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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-дослідний інститут порівняльного публічного права і
міжнародного права Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
1. Мета діяльності Інституту
1.1. Науково-дослідний інститут порівняльного публічного права та
міжнародного права (далі – НДІПППМП, Інститут) є структурним підрозділом
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет» (далі – Університет, УжНУ).
1.2. Місія НДІПППМП – впровадження інноваційних ідей у діяльності
органів публічної влади, громадських організацій в Україні щодо забезпечення
прав людини і основоположних свобод, упровадження сучасних методів
публічного управління та взаємодії органів публічної влади на національному та
наднаціональному рівні.
1.3. Метою діяльності НДІПППМП є проведення комплексних
доктринальних та прикладних досліджень актуальних проблем з публічного права
з урахуванням вітчизняного, зарубіжного та міжнародного досвіду з урахуванням
специфіки країн Центральної і Східної Європи (далі - ЦСЄ), а також
функціонування регіональних і глобальних міжнародних організацій.
1.4. Принципи діяльності Інституту:
1) верховенство права;
2) самостійність;
3) академічна свобода;
4) субсидіарність;
5) ініціативність;
6) інноваційність;
7) гнучкість;
8) законність;
9) партнерство;
10) результативність.
1.5. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством,
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом
Університету та цим Положенням. Інститут здійснює свою діяльність відповідно
до напрямів науково-дослідної та навчально-освітньої діяльності Університету,
своєї Концепції та щорічних Планів розвитку
1.6. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови
для поглибленої наукової та науково-прикладної підготовки фахівців відповідно
до Концепції НДІПППМП, які приймаються на Загальних зборах НДІПППМП та
затверджуються ректором Університету.
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1.7. Зміни до Концепції Інституту здійснюються з урахуванням стану і
перспектив розвитку національної правової системи країни та тенденцій розвитку
правових явищ і процесів у регіональному і світовому вимірі.
1.8. Інститут є відкритим для співробітництва з іншими організаціями
незалежно від видів власності, вищими навчальними закладами, науковими та
науково-дослідними
установами,
органами
місцевого
самоврядування,
релігійними, громадськими організаціями, іншими юридичними особами та
громадянами для реалізації завдань, закріплених у цьому Положенні.
1.9. Інститут створюється на площах і науково-навчальній базі Університету
та має відповідне матеріальне забезпечення.
1.10. Інститут має круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, власні
бланки та інші реквізити погоджені в порядку передбаченому Інструкцією з
діловодства Ужгородського національного універистету.
1.11. Офіційна назва Інституту:
а) українською мовою: Науково-дослідний інститут порівняльного
публічного права та міжнародного права Ужгородського національного
університету;
б) англійською мовою: Comparative Public Law and International Law
Institute.
Скорочена назва:
українською мовою – НДІПППМП;
англійською мовою – CPLILI.
ІІ. Мета та завдання діяльності Інституту
2.1. Основними завданнями Інституту є проведення комплексних
доктринальних та прикладних досліджень актуальних проблем з публічного права
і міжнародного права з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду
функціонування правових інститутів, створення конкурентоспроможних на
світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, провадження
інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення
поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців. НДІПППМП
створено з метою наукового та забезпечення заходів, що спрямовані на визнання
сучасних досліджень у сфері публічного і міжнародного права та їх впровадження
у діяльності органів публічної влади, політичних партій і громадських
організацій.
2.2. Предметом діяльності НДІПППМП є фундаментальні та прикладні
дослідження сучасних проблем конституціоналізму в Україні та зарубіжних
країнах.
