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З 01.09.2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу реалізується проект за 

програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у 

європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». 

У 2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають 

багато і переваг, але водночас – достатню кількість потенційних ризиків. Однією із причин 

такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої 

інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони 

вільної торгівлі з ЄС. 

Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього 

дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з 

європейської інтеграції. Це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів 

навчально-консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної 

участі у даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації 

студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових 

дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції. 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті 

управління фінансами та бізнесу для студентів 2-го курсу викладається короткий курс 

«Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій 

сфері. Однак, на даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-

економістів фахових компетенцій у сфері європейської інтеграції. У свою чергу, це ставить 

перед факультетом вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у 

навчальний процес спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування. 

Відтак, згідно проекту за програмою Жана Моне кафедрою економічної теорії вже 

цього навчального року (у другому семестрі) буде запроваджено нову спеціалізовану 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/титул_на_проекту_кiнцева.jpg


дисципліну для магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та 

зовнішній вимір». 

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет є: 

По-перше – додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна 

використати у своїй майбутній трудовій діяльності; 

По-друге – окрім основної навчальної програми надається можливість послухати 

зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами; 

По-третє – після завершення навчання передбачене нагородження студентів 

спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у 

навчальному проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, 

стажування та працевлаштування закордоном. 

Реалізація даного проекту передбачає як запровадження нової спеціалізованої 

дисципліни для студентів-магістрів, так проведення ряду додаткових науково-практичних 

заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від 

студентства, науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника 

та наукових статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та 

викладання економіки у європейській інтеграції. 
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Project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-

MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external 

dimensions." 

  

From September 1, 2016 at the Faculty of Business and Financial Management, started a 

project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The 

economy in European integration: internal challenges and external dimensions." 

On January 1, 2016 the DCTFA provisions of the Association Agreement (AA) between the 

EU and Ukraine entered into force (with particular situation in the Netherlands). This fact opens a lot 

of unique opportunities for mutually beneficial economic cooperation between the parties involved. 

Ukraine,however, as a party to the EU integration process, experiences a number of difficulties related 

to the lack of sufficient knowledge about economic aspects of economic aspects of the developments 

in Europe. 

This issue applies to Ukrainian higher education system, which to date has not yet 

implemented in practice uniform approaches to teaching courses on European integration. This 

necessitates the introduction of point measures of educational and consultative nature. In particular, 

this fact intensifies the importance of autonomous participation of higher education institutions during 

this process, which may increase the skill level of graduate students by introducing specialized 

professional disciplines in economics in European integration. 

In Lviv University, at the Faculty of business and financial management, a short course 

"European integration and global issues of our time" is taught for 2nd year students. The course gives 

basic knowledge in its area. However, at present the domestic labor market requires the presence of 

professional competence in area of European integration studies among graduate economists. Thus, 

this poses a faculty demand – an introduction of specialized subjects in area of European integration 

studies as a complement to existing discipline. 

According to the Jean Monnet draft program, the Department of Economic Theory will 

introduce new specialized discipline for the Master students "Economics of European integration: 

internal challenges and external dimension." The discipline will be introduced during the second 

semester of the current academic year. 

The advantages for students who will study the new subject are: 

- Additional practical competence in the field of European integration, which can be used in 

future work; 

- In addition to core curriculum, opportunity to listen to external speakers and business 

coaches with interesting programs. 



- After completion of provided training, students will be awarded with a specialized certificate 

(both in Ukrainian and English languages) of participation in the educational project of the European 

Commission, which will significantly improve the prospects for education, training and employment 

abroad. 

This project involves the introduction of a new specialized course for Master students as well 

as a series of additional scientific activities, such as: students' scientific debates; round tables (with 

participation of representatives of students, researchers, government, business, public sector); 

textbook and scientific articles; final conference on the problems of research and teaching of 

economics in European integration. 
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PROJECT TEAM 

  

1. Project Coordinator - Vasyl Zelenko 

2. Academic Coordinator - Oleg Gupalo 

3. Administrative Manager - Natalia Vasilyeva 

4. Students Assistant - Roman Tsybran 

  

CONTACTS 

Department of Economic Theory 

Faculty of Financial Management and Business 

Ivan Franko National University of Lviv, 

53, Medovoi Pechery Street, Room 111 

Phone: +38(032)262-68-82, 

Email: vasylzelenko@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-

1424878431152434/ 

  

DETAILS - CLICK HERE 
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