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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регламентує порядок діяльності та статус Західноукраїнського
дослідницького центру з європейських студій - Центру досконалості імені Жана Моне
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі —Центр). Офіційна
назва Центру англійською мовою - Western Ukrainian Research Center for European
Studies of the Ivan Franko National University of Lviv.
1.2. Центр є структурним підрозділом Львівського національного університету імені
Івана Франка (далі - Університет) і спеціалізується на здійсненні науководослідницької, навчально-методичної та інформаційно-просвітницької діяльності у
сфері європейських студій, що зокрема ґрунтується на мульти- та міждисциплінарних
підходах щодо викладання та вивчення Європейського Союзу (далі - ЄС) і найкращих
освітніх та дослідницьких практик програми імені Жана Моне. Створення Центру є
реалізацією плану заходів Університету, спрямованих на виконання конституційних
положень щодо набуття Україною повноправного членства в ЄС.
1.3. Центр у своїй діяльності підпорядкований проректору з наукової роботи
Університету та підзвітний Вченій раді Університету.
1.4. Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом
Львівського національного університету імені Івана Франка, Правилами
внутрішнього розпорядку, Колективним договором Львівського національного
університету імені Івана Франка і цим Положенням.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Центру відбувається на підставі
ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводить в дію ректор своїм
наказом у порядку, визначеному чинним законодавством України.
1.6. Центр може мати лого, штамп, печатку та інші реквізити.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Метою Центру є забезпечення організації та координації наукової, освітньої та
інформаційної діяльності науковців, викладачів та студентів Університету у сфері
європейських студій. Діяльність Центру спрямована на налагодження співпраці і
розширення контактів з вітчизняними та іноземними науковими, освітніми,
експертними та іншими інституціями, що спеціалізуються на євроінтеграційній
тематиці.
2.2. Основними завданнями Центру є:
2.2.1. сприяння формуванню висококваліфікованого науково-педагогічного,
наукового персоналу з належними знаннями та компетентностями у сфері
європейських студій;
2.2.2. сприяння розробленню та впровадженню освітніх програм, окремих навчальних
дисциплін з європейських студій та забезпечення їхнього дидактично-методичного
супроводу;
2.2.3. сприяння проведенню мульти- та міждисциплінарних досліджень у сфері
європейських студій і європейських інтеграційних процесів, а також академічного
супроводу формування політик на місцевому, загальнодержавному та міжнародному
рівнях відповідно до світових і європейських академічних практик та стандартів задля
пожвавлення співробітництва і подальшого вступу України в ЄС;
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2.2.4. організація і проведення заходів із підвищення кваліфікації як персоналу
Університету, так і профільних фахівців у сфері досліджень ЄС з інших інституцій,
розробки і реалізації суспільних політик відповідно до світових та європейських
стандартів і практик задля забезпечення реалізації конституційних положень щодо
набуття повноправного членства України в ЄС;
2.2.5. організація і проведення науково-дослідницьких, навчально-методичних та
інформаційно-просвітницьких заходів у сфері європейських студій, зокрема для
популяризації євроінтеграційної тематики в українському суспільстві.
3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ
3.1.3 метою реалізації своїх цілей та завдань Центр:
3.1.1. організовує і проводить наукові дослідження згідно з технічним завданням;
3.1.2. у межах своєї компетенції і наявних коштів організовує і проводить наукові
конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, гостьові лекції, тренінги й інші
заходи, а також бере участь в аналогічних заходах, які ініціюються іншими освітніми
та науковими установами як в Україні, так і поза її межами;
3.1.3. бере участь у вітчизняних і міжнародних проектах та програмах;
3.1.4. налагоджує обмін науково-педагогічним і практичним досвідом професорськовикладацького складу, науковців та студентів Університету з іншими науковими
центрами, в тому числі з іноземними;
3.1.5. організовує, координує та забезпечує підготовку чи переклад спеціалізованих
публікацій у сфері європейських студій;
3.1.6. підтримує розвиток освітніх програм чи окремих навчальних дисциплін з
європейських студій в Університеті та сприяє впровадженню мульти- та
міждисциплінарних підходів викладання європейських студій;
3.1.7. співпрацює з дипломатичними і консульськими представництвами та іншими
державними й приватними інституціями у сфері європейських студій;