2.3. Основними напрямками науково-дослідницької діяльності НДІПППМП
відповідно до п. 2.1 - 2.2 цього Положення є:
1) проведення наукових досліджень відповідно до сучасних концепцій
публічного і міжнародного права, написання монографій та наукових видань з
цієї проблематики;
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2) розробка та видання підручників, навчальних посібників, науководовідкової літератури з циклу публічно-правових і міжнародного-правових
дисциплін та окремих проблем публічного і міжнародного права;
3) узагальнення міжнародного досвіду та розробка пропозицій щодо
можливостей використання в Україні окремих елементів позитивного і
прийнятного для України правового досвіду іноземних держав та міжнародних
(наднаціональних об’єднань);
4) розробка у дорадчій якості проектів правових актів для органів публічної
влади;
5) проведення прикладних досліджень з окремих питань застосування
конституції і законів в Україні та дослідження досвіду зарубіжних країн, у рамках
правових систем Ради Європи та Європейського Союзу, інших регіональних і
міжнародних систем;
6) організація та проведення наукових конференцій, круглих столів,
наукових, методичних семінарів з доктринальних та прикладних проблем
публічного і міжнародного права та порівняльного правознавства;
7) надання практичних і методичних рекомендацій з окремих питань
застосування положень Конституції і законів суб’єктами владних повноважень,
політичних партій, громадських організацій, фізичним та юридичними особами;
8) здійснення наукових експертиз щодо змісту законопроектів та з окремих
питань застосування Конституції і законів України.
9) отримання науковими і науково-педагогічними працівниками,
студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення
конкурентоспроможних на вітчизняному і світовому ринку доктринальних та
прикладних досліджень;
10) розвиток співробітництва з національними та міжнародними науководослідними установами та організаціями;
11) впровадження результатів діяльності НДІПППМП у науково-освітню
діяльність, аналіз результатів наукових досліджень та відбір програм і проектів з
метою їх подальшого впровадження.
2.4. Відповідно до мети і предмету діяльності НДІПППМП здійснює в
межах своєї компетенції науково-організаційну діяльність, а саме:
1) збір, розповсюдження та обмін інформацією, в тому числі тією, що
отримана в результаті проведених досліджень;
2) здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму
досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності;
3) координацію і співробітництво з вищими навчальними закладами та
іншими науково-дослідними організаціями та установами як в Україні, так і за
кордоном, для вирішення комплексних проблем характеру у галузях публічного і
міжнародного права та порівняльного правознавства;
4) веде спільні наукові дослідження і розробки з іншими організаціями як в
Україні, так і за її межами, з виконання тем (робіт) на підставі договорів;
5) надає кваліфіковану науково-практичну, консультаційну та іншу
допомогу підприємствам, установам і організаціям, іншим юридичним та
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фізичним особам з юридичних питань, веде авторський нагляд за використанням
наукових розробок НДІПППМП;
6) поглиблення наукової і науково-технічної підготовки студентів,
аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і
наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і
розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної академії
правових наук України, Національної академії наук України;
7) забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і
докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної
діяльності НДІПППМП;
8) організовує проведення наукових конференцій, нарад, семінарів, круглих
столів з юридичних проблем і напрямків досліджень НДІПППМП;
9) здійснює взаємний обмін науковцями та фахівцями з науковопрактичними та іншими організаціями й установами України та зарубіжних країн,
відряджає працівників НДІПППМП за кордон та приймає в себе іноземних
фахівців;
10) видає наукові праці, проводить стажування науковців та викладачів,
організовує роботу з підвищення кваліфікації співробітників НДІПППМП;
11) забезпечує виконання чинного законодавства, що регламентує наукову,
виробничу і фінансово-господарську діяльність НДІПППМП;
12) вироблення пропозицій та проектів нормативно-правових актів у сфері
діяльності НДІПППМП;
13) здійснює інші науково-організаційні заходи, необхідні для досягнення
мети, передбаченої цим Положенням.
2.5. Інститут здійснює на госпрозрахунковій основі видавничу,
посередницьку та іншу господарську діяльність, яка відповідає завданням
НДІПППМП і не заборонена чинним законодавством, у тому числі веде
видавничу роботу, може розповсюджувати на госпрозрахунковій основі
результати власної науково-виробничої діяльності, аналітичну і довідкову
інформацію з питань соціально-економічного розвитку України і зарубіжного
досвіду.
2.6. Відповідно до мети, визначеної цим Положенням, та враховуючи
специфіку його функціонування, НДІПППМП здійснює інші види наукової,
освітньої та господарської діяльності для забезпечення умов діяльності Інституту,
не заборонені чинним законодавством України.
