
Європейська та євроатлантична інтеграція 

З вересня 2006 року кафедра економічної теорії започаткувала викладання нового курсу 

"Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності". Для його методичного 

забезпечення підготовлена навчальна та робоча програми, складені завдання для підсумкового 

контролю, підготовлено та видано з грифом Міністерства освіти і науки України навчальний 

посібник за цією ж назвою (автори П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало), 1-ше видання у 2007 році; 2-ге 

доповнене – у 2008 році. 

У червні 2008 року доценти О.Г. Гупало Т.В. Овчиннікова взяли участь у семінарі 

"Проблеми та перспективи європейської інтеграції”, який проводила Академія фінансового 

управління Міністерства фінансів України в електронно-дистанційній формі. 

Цього ж місяці (17.06.08) на базі Львівського національного університету ім. Івана 

Франка відбувся міжнародний інтерактивний семінар "Інтенсивне залучення України в НАТО 

та його роль у впровадженні системних реформ в Україні”, в якому взяли участь доценти 

кафедри економічної теорії О.Г. Гупало і О.І. Пікулик. 

31 березня 2009 р. відбувся круглий стіл на тему "Україна і НАТО” за участю 

викладачів кафедри економічної теорії, студентів ІV курсу та викладачів інших кафедр, що 

виявили зацікавленість даною тематикою. На кафедрі економічної теорії 27 квітня 2009 року 

проведений науково-методичний семінар на тему: "Європейська інтеграція України”. З 2010 

року щорічно в рамках “Фестивалю науки“ зі студентами ІІ курсу проводиться круглий стіл з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

В рамках тижня кафедри проведена вікторина з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції (18 травня 2013). 

У жовтні 2009 року з цих же питань оформлений інформаційний стенд. 

Бібліотека факультету за допомогою кафедри підготувала окремий перелік літератури, 

що є у її фонді з європейської та євроатлантичної інтеграції та оформила виставку-стенд за 

цією ж тематикою (з нею можна ознайомитися у читальному залі бібліотеки). 

У 2015 р. кафедра економічної теорії стала членом УАЄС (Української асоціації 

європейських студій) на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія», що 

створена за сприяння Програми імені Жана Моне в Україні. Метою даної асоціації є сприяння 

розвитку та поширення викладання дисциплін з європейської інтеграції у вищих навчальних 

України, проведення відповідних наукових досліджень, участь університетів у проектах 

Програми Жана Моне в Україні. 

Так 30 жовтня 2015 р. з нагоди 400 річчя Києво-Могилянської академії проходив ІХ 

конгрес Української асоціації європейських студій "Наукові і практичні виклики подолання 

внутрішніх конфліктів в Україні і пост-радянському просторі". Окрім обговорення власне 

теми конгресу значна увага приділялась аналізу основних проблем та перспектив викладання 



дисциплін з європейської інтеграції, а також реалізації проектів Програми Жана Моне в 

Україні. 

Делегатом на участь у конгресі від факультету управління фінансами та бізнесу був 

доцент кафедри економічної теорії В.А. Зеленко. Детальніша інформація про даний захід та 

короткий фото звіт є у прикріпленому нижче файлі. 

Колектив кафедри постійно працює над оновлення матеріалу для викладання 

дисципліни «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності». Також, в рамках 

даного курсу щорічно проводяться круглі столи з європейської інтеграції. 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/ПРЕЗЕНТАЦІЯ-КОНГРЕС.ppsx

