
студій, спільних полі-
тик ЄС, реформування 
пенсійного законодав-
ства і узгодження фун-
кціонування правової 
системи України і пра-
вовою системою ЄС. 
Центр створено в рам-
ках реалізації проекту 
імені Жана Моне 
599469-EPP-1-2018-1-
UA-EPPJMO-CoE.  

 

6 березня 2019 року Вче-
на Рада Львівського 
національного універ-
ситету імені Івана Фран-
ка створила загально-
університетський між-
дисциплінарний центр, 
основним завданням 
якого є організації та 
координації наукової, 
освітньої та інформацій-
ної діяльності професор-
сько-викладацького скла
-ду та студентства уні-
верситету у сфері євро-
пейських студій. Діяль-
ність Центру спрямова-
на на налагодження 

співпраці і розширен-
ня контактів з вітчиз-
няними та зарубіжни-
ми науковими, освітні-
ми, експертними та 
іншими інституціями, 
що займаються євроін-
теграційною темати-
кою. На порядку ден-
ному Центру є дослі-
дження питань захис-
ту споживачів в Украї-
ні та ЄС, європейських 

Західноукраїнський дослідницький центр з європейських 

студій—Центр досконалості імені Жана Моне у дії 

Перша зимова школа з європейських студій 

 

18-22лютого 2019 року у 

ЛНУ імені Івана Фран-

ка відбувалася І ЗИМО-

ВА ШКОЛА З ЄВРО-

ПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

для студентів та моло-

дих фахівців різних 

спеціальностей, які не 

мають курсів з європей-

ських студій у своїх на-

вчальних програмах з 

основними засадами 

євроінтеграційних про-

цесів.  

Команда Центру і гос-

тьовий лектор проф. Ро-

ман Петров (НаУКМА) 

поділилися своїми 

знаннями про політич-

ні, правові та економіч-

ні аспекти євроінтегра-

ційних процесів, взає-

мини між Україною та 

Європейським Союзом 

та формами підтримки 

ЄС для України. Учас-

ники і лектори отрима-

ли нагоду висловити 

свої міркування про су-

часні суспільні процеси 

у Центральній та Схід-

ній Європі і їхній вплив 

на Україну. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій 

 2019 

 

Щорічний звіт 

 

Наступні події 

ІІ ЗИМОВА ШКОЛА З 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТУДІЙ 

 

Подіії минулого року 

Тренінг з розробки 

політики, базо-

ваної на доказах 

2 

На шляху до доско-

налості: європейські 

студії в Україні  

2 

Право і політика 

захисту конкурен-

ції в ЄС: наслідки 

для України 

2 

Відкрита дискусія 

з МОН про акаде-

мічну мобільність 

3 

Міжнародний 

семінар «Євро-

пейські студії в 

країнах Східного 

партнерства» 

3 

Європейська по-

літика сусідства в 

контексті спільних 

політик ЄС  

3 

Проєкт імені Жана Моне  «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських сту-

дій» 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-CoE  



18-21 березня 2019 

року командою Цен-

тру в ЛНУ імені  

Івана Франка прове-

дено тренінг  за під-

тримки проєкту «Asso-

ciation4you». Політи-

кам ЄС, видам компе-

тенції, праву ЄС було 

присвячено перші два 

дні тренінгу, які про-

вів Адам Лазовскі, 

професор Університе-

ту Вестмінстер (Лон-

дон), експерт проекту 

ЄС "Association4U" з 

права ЄС, правового 

наближення, аналізу 

правових актів (Вели-

ка Британія). Протя-

гом наступних днів 

тренінгу учасники 

мали можливість роз-

робити свої проекти 

політик, спрямованих 

на вирішення кон-

кретних проблем за-

вершення тренінгу у 

розвитку Львова 

(транспорту та утилі-

зації побутових відхо-

дів), управління між-

народними проектами 

у вищих навчальних 

закладах України і 

протидії тероризму 

під керівництвом Ма-

рини Чулаєвської, 

к.н.держ.упр., старшо-

го фахівця проекту 

"Association4U", доце-

нта НАДУ при Прези-

дентові України  (Ук-

раїна). На учасники 

ознайомилися із різни

-ми аспектами прове-

дення ОРВ  політики 

та ризиків, а також 

основами правового 

супроводу політичних 

рішень.  