ІІІ. Організація діяльності Інституту
3.1. Інститут є структурним підрозділом Університету і підпорядковується
безпосередньо ректору.
3.2. Очолює Інститут директор, який призначається наказом ректора
Університету за поданням Загальних зборів НДІПППМП. Перше призначення на
посаду виконувача обов’язків директора НДІПППМП здійснюється ректором
Університету шляхом прийняття відповідного наказу.
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3.3. Директор здійснює загальне керівництво відповідно до вимог
законодавства, забезпечує належний рівень трудової і виконавчої дисципліни,
керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних
завдань, представляє його в інших установах, закладах і організаціях.
3.4. Директор готує пропозиції щодо кандидатур своїх заступників, які
здійснюють управління за окремими напрямами роботи, та вносить пропозиції
щодо штатної чисельності Інституту.
3.5. В Інституті створюється наукова рада (далі – Рада), яку очолює
директор. Рада є колективним дорадчим органом, який обирається Загальними
зборами НДІПППМП.
3.6. Рада заслуховує звіти та інформацію працівників НДІПППМП про
виконання робіт, одержані наукові та науково-прикладні результати, погоджує
кандидатури працівників на відзнаки за наукові досягнення, заслуховує наукові
доповіді здобувачів наукового ступеня тощо. Для забезпечення поточної
діяльності ради на одного з працівників НДІПППМП можуть покладатись функції
ученого секретаря ради.
3.7. Рада в межах затвердженої Концепції діяльності НДІПППМП здійснює
організацію і координацію науково-дослідної роботи.
3.8. Для організації роботи за тематикою в Інституті створюються відділи,
центри та лабораторії, що очолюються докторами філософії чи докторами наук.
Обов'язковим для проблемних лабораторій є залучення студентів (магістрантів)
для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на безоплатній
основі згідно з чинним законодавством України. Лабораторії можуть входити до
складу відділу або функціонувати в Інституті окремо. До роботи у відділи, центри
залучаються студенти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою
або на безоплатній основі.
3.9. До реалізації проектів НДІПППМП залучаються провідні викладачі
Університету, провідні фахівці в галузі конституційного права з органів публічної
влади, науково-дослідних установ, юридичних вищих навчальних закладів,
громадських організацій та політичних партій.
ІV. Права та обов’язки НДІПППМП
4.1. Права Інституту:
4.1.1. Інститут користується правами, передбаченими Конституцією
України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про вищу освіту",
іншими законодавчими актами України, Статутом Університету, цим
Положенням та Концепцією та іншими нормативними актами НДІПППМП.
4.1.2. НДІПППМП на засадах академічної автономії планує і здійснює свою
науково-освітню, науково-дослідну, визначає стратегію та напрямки свого
розвитку відповідно до напрямків науково-дослідної та науково-освітньої
діяльності Університету, пріоритетів юридичної науки та на підставі договорів,
що укладаються зі споживачами науково-дослідницької, аналітичної продукції
(робіт, послуг), у тому числі як з державними органами і відомствами, так і з
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іншими організаціями і суб'єктами господарювання та замовниками з-за кордону,
а також тими, що визначені за конкурсом.
4.1.3. Інститут має право:
1) створювати наукові лабораторії, творчі групи, необхідні для наукової,
освітньої і прикладної діяльності;
2) залучати (за домовленістю) до роботи у творчі групи на договірних
засадах як власних працівників, так і сторонніх фахівців і спеціалістів, які мають
необхідну кваліфікацію у порядку, встановленому чинним законодавством;
3) укладати, згідно з чинним законодавством України, угоди із
споживачами наукової продукції, включаючи замовників з-за кордону,
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, розвивати міжнародне, ділове
науково-технічне співробітництво, обмін науковим досвідом, кадрами у галузі
порівняльно-правових досліджень;
4) у межах Університету на забезпечення фінансування наукових
досліджень та розробок за рахунок видатків загального фонду державного
бюджету, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази;
5) здійснювати відбір на кафедрах за сприянням посадових осіб,
керівництва Університету обдарованих студентів за їхнім бажанням для
залучення до наукової роботи, поглибленої наукової та науково-технічної
підготовки;
6) у встановленому чинним законодавством порядку здійснювати ділові та
наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн;
7) у межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними
юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до
чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних робіт, послуг, у межах
головного наукового напряму діяльності НДІПППМП;
8) залучати для виконання робіт вітчизняних та іноземних спеціалістів на
контрактній основі, за договорами підряду та на інших умовах, що не суперечать
законодавству.
