
2018-1-UA-EPPJMO-

CoE, що передбачає 

переведення освітніх 

заходів Центру в он-

лайн формат.  

Карантинні обме-

ження на 2020-21 

навчальний рік три-

вають, відтак он-

лайн-форми реаліза-

ції проєкту залиша-

тимуться основними. 

 

12 березня 2020 року 

Постановою Кабінету 

Міністрів України 

№211 від 11 березня   

2020 року було запро-

ваджено карантин у 

зв’язку із поширенням 

Covid-19.  Наказом ре-

ктора № 026 від 12 бе-

резня 2020 року ре-

жим карантину було 

запроваджено в Уніве-

рситеті, що мало нас-

лідком переведення 

навчального процесу 

в дистанційний фор-

мат і унеможливило 

проведення публіч-

них заходів на час дії 

карантинних обме-

жень. 

Відповідно до чинного 

правового поля відбу-

лося оновлення стра-

тегії реалізації прое-

кту імені Жана Моне  

«Західноукраїнський 

дослідницький центр 

з європейських сту-

дій» 599469-EPP-1-

Реалізація проєктів Жана Моне у час пандемії: нові виклики 

та нові можливості 

Друга зимова школа з європейських студій 

24-28 лютого 2020 року 

вдруге на базі факуль-

тету міжнародних від-

носин ЛНУ імені Івана 

Франка відбувалася ІІ 

ЗИМОВА ШКОЛА З 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУ-

ДІЙ для студентів та 

молодих фахівців різ-

них спеціальностей. 

Команда Центру, проф. 

Наталія Антонюк (ЛНУ 

імені Івана Франка), 

гостьовий лектор проф. 

Роман Петров (На-

УКМА) поділилися свої-

ми знаннями про основ-

ні засади євроінтегра-

ційних процесів і сучас-

ний стан відносин між 

Україною та Європейсь-

ким Союзом та форма-

ми підтримки ЄС для 

України. Учасниками 

цьогорічної Школи ста-

ли студенти з Києва, 

Львова, Лебедина, Оде-

си, Запоріжжя, Дніпра, 

Харкова, Умані та ін-

ших міст України. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій 

 2020 

 

Щорічний звіт 

 

НАСТУПНІ ПОДІЇ 

ІІІ ЗИМОВА ШКОЛА З 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

 

Подіії минулого року 

ІІ Зимова школа з 

європейських студій 

1 

Тренінги з розробки 

публічної політики 

2 

Воркшоп «Реформуван-

ня української системи 

соціального захисту: 

виклики для пенсійної 

системи» 

2 

Онлайн сертифікатна 

програма «Доказова 

публічна політика: 

кращі практики ЄС» 

2 

Наша наукова робота 3 

Наша робота із стейк-

холдерами і міжпроєкт-

на комунікація  

3 

Наша робота із 

асоціаціями європей-

ських студій 

3 

Проєкт імені Жана Моне  «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій» 

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

 



5-7 березня 2020 р. ко-

манда Центру доскона-

лості імені Жана Моне 

ЛНУ імені  Івана Фран-

ка провела тренінг  з 

основ розробки держав-

ної політики для керів-

ни-ків відділів Головно-

г о  у п р а в л і н н я 

Пенсійного  Фонду 

України у Львівській 

області.   

24-26 червня 2020 р. 

черговий тренінг відбу-

вся в онлайн-форматі 

на платформі MSTeams 

для працівників та ке-

рівників відділень об-

ласті. Під час тренінгів 

обговорювалися засади 

і принципи формуван-

ня публічної доказової 

політики у сфері пен-

сійного забезпечення в 

ЄС. Особливу увагу 

приділили питанням 

соціальної політики ЄС, 

співробітництва держав

-членів ЄС у сфері пен-

сійного забезпечення і 

викликам для України 

у процесі приведення 

своєї пенсійної системи 

до загальноєвропейсь-

ких правил та практик.  

Тренінги проводилися у 

співпраці із Головним 

управлінням Пенсійно-

го Фонду України у 

Львівській області та 

Львівським регіональ-

ним інститутом держав-

ного управління Націо-

нальної Академії дер-

жавного управління 

при Президентові Укра-

їни.  

лення навиків дистан-

ційної аналітичної ро-

боти у цій сфері. Упро-

довж трьох модулів слу-

хачі отримають знання 

про політики ЄС і особ-

ливості їхнього форму-

вання, механізми про-

ведення оцінки регуля-

торного впливу, роботи 

з стейкхолдерами та 

управління ризиками, 

зокрема формуванні і 

реалізації політики у 

15 травня 2020 р. на 

базі ЛНУ імені Івана 

Франка стартувала І 

сертифікатна програма 

«Доказова публічна 

політика: кращі прак-

тики ЄС».  

