 

пенсійних фондів (КУА, зберігачі, адміністратори НПФ) шляхом оцінки 

ризиків та виявлення підвищених ризиків в господарській діяльності цих 

організацій.  
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5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – не 

приймала участь. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не приймала участь. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не приймала 

участь. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України - не приймала участь. 

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 приймала участь . 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

  

 1) Готувала висновок на запит щодо окреслення наукових підходів за 

зверненням судді Касаційного господарського суду Васьковського Олега 

Вікторовича, зареєстрованому за номером 344/0/26-21 про визнання 

банкрутом Відкрите акціонерне товариство “Холдінгова компанія” 

“Краян” (далі – ВАТ “ХК “Краян”).  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1) Готувала науковий висновок до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України» та 

інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в 

процесі приватизації та оренди державного і комунального майна» 

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 права та інноваційної економіки»  (Харків, 26 

березня 2021 р.).  

2) Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови 

економіки Індустрії 4.0 (м. Харків, 21 травня 2021 р.).  

3) Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи (м. 

Львів, 17-18 вересня 2021 р.).  

4) Modern scientific research: achievements, innovations and development 

prospects» (September 25-27, 2021) MDPC, Berlin, Germany. 2021.  
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 1) Шовкопляс Г.М. Суб'єкти правовідносин у системі недержавного 

пенсійного забезпечення: поняття, ознаки, види. Право та інновації. 2021. № 

1. С. 35-40 (0,6 друк. арк.).  

2) Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного 

регулювання на ринках небанківських фінансових послуг України. 

Governmental regulation in the markets of non-bank financial services of Ukraine. 

Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2021. № 1 ( в редакції ) (0,6 друк. 

арк). 

 3) Шовкопляс Г.М. Недержавний пенсійний фонд як суб'єкт 

інвестиційних правовідносин: матеріали інтернет-конференції «Сучасні 

проблеми права та інноваційної економіки»  (Харків, 26 березня 2021 р.). 

Харків: 2021. С. 223-229 (0,3 друк. арк.). 

4) Шовкопляс Г.М. Волосюк С.О. Суб’єкти реалізації 

антимонопольного законодавства України: матеріалти круглого столу 

“Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови 

економіки Індустрії 4.0” (м. Харків, 21 травня 2021 р.). Харків: 2021. С. 39-43. 

(0,15 друк. арк.). 

5) Шовкопляс Г.М. Сало М.Д. Проблематика зовнішньоекономічної 

діяльності: матеріалти круглого столу “Актуальні проблеми господарської 

діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0” (м. Харків, 21 травня 

2021 р.). Харків: 2021. С.160-164 (0,15 друк. арк.). 

6) Шовкопляс Г.М. Філь О.О. Правові механізми притягнення до 

відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії: матеріалти круглого столу 

“Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови 

економіки Індустрії 4.0” (м. Харків, 21 травня 2021 р.). Харків: 2021. С.178-

183 (0,15 друк. арк.). 

7) Шовкопляс Г.М. Недержавне регулювання на ринках небанківських 

фінансових послуг: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи” (м. Львів, 

17-18 вересня 2021 р.) С. 73-77 (0,3 друк. арк.). 

8) Шовкопляс Г.М. Роль об’єднань страховиків на ринках 

небанківських фінансових послуг України: proceedings of IV international 

scientific and practical conference  «Modern scientific research: achievements, 

innovations and development prospects» (September 25-27, 2021) MDPC, Berlin, 

Germany. 2021. P. 298-303 (0,3 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science (окремо) – не маю. 

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

наукометричних базах даних. 

 1) Шовкопляс Г.М. Суб'єкти правовідносин у системі недержавного 

пенсійного забезпечення: поняття, ознаки, види. Право та інновації. 2021. № 

1. С. 35-40 (Index Copernicus).  

2) Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного 

регулювання на ринках небанківських фінансових послуг України. 

Governmental regulation in the markets of non-bank financial services of Ukraine. 

Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2021. № 1 ( в редакції ) (Index 

Copernicus). 

 

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

 Член редакційної колегії електронного наукового видання “Право та 

інноваційне суспільство”. 

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 – не співпрацювала. 

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. 

 

 

     ____________ Ганна ШОВКОПЛЯС 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№ 4   від  03 грудня 2021 р.  

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права            ________  Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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