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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
Державно-конфесійне право - галузь публічного права, яка включає у себе
правові норми встановлені державним законодавством, нормативні акти
міжнародного та європейського права, що регулюють правовий статус церков та
релігійних організацій в державі та державно-церковні відносини.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Науково-дослідний інститут створений на підставі рішення Вченої Ради
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та наказу ректора.
2. Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державноцерковних відносин є структурним науковим підрозділом ДВНЗ «Ужгородський
національний університет».
3. Інститут є науковою неприбутковою організацією, створеною у формі
структурного підрозділу без права юридичної особи, має бланк, печатку і штампи
з своїм найменуванням, а також має право на відкриття субрахунку у разі
одержання відповідного дозволу від Міністерства освіти і науки України.
4. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
Статутом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», цим Положенням та
локальними актами Університету, що відносяться до діяльності Інституту.
5. Інститут не рідше одного разу на рік звітує про свою наукову і
організаційну діяльність перед Університетом.
6. Місце знаходження Інституту: м.Ужгород, вул.Заньковецької,
6.1. Повна назва Інституту:
на українській мові - Науково-дослідний інститут державноконфесійного права та державно-церковних відносин
на російській мові - Научно-исследовательский институт
государственно-конфессионального права и государственно
церковных отношений
на англійській мові - Scientific Research Institute of Church-State Law
and Public-Church relations
на німецькій мові - Forschungsinstitut für Staatskirchenrecht und
Staatskirchenbeziehungen
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II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ
7. Основними завданнями Інституту є:
- комплексний розвиток правової науки, координація, організація
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі
державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
- консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науководослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів
юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науководослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійних відносин в
Україні;
- наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади та
управління у сфері свободи совісті та віросповідання, підготовка практичних
рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування;
- вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства у галузі
державно-конфесійного права;
- аналіз законопроектів у галузі державно-конфесійного права та державноцерковних відносин у порівнянні з західноєвропейськими та американськими
аналогами, узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних
відносин у галузі державно-конфесійного права;^
- сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості
громадян, розвитку юридичної освіти;
- розроблення нових напрямків у галузях правової науки;
- пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових
знань у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин.
8. Для виконання основних завдань Інститут:
а) здійснює фундаментальні та прикладні дослідження розвитку
законодавства в галузі державно-конфесійного права та державно-церковних
відносин;
б) бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм ;
в) складає аналітичні інформаційні огляди стану та тенденцій розвитку
законодавства в галузі державно-конфесійного права, аналізує практику
застосування цього законодавства і на цій підставі розробляє методики співпраці
церков та релігійних організацій з органами державної влади;
г) проводить наукові дослідження і на основі їх результатів розробляє
пропозиції щодо удосконалення.
III. НАУКОВА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ
9. Інститут самостійно:
- розробляє основні напрями досліджень, враховуючи рішення Загальних
зборів, Вченої ради і відділень Інституту, а також рекомендації координаційних
рад Університету;
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- складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, вирішує
питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;
- організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт і за
результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних досліджень;
- проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідувачів
структурними підрозділами і наукових співробітників, атестує працівників
Інституту.
- поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової
інформації результати наукових досліджень;
- організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях, семінарах,
симпозіумах, “круглих столах”, виставках, творчих конкурсах, у том числі й
міжнародних;
- бере участь у роботі спілок, інших об’єднань, у тому числі міжнародних;
- вирішує питання вступу в спілки, асоціації та інші форми спільної
діяльності з організаціями, в тому числі зарубіжними;
- може використовувати результати наукових досліджень для проведення
законодавчих та інших експертиз;
- здійснює видавничу діяльність: публікує результати наукових досліджень,
видає збірники наукових праць, видає матеріали науково-практичних
конференцій, семінарів, “круглих столів”, наукові доповіді, монографії, іншу
наукову продукцію, що відображає діяльність Інституту та розповсюджує їх;
- у порядку, встановленому чинним законодавством, надає юридичні
послуги; консультації з правових питань; проводить наукові експертизи чинного
законодавства, проектів законів та інших нормативних актів;
- розвиває інформаційну базу з питань державно-конфесійного права з
наступним наданням інформації іншим особам у порядку, встановленому чинним
законодавством;
- установлює міжнародні зв’язки та укладає угоди;
- здійснює обмін виданнями та іншими видами інформації з науковими
установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами,
бібліотеками, іншими організаціями в Україні та за кордоном;
10.
Належні Інституту права реалізуються її органами - директором та
Вченою радою Інституту в межах їх компетенції.
IV. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ
11. Інститут - одна з основних ланок науково-дослідної діяльності і
організаційної структури Університету.
До виключної компетенції Університету стосовно Інституту входить:
- прийняття рішення про створення та припинення Інституту у формах,
передбачених чинним законодавством;
- затвердження кандидатур на посаді директора Інституту, заступника
директора Інституту, Вченого секретаря, завідувачів відділами і секторами
(лабораторіями) Інституту.
12. Питання про структуру Інституту розглядаються Вченою Радою та
затверджується Ректором Університету.
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Структура Інституту затверджується Вченою радою Університету і включає
