
        
Захід проводиться в рамках проекту «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and 

Networked Economy Perspectives» програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE) 
 

Круглий стіл «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового 
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Академія праці, соціальних відносин і туризму,  
м.Київ, ул. вул. Кільцева дорога, 3-А (поряд станція м.Теремки) 

10-15-11-00 Реєстрація учасників, вітальна кава 
11-00-11-30 Вітальне слово від організатора заходу Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Буяшенко Вікторія Василівна – ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму 
Вітальне слово від Національного Erasmus+ офісу  в Україні 
Петро Крайнік  - експерт за напрямом Жан Моне, Національний Erasmus+ офіс  в Україні. 
«Як Erasmus+ змінює життя вузу: досвід АПСВТ» 
Головко Ярослав Дмитрович -   проректор зі стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків 
Академії праці, соціальних відносин і туризму. 
«Знайомтеся: Проект Модуль Жан Моне «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого 
розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» (Erasmus+)» 
Людмила Гуляєва -  керівник проекту, Академія праці, соціальних відносин і туризму 
ПАНЕЛЬ 1 «Фінансові інститути України та ЄС  на шляху до сталого розвитку»   

11-30-12-30 
  

«Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку 
фінансового сектора України» 
Кулиняк Ігор Ярославович – Національний університет “Львівська політехніка”, доцент 
кафедри менеджменту організацій. 
«Глобальні умови функціонування банківської системи України та їхній вплив на її 
економічний розвиток: загрози і перспективи» 
Альошина Ірина Василівна – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
економічний факультет, кафедра Міжнародна економіка, аспірант. 
«Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України» 
Овсянникова Яна Олександрівна - Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, асистент.  
Версаль Наталія Іванівна – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
докторант. 
«Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків» 
Кремень Вікторія Михайлівна - Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, докторант. 
Бочкарьова Тетяна Олександрівна – Сумський державний університет, магістрантка. 
«Державне фінансування програм енергоефективності житлового сектору через банківські 
установи» 
Мороз Наталія Володимирівна – Національний університет "Львівська політехніка", доцент 
кафедри фінансів. 
«Сервісизація банківської системи України: новий фінансовий ландшафт сталого розвитку» 
Широкова Маргарита Сергіївна – Криворізький державний педагогічний університет, доцент 
кафедри соціології та економіки. 
«Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної 
конкурентоспроможності» 
Гранченко Еліна Едуардівна - Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", магістрантка. 
Охріменко Оксана Онуфріївна – Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", професор кафедри міжнародної економіки 
«Інфраструктура підтримки стійкості страхового ринку України» 
Шолойко Антоніна Сергіївна – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту. 
«Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та 
економічний розвиток країн» 
Кремень Вікторія Михайлівна - Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, докторант. 
Ковтун Світлана Валеріївна – Сумський державний університет, магістрантка. 



        
ПАНЕЛЬ 2 «Фінансове забезпечення сталого розвитку»   

12-30-14-30 
  

«Роль фінансового сектора у досягненні сталого розвитку: європейський досвід та можливості 
його впровадження у національну практику» 
Твердохлєб Вікторія Вікторівна, Давидова Марія Олександрівна, Сакара Анна 
Олександрівна – Центральноукраїнський національний технічний університет, студенти. 
Котенко Тетяна Миколаївна – Центральноукраїнський національний технічний університет, 
керівник регіонального контактного пункту Горизонт 2020 за напрямком «Малі та середні 
підприємства» . 
«Концептуальні основи розробки фінансового інструментарію забезпечення національної 
безпеки на основі інновацій» 
Омельяненко Віталій Анатолійович – Сумський державний педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка, науковий співробітник. 
Красна Олена Миколаївна – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка, магістрантка. 
«Фінансове забезпечення домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку національної 
економіки» 
Сіренко Крістіна Юріївна - Академія Державної пенітенціарної служби, доцент кафедри 
економіки та соціальних дисциплін. 
Гончаренко Оксана Григорівна – Академія Державної пенітенціарної служби, доцент 
кафедри економіки та соціальних дисциплін, начальник кафедри економіки та соціальних 
дисциплін, полковник внутрішньої служби. 
«Інноваційні інструменти фінансування людського розвитку окремих країн Європи» 
Гернего Юлія Олександрівна – ДВНЗ «Київський економічний університет ім. В. Гетьмана», 
доцент кафедри інвестиційної діяльності. 
«Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні» 
Халіна Вероніка Юріївна,  Колмакова Олена Миколаївна  – Харківський національний 
університет будівництва та архітектури, доценти кафедри економіки. 
Смачило Валентина Володимирівна – Харківський національний університет будівництва та 
архітектури, професор кафедри економіки. 
«Інформаційне забезпечення моделювання сталого розвитку європейських країн» 
Кухарук Анна Дмитрівна, Скоробогатова Наталя Євгенівна – Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доценти 
кафедри міжнародної економіки. 
Змітрович Даниїл Дмитрович – Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студент. 
«Становлення краудфандінгу в Україні крізь призму викликів для потенційного реципієнта» 
Жорнова Ольга Іллівна – ГО «Академія моніторингу і експертизи», президент. 
Жорнова Олена Іллівна –  Інститут консолідації і партнерства, директор. 
Хоменко Наталія Вікторівна – ГО «Академія моніторингу і експертизи», експерт. 
«Європейське  венчурне фінансування та інноваційна конкурентоспроможність» 
Шевченко Володимир Юліанович –  Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка,  доцент міжнародної економіки та маркетингу. 
Парубець Стефанія Олексіївна – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
студентка. 
«Імплементація стандартів ЄС у сфері доступу громадськості до екологічної інформації в 
Україні» 
Головко Людмила Олександрівна –  Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. 
«Проблеми фінансування українських стартапів за прикладом ЄС» 
Воловик Єгор Віталійович – Академія праці, соціальних відносин і туризму, студент. 

ПАНЕЛЬ 3 «Конкурс наукових праць з європейських студій: підсумки»   
14-30-15-00 «Підведення підсумків Конкурсу наукових праць молодих науковців на тему «Роль фінансового 

сектору у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його 
впровадження у національну практику» 
Семигіна Тетяна Валеріївна – проректор з наукової роботи, професор кафедри соціальної 
роботи та практичної психології. Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 


