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ПРО НАШ ПРОЕКТ 

Економіка у Європейській Інтеграції: 
Внутрішні Виклики та Зовнішній Вимір 

(Economics in European Integration:  

Internal Challenges and External Dimension) 
 

Мета проекту: розповсюдження знань про 
економічні засади європейської інтеграції серед 
зацікавлених цільових груп (студентів, викладачів, 
органів влади, бізнесу та громадських організацій).  
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ПРОЕКТНА КОМАНДА 

 

1. Координатор проекту – Зеленко Василь Анатолійович, 
доцент кафедри економічної теорії; 

2. Академічний керівник – Гупало Олег Григорович, 
завідувач кафедри економічної теорії; 

3. Асистент по роботі зі студентами – Цибран Роман 
Філаретович, студент гр. УФФ-34с; 

4. Адміністративний виконавець – Васильєва Наталія 
Порфирівна, старший лаборант кафедри економічної 
теорії 
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ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ 
1. ГО "Українська асоціація європейських студій« 
(об’єднує учасників проектів за програмою Жана 
Моне зі всієї України) 

2. Управління економіки департаменту економічної 
політики Львівської міської ради 

3. Кафедра європейського права факультету 
міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка 

4. Центр верховенства права УКУ  

5. Кафедра європейської інтеграції та міжнародного 
маркетингу «Політехніки Лодзької» (Польща) 

6. ПП «Західно-Українська Аудиторська Компанія» 
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ЗАВДАННЯ 1 
Розробити та запровадити курс «Економіка у Європейській 

Інтеграції: Внутрішні Виклики та Зовнішній Вимір» 

Зміст курсу включатиме такі розділи: 

Розділ 1. Сучасний Європейський Союз: особливості   

                 функціонування.   

Розділ 2. Економічна політика країн Європейського Союзу. 

Розділ 3. Європейська інтеграція України.   

Розділ 4. Економічна складова Угоди про асоціацію між  

                 Україною та ЄС. 

Розділ 5. Програми та проекти ЄС для України. Основи  

                 управління проектами. 

Проектом також передбачено видання відповідного 

навчального посібника для студентів 
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ЗАВДАННЯ 2 

Організація та проведення тематичних круглих столів : 

1. Зона вільної торгівлі між ЄС та Україною: досвід та стратегії. 

2. Соціально-економічна політика ЄС: інвестиційний аспект 

  та студентських наукових диспутів: 

1. Роль ЄС у врегулюванні війни на Сході України. Політико-
економічний вимір. 

2. Проблема збалансованості економічного розвитку держав-
членів ЄС та основні шляхи її подолання. 

3. Євромайдан 2013 – п’ять років: сподівання минулого та 
реалії сьогодення (економічне обгрунтування) 
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ЗАВДАННЯ 3 
Публікація наукових статей: 

 

1. Порівняльний аналіз систем соціального страхування в  

     країнах ЄС та Україні. 

2. Реформування пенсійної системи України через призму  

    Угоди про асоціацію. 

3. Європейська інтеграція: соціально-економічний вимір 

4. Співробітництво України та Європейського Союзу: новий  

     етап взаємовідносин 
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ЗАВДАННЯ 4 
Додаткові заходи для підвищення результативності 

проекту: 

1. Формування матеріалів по курсу (Course-reader) та 
допоміжного методичного забезпечення (для забезпечення 
студентів необхідними навчальними матеріалами).  

2. Створення електронної сторінки проекту – з метою 
розповсюдження інформації про реалізацію проектних заходів 
серед потенційних стейкхолдерів. 

3. Стажування закордоном (кафедра європейської інтеграції та 
міжнародного маркетингу) – з метою підвищення кваліфікації у 
сфері викладання дисциплін із європейської інтеграції.  

4. Заснувати та розвинути напрям «економіка у європейській 
інтеграції» у роботі студентського наукового гуртка «Економіст» 
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ЗАВДАННЯ 4 
Залучити професіоналів для проведення додаткових відкритих 

лекцій 
1.   Головко-Гавришева Оксана Ігорівна – експерт з права Європейського Союзу   

      та проектного менеджменту, керівник проекту за програмою Жана Моне.   

      Тема лекції: «Правове регулювання економічної діяльності в ЄС» 

2.   Станіславський Роберт – експерт з економіки у європейській інтеграції,  

       керівник проекту за програмою Жана Моне.  

       Тема лекції: «Роль структурних фондів ЄС у соціально-економічному  

       розвитку Польщі» 

3.   Кульчицький Іван Іванович – експерт з проектного менеджменту, бізнес- 

      тренер, керівник проектів. 

      Тема лекції: «Основи фандрейзингу та управління проектом. Програми  

      фінансування ЄС – практичні поради» 
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ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
Методологічні підходи до процесу навчання та 

дослідження економіки у європейській інтеграції 

Основні завдання конференції: 
• короткий попередній звіт про особливості проекту; 

• обмін досвідом з іншими учасниками проектів з питань європейської 
інтеграції; 

• обговорення особливостей викладання дисциплін з євроінтеграції, 
зокрема – в плані дотримання міжпредметних зв’язків; 

• обмін досвідом з представниками органів влади, бізнесових структур 
та громадських організацій щодо особливостей викладання 
практичного досвіду в процесі вивчення студентами дисциплін з 
євроінтеграції; 

• налагодження тісної співпраці з іншими кафедрами, ВНЗ та 
представниками інших цільових груп проекту з метою проведення 
спільних наукових досліджень, стажувань та практик, реалізації 
спільних проектів із даного напрямку.   

 



Перший публічний захід по 

проекту 

Відкрита лекція професора кафедри європейської 
інтеграції та міжнародного маркетингу  

Політехніки Лодзької   

Роберта Станіславського  

на тему: 

 «Роль структурних фондів ЄС у соціально-
економічному розвитку Польщі» 

 

(початок о 12:00 в ауд. 311) 

 



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ 

З БОГОМ !!! 