науково-дослідні відділи, сектори (лабораторії), управлінські та науководопоміжні підрозділи і служби.
13. Інститут очолює директор, який визначається із числа вчених-фахівців у
галузі досліджень Інституту та затверджується Вченою радою Університету
строком на 5 років. До створення колективу Інституту і створення Вченої ради
директор-організатор призначається Ректором Університету.
13.1. Директор керує Інститутом і несе відповідальність за його діяльність
перед Університетом.
13.2. Директор:
- представляє Інститут в органах державної влади та управління, органах
місцевого самоврядування та в організаціях усіх форм власності;
- відповідає за результати діяльності Інституту перед Університетом;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- призначає частину складу Вченої ради Інституту;
- самостійно вирішує питання діяльності Інституту відповідно до статутних
завдань, за винятком питань, зазначених в п.п. 11, 14.4, 19, 23 цього Положення;
- без доручення діє від імені Інституту, презентує його в усіх організаціях,
укладає договори, видає доручення;
- видає накази і дає вказівки, обов'язкові длялзсіх працівників Інституту;
- залучає до співробітництва творчі наукові колективи, що організуються на
певний строк для вирішення конкретних завдань.
14. Вчена рада Інституту - вищий орган колегіального розгляду основних
питань наукової діяльності і кадрової роботи Інституту в межах своєї
компетенції.
14.1. Головою вченої ради є директор Інституту, заступником - заступник
директора Інституту, секретарем - вчений секретар Інституту.
14.2. Члени Вченої ради обираються на строк повноважень директора
Інституту голосуванням на загальних зборах (конференції) наукових
співробітників Інституту з числа вчених Інституту, які мають вчений ступінь.
До складу Вченої ради входять всі члени Університету, що мають науковий
ступінь та працюють в Інституті за посадою.
До складу Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні вчені і
спеціалісти-фахівці в галузі досліджень Інституту, які не працюють в ньому.
14.3. Вчена рада обирається на строк повноважень директора Інституту.
14.4. Вчена рада розглядає основні напрямки наукової діяльності Інституту і
рекомендує їх до затвердження, а також розв'язує питання, пов'язані із
забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема:
- стан реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів,
проведення нарад і конференцій;
- матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових досліджень;
- питання, пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
- питання координації та наукового співробітництва Інституту з іншими
організаціями і установами;
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- затвердження тематичних планів науково-дослідної роботи структурних
підрозділів Інституту;
- затвердження піврічних та річних звітів про наукову роботу Інституту;
- питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;
- питання видавничої діяльності Інституту;
- висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на
присудження нагород, у тому числі міжнародних;
- обрання наукових працівників за конкурсом;
- порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань;
- розгляд інших питань, передбачених Положенням Інституту.
14.5.
Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не
менш 1/2 складу її членів, за винятком випадків розгляду кадрових питань,
висунення робіт на присудження нагород та інших питань, де обов'язкова
присутність 2/3 складу її членів.
Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад
50% присутніх на засіданні членів Вченої ради.
Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним (за визначенням
Вченої ради) голосуванням, якщо Положення Інституту не передбачає іншого
порядку.
15. Структура Інституту включає також відділи та сектори (лабораторії).
Основні завдання відділів та секторів, органів, що керують роботою цих
структур, їх компетенція визначаються в Положеннях про відділи та сектори
(лабораторії) Інституту.
Положення про відділи, сектори та лабораторії Інституту затверджуються на
Вченій раді Інституту після їх попередньої рекомендації зазначеними
структурними підрозділами.
Завідувачі секторами (лабораторіями), головні та провідні наукові
співробітники, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші
наукові співробітники та провідні фахівці заміщують посади шляхом укладення
трудового договору чи обрання за конкурсом або за підсумками чергової
атестації.
Заступник директора, вчений секретар, завідувачі науковими відділами
затверджуються на посаду Ректором Університету.
16. Інститут може мати почесного директора, який призначається Вченою
Радою Університету.
17. Колектив Інституту складають всі працівники, які беруть участь в його
діяльності.
Колектив Інституту:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Інституту
соціальних пільг;
- бере участь в матеріальному і моральному стимулюванні праці, клопочеться
про присудження працівникам Інституту державних нагород.
V. ЕКОНОМИШ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
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18. Економічна діяльність Інституту провадиться за рахунок:
- бюджетного фінансування науково-дослідних робіт;
- цільового фінансування наукових програм, тем та ініціативних розробок;
- коштів від виконання робіт на договірних засадах;
- від благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб, у тому числі з-за
кордону;
- грантів, а також інших коштів.
19. Майно і кошти закріплюються за Інститутом на праві оперативного
управління відповідно до їх цільового призначення.
Доходи, одержані Інститутом, використовуються на проведення наукових
досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної і
соціальної бази Інституту, а також на інші цілі, визначені Положенням.
20. Суб'єктами права на об'єкти інтелектуальної власності, створені в
Інституті, є їх автори - наукові співробітники і працівники Інституту, які брали
участь у наукових дослідженнях.
Інститут набуває майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у
встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди з автором.
Об'єкти інтелектуальної власності підлягають правовій охороні в порядку,
передбаченому законодавством.
^
21. Інститут має право згідно з чинним законодавством та за погодженням з
Ректором Університету реалізовувати на внутрішньому і зовнішньому ринках
належні йому об'єкти інтелектуальної власності.
VI. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ
22. Зміни і доповнення до Положення затверджуються наказом ректора.
VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
23. Припинення діяльності Інституту провадиться Вченою
Університету у порядку, встановленому чинним законодавством.
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Положення підготував:
В.о. директора Інституту

Білаш О.В.

Погоджено:
Проректор з науково педагогічної роботи

Переста Ю.Ю.

Начальник юридичного відділу

Тимчак В.В.
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