
27 листопада 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся 

студентський науковий диспут на тему: «Збалансування економічного 

розвитку країн-членів ЄС». 

В межах заходу із своїми доповідями виступили студенти 2-5 курсів:  

1. Трохімчук Діана 

"ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН 

ПРИБАЛТИКИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄС". 

2. Колотюк Олег  

"Порівняння показників економічного розвитку Німеччини та Греції" 

3. Cубицька Діана 

ВПЛИВ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА ЕКОНОМІКУ ЄС 

4. Олійник Анастасія 

ІСПАНІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ І 

КАТАЛОНСЬКЕ ПИТАННЯ. 

5. Буркот Лілія 

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі за період 

членства країни в Європейському Союзі 

6. Жовтяк Катерина  

ФІНАНСОВА КРИЗА В ГРЕЦІЇ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 

7. Бірченко Михайло. АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ 

РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ПРИКЛАДІ 

НІДЕРЛАНДІВ ТА ЧЕХІЇ. 

 

Самі виступи часто породжували багато цікавих запитань, а іноді – і 

дискусій. До обговорення активно долучались інші студенти, які виступали у 

ролі слухачів на даному заході. 

Особливо цікавим було обговорення досвіду країн Прибалтики та 

Польщі щодо проведення структурних реформ. Багато дискусій виникло 

після доповідей про Грецію та Великобританію. 

Підводячи підсумки, координатор проекту Василь Зеленко зазначив, що 

на сучасному етапі основними проблемами у Європейському Союзі є 

подолання євроскептицизму, міграційної кризи, досягнення збалансованості 

розвитку усіх регіонів та забезпечення стійкого економічного зростання на 

основі стратегії сталого розвитку. За останні роки ЄС уже неодноразово 

доводив свою здатність до подолання викликів та кризових явищ. Відтак, є 

переконання у тому, що і теперішні проблеми будуть вирішені 

якнайближчим часом. Україна, в свою чергу, повинна не сліпо копіювати 

досвід реформ у ЄС, а вибірково використовувати досвід окремих держав-



членів для проведення фундаментальних реформ у процесі європейської 

інтеграції. 
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Фото заходу можна переглянути за посиланням: 

https://photos.app.goo.gl/HbFhu34ZnGlNanNf2 

 

 

On November 27, 2017, at the Faculty of Financial Management and 

Business of the Ivan Franko National University of Lviv, a student scholarly 

discussion on "Balancing the Economic Development of EU Member States" 

took place. 
Within the framework of the event with their reports were students of 2-5 

courses, namely: 

1. Trochimchuk Diana. FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE BALTIC STATES AFTER JOINING THE EU 

2. Kolotyuk Oleh. COMPARISON OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

INDICATORS OF GERMANY AND GREECE 

3. Subitska Diana. IMPACT OF BRITAIN'S EXIT ON THE EU ECONOMY. 

4. Оliynyk Anastasia.«SPAIN: ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS 

AND THE CATALAN QUESTION 

5. Burkot Liliya. ANALYSIS OF THE TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF POLAND DURING THE PERIOD OF THE COUNTRY'S 

MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 

6. Yovtyak Katerina. THE FINANCIAL CRISIS IN GREECE: CAUSES AND 

CONSEQUENCES FOR THE EUROPEAN COMMUNITY 

7. Birchenko Mykhaylo. ANALYSIS OF DIFFERENTIATION IN THE 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION ON THE 

EXAMPLE OF THE NETHERLANDS AND THE CZECH REPUBLIC 

These public appearances on such topics often brought up a number of 

interesting questions which lead to engaging discussions. More importantly, the 

listeners took part in the discussions as well. 

The main points of interest in the event was the discussion of the experience 

of the Baltic countries and Poland in the implementation of structural reforms. The 

most active dialogues were when during the reports on Greece and Great Britain 

were raised. 

To sum everything up, the project coordinator Vasyl Zelenko noted that at 

present the main problems in the European Union are the overcoming of Euro-

skepticism, the migration crisis, the importance of the balanced development of all 

EU regions as well as sustainable economic growth based on the strategy of 
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sustainable development. Over the past few years, the EU has repeatedly 

demonstrated its ability to overcome challenges and crises. This leads to the 

positive thinking that that current issues will be resolved as soon as possible. 

Ukraine, in its turn, should not blindly copy the experience of reforms in the EU, 

but rather selectively use the experience of individual EU member states to carry 

out fundamental reforms in the process of European integration. 
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