3.1.8. співпрацює з професійними асоціаціями та неурядовими організаціями, що
здійснюють свою діяльність у сфері європейських студій;
3.1.9. ініціює й розвиває нові напрямки діяльності Центру, що не суперечать Статуту
Університету і цьому Положенню.
4. ПРАВА ЦЕНТРУ
4.1. Центр має право на:
4.1.1. сприяння зі сторони адміністрації Університету й інших структурних
підрозділів у виконанні його функцій і завдань;
4.1.2. формування тематичного плану науково-дослідних робіт та культурно-освітніх
заходів у сфері європейських студій та розробки політики, базованої на доказах,
відповідно до стандартів ЄС;
4.1.3. здійснення представництва Університету в інших організаціях відповідно до
функцій, передбачених цим Положенням;
4.1.4. використання у своїй діяльності власних бланків, лого, штампу, печатки та
інших реквізитів;
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4.1.5. внесення до адміністрації Університету пропозиції щодо розміру видатків на
забезпечення своєї діяльності, оновлення його матеріально-технічної бази тощо;
4.1.6. залучення до розробки та участь в українських та міжнародних проектах і
програмах у межах діяльності Центру;
4.1.7. надання платних послуг у відповідності до чинного законодавства;
4.1.8. користування усіма іншими правами, передбаченими чинним законодавством
України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним
договором Університету та цим Положенням.
4.2. Центр у межах своїх завдань і повноважень взаємодіє з іншими структурними
підрозділами Університету з метою створення умов для проведення послідовної та
узгодженої діяльності, необхідних для повного і належного виконання його цілей та
завдань.
5. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
5.1. Структуру та чисельність працівників Центру визначає штатний розпис
Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Центру.
5.2. Керівництво Центром здійснює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з
посади ректор згідно з чинним законодавством України.
5.3. Завідувач Центру:
5.3.1. здійснює керівництво Центром і несе відповідальність за результати його
діяльності згідно з законодавством;
5.3.2. представляє Центр як структурний підрозділ Університету в установленому
порядку у наукових установах, громадських організаціях, органах державної влади та
місцевого самоврядування, у національних і міжнародних проектах, учасником яких є
Центр;
5.3.3. ініціює від імені Університету укладання міжнародних договорів, угод,
контрактів відповідно до завдань Центру і для забезпечення його діяльності;
5.3.4. наприкінці календарного року оприлюднює інформаційний звіт про діяльність
Центру у календарному році, після завершення навчального року подає внутрішній
звіт про діяльність Центру протягом навчального року;
5.3.5. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Центру.
5.4. Наукове керівництво Центром здійснює Академічна Рада Центру, яка формується
з українських та іноземних фахівців у сфері європейських студій та європейської
інтеграції.
5.5. Усі працівники Центру користуються правами, передбаченими чинним
законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового
розпорядку, Колективним договором Університету та цим Положенням.
6. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ
6.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється в межах видатків, передбачених
кошторисом Університету, що затверджується у встановленому порядку.
6.2. Основними джерелами фінансування Центру є такі кошти:
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6.2.1. кошти, отримані Центром внаслідок реалізації договорів міжнародної технічної
допомоги, спрямованих на забезпечення його діяльності;
6.2.2. госпдоговірні кошти, що отримані Центром від виконання договірних робіт;
6.2.3. кошти, які надходять як доброчинні внески від вітчизняних і іноземних
юридичних та фізичних осіб;
6.2.4. кошти від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства
України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Відповідальність Центру полягає у відповідальності його працівників.
Працівники Центру несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
своїх посадових обов’язків згідно з чинним законодавством.
7.2. Притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру
відбувається за поданням його завідувача у встановленому законодавством порядку.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом ректора
Університету.
8.2. Зміни й доповнення до цього Положення розглядає та затверджує Вчена рада
Університету. Відповідне рішення вводиться в дію наказом ректора.

Проректор з наукової роботи

Р.Є. Гладишевський

Начальник науково-досліді

Ю.О. Плевачук

В.о. керуючого справами

Начальник юридичного від

Начальник планово-фінансі
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