9) ініціювати преміювання працівників НДІПППМП за досягнуті наукові та
науково-прикладні результати.
4.2. Обов'язки Інституту:
4.2.1. При визначенні стратегії і напрямків наукових досліджень
НДІПППМП керується, насамперед, державними пріоритетами юридичної науки,
програмами науково-освітньої діяльності та планами роботи Університету,
Концепцією та планами роботи НДІПППМП.
4.2.2. Кожен науковий та науково-педагогічний працівник НДІПППМП
зобов’язаний:
1) щороку опублікувати не менше однієї публікації у фахових виданнях та
закордонних фахових виданнях;
2) здійснювати керівництво науковими дослідженнями та розробками не
менше ніж двох студентів, відповідаючи за їх індивідуальну поглиблену наукову,
науково-технічну та інноваційну підготовку;
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3) науковці НДІПППМП, що готують до захисту докторську дисертацію,
повинні видавати наукову монографію за темою дисертації;
4) доктори та кандидати наук, що беруть участь у навчальному процесі в
Інституті, повинні мати протягом терміну виконання програми виданими не двох
друкованих аркушів власного доробку в підручниках та навчальних посібниках.
5) кожна фундаментальна чи прикладна науково-дослідна робота, що
виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету два й
більше років, повинна завершуватись завершальним науковим звітом і
підготовкою до публікації наукової монографії.
6) кожна прикладна наукова розробка, що виконується за рахунок видатків
загального
фонду
державного
бюджету,
завершується
створенням
конкурентоспроможного на вітчизняному або/та світовому ринку науковоприкладного результату або такого результату.
7) кожен магістрант, що пройшов наукову підготовку в НДІПППМП
протягом понад півтора роки, повинен мати не менше двох наукових публікацій у
фахових виданнях, не менше ніж одна з яких є одноосібною.
8) Інститут має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації
шляхом активізації та урізноманітнення форм роботи з установами Національної
академії правових наук, органами публічної влади, міжнародними організаціями
та зарубіжними університетами та науковими установами.
9) Інститут розробляє порядок та забезпечує умови стажування аспірантів і
молодих учених у провідних університетах та наукових центрах.
10) Інститут щороку звітує щодо результатів виконання завдань і заходів
Концепції та щорічної програми діяльності згідно з показниками, установленими
Університетом відповідно до критеріїв та рівня їх фінансування в поточному році.
V. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування
діяльності ІПППМП
5.1. Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Інституту здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних
досліджень і розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до
функціональних повноважень, а також від грантової діяльності, власних
надходжень НДІПППМП, спонсорів та інших надходжень, не заборонених
законодавством України.
5.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності НДІПППМП
Університетом закріплюються комп'ютери, які дозволяють працювати з
правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі,
канцелярське приладдя тощо.
5.3. Інститут зобов'язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї
матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за
обраним науково-дослідницьким напрямом, призначаючи щороку на це частину
від загальних надходжень. Обґрунтування зазначених витрат погоджуються
ректором Університету.
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VI. Реорганізація та ліквідація Інституту
6.1. Рішення про утворення НДІПППМП ухвалюється Вченою радою
Університету за поданням ректора.
6.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію НДІПППМП приймається
Вченою радою Університету за поданням ректора або директора Інституту.
6.3. При реорганізації і ліквідації НДІПППМП працівникам, які
звільнюються, гарантується додержання їх прав та законних інтересів відповідно
до трудового законодавства України.
VI. Перехідні та прикінцеві положення
8.1. Положення про Інститут набуває чинності з моменту його затвердження
наказом ректора Університету.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення схвалюються Вченою радою
університету та затверджуються наказом ректора Університету за поданням
директора Інституту.
Положення розглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «УжНУ»
від ___ березня 2015 року (протокол №______)
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