ворювалися на ІІ Ворк-

шопі Центру досконало-

сті імені Жана Моне 23 

травня 2019 року.  

Проф. ЕРІКА ШИЩАК 

(Університет Сассекса, 

Великобританія) про-

аналізувала спір у 

справі Mastercard, яка 

відбувається у Великоб-

ританії, унаочнюючи 

особливості колективно-

го захисту споживачів 

за національним пра-

Сучасні тенденції роз-

витку правового регулю-

вання захисту конкуре-

нції у Європейському 

Союзі, зобов’язання 

України у сфері адапта-

ції національного анти-

монопольного законо-

давства до правових ста-

ндартів ЄС та проблема-

тика колективних засо-

бів  захисту у конкурен-

тному праві ЄС і захист 

прав споживачів. Обго-

вом та правом ЄС. 

Проф. КСЕНІЯ СМИР-

НОВА (Національний 

університет імені Тара-

са Шевченка) предста-

вила здобутки та ви-

клики для України у 

процесі наближення 

національного законо-

давства про захист кон-

куренції до стандартів 

ЄС  

Тренінг з розробки державної політики, базованої на доказах 

ВОРКШОП “Право і політика захисту  

конкуренції в ЄС: наслідки для України ” 

І Спільний семінар  

“НА ШЛЯХУ ДО ДОСКОНАЛОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ” 

C..2 
 

Щорічний звіт 

23 травня 2019 р., Львів 

Львів, 18-21 березня 2019  

28 березня 2019 року в Національному університеті «Києво-

Могилянська Академія» відбувся перший спільний семінар Центру 

досконалості Жана Моне з європейських студій НаУКМА і Західноук-

раїнського дослідницького центру з європейських студій - Центру дос-

коналості імені Жана Моне за участі Національного Еразмус+ Офісу 

в Україні ««НА ШЛЯХУ ДО ДОСКОНАЛОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУ-

ДІЇ В УКРАЇНІ». Учасники заходу із Ужгорода, Львова, Києва, Мелі-

тополя, Кривого Рогу обговорили сучасний стан і нагальні потреби 

українських науковців у сфері європейських студій.  



 

12-13 вересня 2019 року 

Центром було проведено 

відкриту дискусію на те-

му «Стан та проблеми 

реалізації академічної 

мобільності та визнання 

результатів навчання в 

Україні». Обговорення 

відбувалося в контексті 

співпраці між Україною 

та ЄС в освітній сфері, 

виконання завдань Уго-

ди про асоціацію та реа-

лізації академічної мобі-

льності. 

На заході були присутні 

представники Мініс -

терства освіти і науки 

України, Національного 

Еразмус+ офісу в Украї-

ні та керівники відділів 

міжнародних зв’язків та 

академічної мобільності 

ЗВО України.  

Під час дискусії стар-

ший науковий співробі-

тник Центру Оксана 

Краєвська презентува-

ла проект аналітичного 

документу (policy-paper) 

«Співпраця між Украї-

ною та ЄС в освітній 

сфері в контексті вико-

нання завдань Угоди 

про асоціацію та реалі-

ЄС».  Захід організува-

ли у співпраці із Інфор-

маційним центром ЄС. 

Присвячений воркшоп 

був 10-річчю Східного 

партнерства та 30-

річчю програми Жана 

Моне. 

