
 

 

 

 

СЕРТИФІКАТ 
 
виданий     _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

про успішне закінчення навчального курсу 
 І семестр 2017/2018  

«Економіка у Європейській Інтеграції: Внутрішні Виклики та Зовнішній Вимір» 
 

Згідно навчального плану за темами: 
Розділ 1. Сучасний Європейський Союз: особливості функціонування 

1.1. Мета, історія заснування та договори Європейського Союзу                                (4 год.) 

1.2. Головні та допоміжні органи ЄС                                                                               (4 год.) 

Основні політики ЄС (4 год.) 

Розділ 2. Економічна політика країн Європейського Союзу 
1.3. Бюджетна політика ЄС                                                                                             (4 год.) 

1.4. Податкова політика країн ЄС                                                                                   (4 год.) 

1.5. Монетарна політика країн ЄС                                                                                  (4 год.) 

1.6. Торгівельна політика ЄС                                                                                          (4 год.) 

Розділ 3. Європейська інтеграція України 

1.7. Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України                        (4 год.) 

1.8. Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та Європейським              

1.9. Союзом                                                                                                                          (4 год.) 

Розділ 4. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

1.10. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі                                              (12 год.) 

1.11. Економічне, галузеве та фінансове співробітництво                                             (4 год.) 

1.12. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію                     (4 год.) 

Розділ 5. Програми та проекти ЄС для України. Основи управління проектами 

1.13. Можливості участі у програмах та проектах ЄС: громада, бізнес, влада               (4 год.) 

1.14. Проектний менеджмент як інструмент доступу до фінансових фондів ЄС           (4 год.) 

 

 

В рамках реалізації проекту № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE за програмою “ЖАН МОНЕ” (в рамках 
ЕРАЗМУС+ 2014-2020) на факультеті управління фінансами та бізнесу 
 

Декан факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка         ____________________                 А.В. Стасишин  

Координатор проекту, доц. кафедри економічної теорії                                               ____________________                   В.А. Зеленко 



 

 

 

 

CERTIFICATE 
 
issued     _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

on successful completion of the training course 
«Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension» 

І semester 2017/2018  
According to curriculum topics: 

Chapter1. Modern European Union: features of its functioning  

1.15. The purpose, history of founding and treaties of the European Union                         (4 h.) 

1.16. The main and subsidiary bodies of the EU                                                                   (4 h.) 

1.17. Main policies of the EU                                                                                                (4 h.) 

Chapter 2. The economic policy of the European Union countries 
1.18. EU budget policy                                                                                                                    (4 h.) 

1.19. Tax policy in the EU countries                                                                                               (4 h.) 

Monetary policy of the EU countries                                                                                     (4 h.) 

1.20. EU trade policy                                                                                                                       (4 h.) 

Chapter 3. European integration of Ukraine 

1.21. The main objective, strategy and stages of European integration of Ukraine              (4 h.) 

1.22. Association Agreement between Ukraine and the European Union overview             (4 h.)                                              

Chapter 4. The economic component of the Association Agreement between Ukraine and the EU 

1.23. Deep and comprehensive free trade area                                                                              (12 h.) 

1.24. Economic, sectoral and financial cooperation                                                                        (4 h.) 

1.25. The main problems and prospects of the Association Agreement implementation               (4 h.) 
1.26. Chapter 5. Programs andprojects of the EU for Ukraine. Fundamentals of Project Management  

1.27. Opportunities to participate in the EU programs and projects: community, business, 

government                                                                                                                    (4 h.) 

1.28. Project management as a tool to access the EU financial funds                                    (4 h.) 
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