Що нового?

Новий етап на шляху інтеграції 		
України до Європейського Союзу 		
на теренах Львівщини
Нещодавно у Львові відбулося відкриття наукового
структурного підрозділу Київського університету
права НАНУ – Міжнародного центру правових та
історико-політичних досліджень країн ЦентральноСхідної Європи.
Як зазначив ректор КУП НАНУ, професор, Заслужений юрист України – Бошицький Ю. Л., метою
Центру є сприяння гармонізації між українським
законодавством та європейським правовим полем
у суспільно-політичній, економічній, культурнопросвітницькій, освітньо-науковій та інших сферах
суспільного життя; формування національно-патріотичного світогляду серед широких верств населення
і національної еліти як Львівщини, так і України загалом; реалізація суспільних ініціатив шляхом взаємодії з центральними і місцевими органами влади.
Враховуючи необхідність неперервного професійного зростання громадян, постійного оновлення
напрямів, змісту і форм навчання відповідно до потреб економічного та соціального розвитку України,
на базі Центру КУП НАНУ здійснюватиме підготовку
фахівців з числа громадян, які мають вищу освіту і
бажають отримати юридичні знання для підвищення
свого професійного рівня. Також в Центрі пропонуватимуться курси вивчення іноземних мов - як популярних, так і менш затребуваних на ринку. Слухачам
надаватиметься можливість вивчати іноземні мови
від початкового до високого рівнів. Окрім базових
мовних курсів, слухачі матимуть змогу вивчати іноземні мови вузько спеціалізованого рівня – спеціалізована правова та бізнес-іноземна мова.
Україна сьогодні переживає нелегкі часи. Всебічна
підтримка Вітчизни у цей період вже стала справою
честі кожного свідомого громадянина, саме тому ми
не маємо жодного морального права стояти осторонь.
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Центр реалізовуватиме програму юридичної та
психологічної допомоги для тих, хто повертається із
зони бойових дій та членів їхніх сімей – мешканців
Львівщини.
На теренах Львівщини Центр реалізовуватиме проект КУП НАНУ «Пізнай свій край», метою якого є виховання національної свідомості студентської молоді
шляхом відвідування населених пунктів Львівщини.
Такі візити проводитимуть з метою вивчення історії і
культури Львова та навколишніх міст, селищ, формування знань про їхні традиції та звичаї.
Завдяки цьому проекту популяризуватиметься інформація про наш рідний край серед наших іноземних колег та партнерів.
На відкритті Центру були присутні почесні гості,
зокрема: начальник управління ліцензування та
акредитації МОН України – Шевцов А.Г.; Генеральний консул Словацької Республіки в м. Ужгород – Я.
Буріанова; консул Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород – Л. Віда; іноземні партнери КУП
НАНУ; представники владних структур та державних
інституцій регіону, а також керівництво навчальних
закладів та науково-дослідних установ м. Львова,
які звернулись з привітальним словом та побажали
плідної та продуктивної праці, вагомих наукових
здобутків та процвітання Центру.
Після урочистого відкриття, з метою реалізації поставлених перед Центром завдань, на його базі
відбувся круглий стіл «Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості,
сучасні тенденції». Зважаючи на євроінтеграційні
прагнення України та зростаючу увагу наукової
спільноти до питань утвердження сучасних ефективних моделей парламентаризму, метою проведення
заходу було обговорення найактуальніших теоретичних та практичних проблем сутності, закономірностей розвитку та відмінних рис функціонування інституту парламентаризму в країнах Центрально-Східної
Європи та Україні, як невід’ємного атрибуту правової
держави, фундаментального надбання демократії,
показника розвитку громадянського суспільства.

