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Центр політичних досліджень (Львів) було створено у 1994 році, а у 1997 році офіційно зареєстровано.
Одним з ключових завдань діяльності Центру є максимальне використання творчого потенціалу викладачів,
аспірантів та студентів суспільно-гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. І.
Франка, а також інших вузів Львова та регіону у справі розвитку демократичних засад функціонування
модерної української держави та побудови громадянського суспільства.
Цілі Центру:
залучення світового та вітчизняного досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в
Україні та Галичини;
формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону;
налагодження постійної співпраці між державними, політичними та науковими (академічними і
недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук.
Завдання Центру:
систематичне вивчення громадської думки з широкого спектру політичних питань;
проведення наукових досліджень з проблем влади, партійно-політичної структуризації українського
суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив
інтеграції України у світове співтовариство;
проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій з проблем, що входять до переліку
спеціалізацій Центру;
проведення маркетингових досліджень;
організація та проведення семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та
громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище;
здійснення поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України та світу;
експертна та аналітична підтримка діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур.
Видавнича діяльність у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і зокрема тих,
які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.
Проекти:
1. 03.12.1998-05.09.2000 - Розробка курсу «Політичний аналіз»;
2. 03.03.1999-01.10.1999 - Проведення конференції «Україна і Центральна Європа: проблеми та
перспективи інтеграції»;
3. 10.09.1999-10.11.1999 - «Попередні президентські вибори ’99. м. Трускавець;
4. 01.09.1999-31.12.1999 - «Школа молодого виборця»;
5. 11.12.1998-11.08.1999 - Літня українсько-білоруська школа «Вільне слово»;
6. 11.10.1998-01.11.1999 - Дослідження «Динаміка розвитку партійних організацій Львівщини і
Донеччини»;
7. 1998-2002 - Проект розвитку громадянського суспільства (Сегмент «Створення та діяльність
Інституту менеджменту і розвитку громадського сектора»);
8. 2003-2004 - Аналітична діяльність Центру політичних досліджень (Львів);
9. 2004 - Адміністративний ресурс у виборчій кампанії;
10. 2004-2005 - Участь у проекті Центру Разумкова «Активізація структур громадянського суспільства
для вибору на користь демократії»;
11. 2005 - Аналітична підтримка розвитку публічної політики у Львівській області;
12. 2005 - Місцеві вибори 2006: моніторинг готовності партій Львівщини;
13. 2005-2006 - Розвиток регіональних аналітичних центрів;
14. 2005-2006 - Дотримання демократичних стандартів у виборах 2006 на регіональному рівні;
15. 2006 - Забезпечення прозорості та підзвітності місцевого депутатського корпусу.
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