Під час воркшопу відбу-

лося експертне обгово-

рення проблемних аспе-

ктів реалізації європей-

ської політики сусідства 

 

3-4 жовтня 2019 року у 

Львівському національ-

ному університеті імені 

Івана Франка відбувся 

воркшоп Центру доско-

налості імені Жана Мо-

не «Західноукраїнський 

дослідницький центр з 

європейських студій» на 

тему «Європейська полі-

тика сусідства в кон-

тексті спільних політик 

у часи гібридних воєн, а 

упродовж другого дня 

було представлено та 

обговорено у широкому 

колі наукові досліджен-

ня  і практичні аспекти 

реалізації Європейської 

політики сусідства і, 

зокрема, Східного пар-

тнерства та програм 

транскордонної спів-

праці. 

ВОРКШОП “Європейська політика сусідства  

в контексті спільних політик ЄС” 

ІІ спільний міжнародний семінар Центру у Молдові: 
“Європейські студії в країнах Східного Партнерства” 

С.3 2019 

Відкрита дискусія про академічну мобільність і визнання 

результатів навчання за участі МОН 

європейських студій на 

пост-радянському прос-

торі, дисциплін та вне-

ску обох Центрів у 

академічний супровід 

забезпечення виконан-

ня Угоди про асоціацію. 

Проф. Олеся Сірбу та 

проф.Родіка Круду пред

-ставили науковий жур-

нал «Eastern European 

Journal of Regional Stu-

dies» і  досвід участі 

Академії економічних 

Упродвж 26-28 вересня 

2019 року делегація 

ЛНУ імені Івана Фран-

ка у складі Оксани Го-

ловко-Гавришевої, Ва-

силя Зеленка, Оксани 

Краєвської та Світлани 

Сас перебувала з візи-

том у Академії економіч

-них студій Молдови 

(Кишинів). Під час 

спільного міжнародного 

семінару обговорювали-

ся питання розвитку 

студій Молдови у євро-

пейських проектах. Де-

легація Центру взяла 

участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Competitiveness and 

Innovations in Knowl-

edge Economy», органі-

зованій молдавськими 

партнерами. 

зації академічної мобі-

льності», який готується 

в рамках діяльності 

Центру та буде предста-

влений широкій аудито-

рії у 2020 році. Роман 

Калитчак, старший на-

уковий співробітник 

Центру проаналізував 

академічну мобільність 

як інструмент європеї-

зації українських уні-

верситетів та наголо-

сив на важливості і 

значенні академічної 

мобільності викладачів 

та науковців. 



Львівський національний університет імені 

Івана Франка 
 

вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308,  

79000, м. Львів Україна 

Метою Центру досконалості імені Жа-

на Моне «Західноукраїнський дослід-

ницький центр з європейських сту-

дій» (ЗУДЦЄС) є створення незалежної 

платформи для проведення мультиди-

сциплінарних досліджень і викладення 

задля академічного супроводу українських суспільних, 

правових і підприємницьких практик до стандартів ЄС. За-

вданнями Центру є: 

 Сформувати регіональний хаб для досліджень і 

викладання ЄС; 

 Створити основу для навчання курсів з основ по-

літики, базованої на доказах, відповідно до стан-

дартів ЄС; 

 Стати експертним центром з Європейського Сою-

зу для місцевих і національних стейкхолдерів та 

здійснювати академічний супровід і аналіз полі-

тик на локальному, регіональному та місцевому 

рівнях; 

 Стати центром співпраці і діалогу для українських 

і міжнародних партнерів з питань Європейського 

Союзу; 

 Стати центром поширення інформації про актуа-

льні питання співпраці між Україною та ЄС.  

Західноукраїнський дослідницький 

центр з європейських студій-Центр 

досконалості імені Жана Моне  

НАШІ НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ: 

 Тренінги з  розробки публічної 

політики 

 

 Відкриті дискусії з актуальних пи-

тань співпраці між Україною та ЄС 

 

 Воркшопи та спільні семінари 

e-mail: wurces@gmail.com 

https://wurces.wixsite.com/english 


