
 

Вельмишановні колеги! 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

запрошує Вас до участі у підсумковій науково-практичній конференції: 

ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 

ІНТЕГРАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
(присвяченій святкуванню 30-річчя діяльності програми Жана Моне  

та 20-річчя кафедри економічної теорії) 

 
Конференція є завершальним заходом у рамках реалізації проекту за напрямом  

Жана Моне програми Еразмус+ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
«Еconomix in European integration: internal challenges and external dimensions” 

Основна мета конференції – проаналізувати особливості викладання та 

дослідження економічних проблем у процесі європейської інтеграції як у межах 

Європейського Союзу, так і у країнах-партнерах – зокрема в Україні, виокремити та 
проаналізувати досягнення останніх років щодо реалізації європейських студій, 

наукових доробків та практичної діяльності (які прямо чи опосередковано пов’язані 

з економікою у європейській інтеграції), а також провести оцінку відповідних 
перешкод через призму інституційних, політичних та фінансово-економічних 

чинників. 

Основні цілі конференції: 
 по-перше – короткий попередній звіт про особливості проекту Жана Моне 

«Еconomix in European integration: internal challenges and external dimensions” 

 по-друге – обмін досвідом з іншими учасниками проектів з європейської 
інтеграції 

 по-третє – обговорення особливостей викладання дисциплін європейської 

інтеграції, зокрема – з точки зору дотримання міждисциплінарних зв'язків, а 

також застосування новітніх викладацьких методик (на заключному етапі буде 
проведено ТРЕНІНГ) 

 по-четверте – обмін досвідом з представниками влади, бізнесу та громадських 

організацій щодо особливостей адаптації експертного досвіду у процеси 
викладання предметів та здійснення науково-практичних досліджень з 

європейської інтеграції 

 по-п'яте – налагодження тісної співпраці з різними організаціями, 
університетами та іншими членами цільових груп проекту для проведення 

спільних досліджень, практичних заходів, реалізації спільних проектів у цьому 

напрямку. 
У числі учасників будуть: 

 команда проекту Жана Моне кафедри економічної теорії; 

 кращі студенти за результатами трьох років проекту; 

 представники інших кафедр факультету та Університету в цілому, інших 
університетів, в тому числі тих, які викладають і проводять дослідження з 

питань європейської інтеграції; 

 представники неурядових організацій, органів державної влади та бізнесу, 
діяльність яких пов’язана із європейською інтеграцією. 

 

 



Партнери проекту: 
 Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій – Центр 

досконалості імені Жана Моне 

 Українська Асоціація Європейських Студій  
 Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції 

 Центр інноваційного навчання та викладання Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

 Кафедра європейського права ЛНУ ім. Івана Франка 
 Інформаційний центр Європейського Союзу ЛНУ ім. Івана Франка  

 Відділ ділових індустрій управління економіки департаменту економічної 

політики Львівської міської ради 
 ГО «Європейська Бізнес Асоціація» 

 ГО «Європейський Діалог» 

 ПП «Західно-Українська Аудиторська Компанія» 
 ГО «Агенція Європейських Інновацій» 

До участі у конференції запрошуються: викладачі з європейських студій, що 

прямо чи опосередковано вивчають економічні проблеми, дослідники та здобувачі з 
відповідних напрямків, а також та усі, хто цікавиться проблематикою європейської 

інтеграції. 

Формат конференції носить дискусійно-практичний характер. У першій 

частині відбудеться пленарне засідання з обговоренням вищезазначених проблем. У 
другій частині передбачено треніг. Формування збірника тез не передбачено. 

ТРЕНІНГ «Фасилітація у викладанні економіки в європейській інтеграції: Як 

залучати студентів в активне навчання». 
Під час зустрічі ми спробуємо фасилітацію в дії, поговоримо про можливості та 

обмеження цього інструмента в процесі викладання економічних проблем у 

євроінтеграції, а також буде час поставити запитання та поспілкуватись про свій 
досвід з іншими колегами.  

Під час заходу ви:  

1) зрозумієте, як фасилітація підвищує внутрішню мотивацію студентів 
2) дізнаєтесь, як цей підхід може допомогти організувати роботу в групах з 

різним рівнем знань  

3) спробуєте на практиці інструменти для:  

a) попередньої діагностики наявних знань  
b) візуалізації навчального прогресу  

c) максимального залучення всіх учасників у навчання  

d) інтерналізації знань.  
Робочі мови конференції: українська, англійська та польська. 

Форма участі: очна 

Дата проведення: 21 травня 2019 р. 
Місце проведення: зала засідань вченої ради факультету управління 

фінансами та бізнесу, вул. Коперника, 3, м. Львів (поч. реєстрації о 9:30) 

Результати конференції будуть висвітлені у вигляді прес-релізу.  
Умови участі та реєстрація: участь у конференції та ТРЕНІНГУ безкоштовні. 

Транспортні витрати та проживання – за рахунок учасників. Організатори 

забезпечують харчування. 
Учасникам необхідно зареєструватись: 

- до 08 травня 2019 р. включно за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfxABYHAjkLlagEfBQmfl8Zk4g_5BirSh1YpXghgoY7PxTA/viewform  

- організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір учасників 
конференції (про результати буде повідомлено до 12 травня 2019 р.) 

У разі додаткових запитань просимо звертатись за контактами: 
Email 1: lnu.jeanmonnet.ekonomika@gmail.com 

Email 2: vasylzelenko@gmail.com  
Тел.1 (067) 341-46-88        Тел.2 (099) 72-48-508 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfxABYHAjkLlagEfBQmfl8Zk4g_5BirSh1YpXghgoY7PxTA/viewform
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