Головною метою  про-

грами є ознайомлення 

слухачів із європейськи-

ми стандартами форму-

вання і реалізації публі-

чної політики та вироб-

час суспільних криз, 

потрясінь, пандемії та 

інших форс-мажорних 

обставин. Особливу ува-

гу у програмі приділя-

ється різним аспектам 

правотворчості. Програ-

ма проходить з викорис-

тан ня м п ла тформ 

ZOOM, MSTeams, елек-

тронної пошти та інших 

дистанційних і очних 

форматів викладання. 

Тренінги з розробки державної політики, базованої на доказах 

ОНЛАЙН СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ДОКАЗОВА ПУБЛІЧНА 

ПОЛІТИКА: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС» 

III ВОРКШОП «РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ» 

C..2 
 

Щорічний звіт 

Львів, 5-7 березня 2020 

 

29 травня 2020 р. та 26 червня 2020 р. на базі ЛНУ ім. Івана Франка про-

ходив онлайн науково-практичний воркшоп: «РЕФОРМУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ 

ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ». Організаторами заходу стали Західноукраїнсь-

кий дослідницький центр з європейських студій (Центр досконалості імені 

Жана Моне) і кафедра економіки та публічного управління. Партнером 

події виступило Головне управління Пенсійного фонду України у 

Львівській області. Основною метою воркшопу було: проаналізувати та 

висвітлити актуальні виклики української системи соціального захисту в 

світлі реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; виокремити 

ключові проблеми української системи соціального забезпечення, зокрема 

пенсійної системи. 

Львів, 24-26 червня 2020 

 

І-й модуль сертифікатної програ-

ми, травень 2020 р. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША РОБОТА ІЗ АСОЦІАЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТУДІЙ 

НАША РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ І МІЖПРОЄКТНА КОМУНІКАЦІЯ 

С.3 2020 

НАУКОВА РОБОТА ЦЕНТРУ  

щодо управління проєк-

тами за програмою Ера-

змус+ загалом і проєк-

тами за напрямом Жа-

на Моне зокрема. 

 

Команда Центру актив-

но співпрацює у реалі-

зації інших проєктів 

Жана Моне, які відбу-

ваються як у ЛНУ ім. 

Івана Франка, так і за 

межами Університету. 

Упродовж 2020 року 

команда Центру актив-

но співпрацювала із 

Національним Ераз-

мус+ Офісом в Україні, 

долучалася до ініціатив 

У 2020 р. вийшли друком стат-

ті Оксани Краєвської на тему 

«Implementation of the EU 

Horizontal Policies in Ukraine in 

the Framework of the EU-

Ukraine Association Agreement»  

у журналі «Studia Politolo-

giczne»,   Василя Зеленка на 

тему «Introduction of the accu-

mulative component into the 

pension system of Ukraine: as-

sessing of European practices» 

та Оксани Головко-Гаврише-

вої на тему «Legal Regulation of 

the consumer protection in 

Ukraine with regard to 

Ukraine’s obligation of adapta-

tion to the EU legislation» у жу-

рналі  «Przegląd Europe-

jski»  (Польща). 

Протягом вересня – грудня 

2020 р. у рамках співпраці із 

Українською Асоціацією Євро-

пейських Студій та Центром 

досконалості імені Жана Мо-

не Національного університе-

ту «Києво-Могилянська Ака-

демія» було проведено серію 

он-лайн лекцій з практиками, 

науковцями і державними 

органами з актуальних пи-

тань європейської інтеграції. 



Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

вул. Січових Стрільців, 19, кім. 308, 

79000, м. Львів, Україна  

Метою Центру досконалості імені Жана 
Моне «Західноукраїнський дослідницький 
центр з європейських студій» (ЗУДЦЄС) є 
створення незалежної платформи для 
проведення мультидисциплінарних дослі-
джень і викладення задля академічного 
супроводу українських суспільних, право-
вих і підприємницьких практик до станда-

ртів ЄС. Завданнями Центру є: 

• Сформувати регіональний хаб для досліджень і викладання 
ЄС; 

• Створити основу для навчання курсів з основ політики, базо-
ваної на доказах, відповідно до стандартів ЄС; 

• Стати експертним центром з Європейського Союзу для місце-
вих і національних стейкхолдерів та здійснювати академіч-
ний супровід і аналіз політик на локальному, регіональному 
та місцевому рівнях; 

• Стати центром співпраці і діалогу для українських і міжнарод-
них партнерів з питань Європейського Союзу; 

• Стати центром поширення інформації про актуальні питання 
співпраці між Україною та ЄС.  

Західноукраїнський дослідницький 

центр з європейських студій–Центр 

досконалості імені Жана Моне  

НАШІ НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ: 

E-mail: wurces@gmail.com 

https://wurces.wixsite.com/english 


