
                                                                      

Академія праці, 
соціальних відносин 
і туризму  

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «ЕРАЗМУС+» 
Навчальний курс 

«Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, 
реформи,  перспективи мережевої економіки» 

("The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy 
Reform and Networked Economy Perspectives") 

Терміни проведення: лютий - травень 2019 р. 
Тривалість курсу – 60 ауд. год. 
Кількість студентів – 40. 
Слухачі студенти денної форми навчання: 4 курс бакалаврату спеціальностей  «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент 
туристичної індустрії», «Туризм» ,студенти інших спеціальностей (за бажанням). 

Дата Час Тема Викладач 
27.02.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 1. Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель 
управління і сучасні виклики (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

10-30-
11-50 

Тема 1. Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель 
управління і сучасні виклики (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 12-20-
13-40 

Тема 7.  Пропозиція стійких фінансових продуктів та послуг: 
передові тенденції в області проектного фінансування (лекція) 

доц., к.е.н. 
Ткаченко Я.С. 

 13-50-
15-10 

Тема 7.  Пропозиція стійких фінансових продуктів та послуг: 
передові тенденції в області проектного фінансування (семінар) 

доц., к.е.н. 
Ткаченко Я.С. 

 
06.03.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 1. Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель 
управління і сучасні виклики (семінар) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

10-30-
11-50 

Тема 2. Роль фінансового сектора ЄС в забезпеченні сталого 
розвитку: сутність, передумови, проблеми та завдання (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

12-20-
13-40 

Тема 2. Роль фінансового сектора ЄС в забезпеченні сталого 
розвитку: сутність, передумови, проблеми та завдання (семінар) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

13-50-
15-10 

Тема 6. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в 
ЄС (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 
13.03.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 3. Огляд Європейської системи фінансового нагляду та 
регулювання: реформи для збільшення відповідальності (лекція) 

доц., к.е.н. 
Ковтонюк К.В. 

10-30-
11-50 

Тема 3. Огляд Європейської системи фінансового нагляду та 
регулювання: реформи для збільшення відповідальності (лекція) 

доц., к.е.н. 
Ковтонюк К.В. 

12-20-
13-40 

Тема 3. Огляд Європейської системи фінансового нагляду та 
регулювання: реформи для збільшення відповідальності 
(семінар) 

доц., к.е.н. 
Ковтонюк К.В. 

13-50-
15-10 

Тема 6. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в 
ЄС (семінар)  

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 
20.03.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 4. Посилення інтеграційних процесів в Європейському 
фінансовому середовищі: об’єднання ринків капіталу, розвиток 
банківського союзу (лекція) 

доц., к.е.н.  
Шемет Т.С. 

 10-30-
11-50 

Тема 4. Посилення інтеграційних процесів в Європейському 
фінансовому середовищі: об’єднання ринків капіталу, розвиток 
банківського союзу (семінар) 

доц., к.е.н.  
Шемет Т.С. 

 12-20-
13-40 

Тема 9.  Передова практика сталого розвитку в європейській 
банківській системи (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 13-50-
15-10 

Тема 9.  Передова практика сталого розвитку в європейській 
банківській системи (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 
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27.03.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 9.  Передова практика сталого розвитку в європейській 
банківській системи (семінар) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

10-30-
11-50 

Тема 10. Соціальне підприємництво, фінансування малого та 
середнього бізнесу, довгострокове фінансування в Європі: 
потенціал фінансових інститутів (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 12-20-
13-40 

Тема 10. Соціальне підприємництво, фінансування малого та 
середнього бізнесу, довгострокове фінансування в Європі: 
потенціал фінансових інститутів (семінар) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 13-50-
15-10 

Тема 12. Краудфандинг в ЄС як новий інструмент:  можливості 
для сталого розвитку (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 
03.04.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 11. Використання ESG методики (екологічні, соціальні та 
управлінські аспекти) фінансовими установами ЄС (скайп-
лекція) 

проф. 
Дж.Марзано 

 10-30-
11-50 

Тема 11. Використання ESG методики (екологічні, соціальні та 
управлінські аспекти) фінансовими установами ЄС (скайп-
семінар) 

проф. 
Дж.Марзано 

 12-20-
13-40 

Тема 12. Краудфандинг в ЄС як новий інструмент:  можливості 
для сталого розвитку (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 13-50-
15-10 

Тема 12. Краудфандинг в ЄС як новий інструмент:  можливості 
для сталого розвитку (семінар) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 
10.04.19 

Ср 
  

9-00-
10-20 

Тема 5. Фінансові послуги для мережевої економіки: 
забезпечення інфраструктури, сталі процеси та європейська 
політика (скайп-лекція) 

проф. 
Козловський 
Є. 

10-30-
11-50 

Тема 5. Фінансові послуги для мережевої економіки: 
забезпечення інфраструктури, сталі процеси та європейська 
політика (скайп-семінар) 

проф. 
Козловський 
Є. 

12-20-
13-40 

Тема 8. Європейський ринок соціально-відповідальних 
інвестицій (SRI): можливості  для підвищення  стійкості 
фінансового сектора ( лекція) 

Проф. Т. 
Буркхардт  
 

 13-50-
15-10 

Тема 8. Європейський ринок соціально-відповідальних 
інвестицій (SRI): можливості для підвищення  стійкості 
фінансового сектора ( семінар)  

Проф. Т. 
Буркхардт 

 
17.04.19 

Ср 
9-00-
10-20 

Тема 13. Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: 
сучасний стан та перспективи   в контексті європейської 
інтеграції (лекція) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

10-30-
11-50 

Тема 13. Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: 
сучасний стан та перспективи   в контексті європейської 
інтеграції (семінар)  

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 12-20-
13-40 

Тема 13. Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: 
сучасний стан та перспективи   в контексті європейської 
інтеграції (семінар)  

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 
24.04.19 

Ср 
 

9-00-
10-20 

ЕКЗАМЕН. Частина 1. 
 
Захист проектних робіт «Досвід фінансового сектора Європи: 
уроки й можливості для України" 

Гуляєва Л.П. 
Ткаченко Я.С. 

Ковтонюк К.В. 
Шемет Т.С., 

Буяшенко В.В. 

10-30-
11-50 

 12-20-
13-40 

 13-50-
15-10 

ЕКЗАМЕН. Частина 2. 
Підсумкове тестування   
(комп’ютерні класи, MOODLE) 

доц., к.е.н. 
Гуляєва Л.П. 

 

Лідер проекту                                                                                         Гуляєва Л.П. 
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