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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-практичний центр дослідження та захисту конституційних прав 

особи (далі – НПЦ) є структурним науково-практичним та навчальним підрозділом 

Львівського торговельно-економічного університету (далі – ЛТЕУ або 

Університет). 

1.2. Метою діяльності НПЦ є проведення наукових досліджень, навчальних та 

практичних заходів у сфері проблематики захисту конституційних прав особи в 

Україні, провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов 

здійснення поглибленої наукової і навчально-практичної підготовки студентів та 

науковців ЛТЕУ. 

1.3. НПЦ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними 

актами Міністерства освіти і науки України, статутом та локальними актами 

Університету та цим Положенням. 

1.4. Положення діє на безстроковій основі. 

1.5. НПЦ здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для 

поглибленої наукової та навчально-практичної підготовки фахівців відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку Конституційного права України та практики 

Європейського захисту прав та свобод особи. 

1.6. НПЦ створюється на площах і матеріально-технічній базі Університету, 

має відповідне матеріальне забезпечення Університету. 

1.7. НПЦ може мати круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, власні 

бланки та інші реквізити. 

1.8. Місцезнаходження НПЦ розташоване за місцезнаходженням одного з 

корпусів Університету, зокрема за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, 2 а. 

 

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НПЦ 

2.1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками 

Університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових 

результатів, створення новітніх та конкурентоспроможних науково-практичних 

розробок. 

2.2. Здійснення заходів в навчально-практичній сфері відповідно до напряму 

досліджень та розробок, провадження інноваційних форм навчання. 

2.3. Поглиблена наукова і науково-практична підготовка студентів, аспірантів 

і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових 

працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, 

зокрема із залученням вітчизняних і зарубіжних наукових установ, вищих 

навчальних закладів, наукових шкіл, оранів державної влади (у тому числі судової) 

та місцевого самоврядування, суддів, адвокатів, прокурорів та інших фахівців у 

сфері права. 

2.4. Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності 

магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування  
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за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, а також парктиків у 

сфері захисту прав особи. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НПЦ 

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема 

міждисциплінарних та міжнародних, у сфері захисту прав особи. 

3.2. Сприяння підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у 

сфері права. 

3.3. Здійснення трансферу науковох технологій у рамках науково-практичної і 

навчальної кооперації та співробітництва з вищими навчальними закладами, 

центрами освіти та практикуючими юристами і недержавними правозахисними 

організаціями (зокрема і міжнародними), формування інноваційного наукового та 

навчально-практичного середовища. 

3.4. Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і 

докторантів відповідно до головних напрямів наукової та навчально-практичної 

діяльності НПЦ і вимог інноваційного розвитку освіти. 

3.5. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і 

науково-педагогічних працівників, підготовка та перепідготовка кадрів за 

головними напрямами наукової і навчально-практичної діяльності НПЦ. 

3.6. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського 

науково-освітнього простору. 

3.7. Використання кадрового наукового потенціалу НПЦ для вирішення 

актуальних наукових і науково-практичних проблем конституційного захисту прав 

та свобод особи. 

3.8. Інтегрування науково-навчальної діяльності НПЦ з науковою діяльністю 

академічних наукових установ та практичною правозахисною та правозастосовчою 

діяльністю. 

3.9. Міжнародне наукове, навчально-практичне та освітнє співробітництво з 

університетами-партнерами, вітчизняними та міжнародними організаціями, 

фондами, тощо. 

3.10. НПЦ представляє Університет у різних міжнародних наукових та 

навчальних програмах.    

 

4. УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРИ НПЦ 

4.1. НПЦ підпорядковується безпосередньо ректору Університету та Вченій 

раді Університету. 

4.2. НПЦ очолює директор, який є фахівцем у галузі конституційного права 

України (з науковим ступенем доктора юридичних наук) та значним доробком у 

сфері практичного захисту прав особи.  

Директор НПЦ здійснює загальне керівництво НПЦ відповідно до вимог 

законодавства, забезпечує належний рівень наукової та навчально-практичної 

діяльності НПЦ, виконавчої дисципліни учасників та членів НПЦ, керує і 
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організовує роботу спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань 

НПЦ, без довіреності представляє НПЦ в інших установах, закладах і організаціях, 

а також перед будь-якими третіми юридичними або фізичними особами. 

4.3. Директор, за потреби, самостійно визначає кандидатури своїх 

заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи. 

4.4. У НПЦ може створюватися наукова (науково-практична) рада (далі Рада), 

яку очолює директор. Рада є колективним дорадчим органом НПЦ та може 

включати як науковців так і практиків у сфері діяльності НПЦ. 

Рада може заслуховувати звіти та інформацію учасників (членів) НПЦ про 

виконання досліджень або робіт, одержані наукові та навчально-практичні 

результати, може погоджувати кандидатури на відзнаки за наукові досягнення, 

заслуховує наукові доповіді.  

4.5. За відсутності Ради, вище вказані повноваження здійснює директор НПЦ. 

4.6. Чисельність науковців становить не менше 50% від загального складу 

учасників НПЦ. До складу НПЦ можуть входити викладачі, науковці, студенти, 

практики, судді, судді у відставці, адвокати, прокурори та інші фахівці у сфері 

права. 

4.7. Для організації роботи за тематикою в НПЦ можуть створюватися 

науково-навчальні та тематичні групи, лабораторії. 

4.8. Обов'язковим для діяльності НПЦ є залучення студентів (магістрантів) 

для виконання наукових досліджень і розробок та навчально-практичної діяльності. 

4.9. Робота в тематичних групах НПЦ, виконання наукових досліджень і 

розробок, а також навчально-практичних заходів може здійснюватися з оплатою 

або на безоплатній основі. 

 

5. ПРАВА НПЦ 

Для виконання своїх завдань НПЦ має право: 

5.1. На матеріальне забезпечення у межах Університету, фінансування 

наукових досліджень та розробок, а також навчально-практичних заходів, 

поповнення та оновлення матеріально-технічної бази; 

5.2. Здійснювати відбір на факультетах і кафедрах Університету за сприянням 

посадових осіб, керівництва Університету студентів за їх бажанням для залучення 

до наукової роботи, поглибленої навчально-практичної підготовки; 

5.3. Рекомендувати встановлення норми навчального (педагогічного) 

навантаження викладачів НПЦ нижчі за діючі в Університеті, за умов відповідного 

збільшення робочого часу на проведення ними наукових досліджень та розробок, 

керівництва та супроводження наукової, навчальної, практичної роботи студентів; 

5.4. Подавати в установленому порядку пропозиції щодо зменшення 

навчального навантаження окремим магістрантам за рахунок збільшення часу 

виконання ними наукових досліджень і розробок; 

5.5. Отримувати в пріоритетному порядку в Університеті додаткові штатні 

посади наукових і науково-педагогічних працівників для працевлаштування в НПЦ 
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випускників магістратури та аспірантури, що пройшли в ньому поглиблену 

наукову та навчально-практичну підготовку; 

5.6. У встановленому законодавством порядку здійснювати ділові та наукові 

контакти з навчальними закладами, установами, недержавними організаціями, 

фондами, державними органами і органами місцевого самоврядування, адвокатами, 

правозахисниками, іншими юридичними та фізичними особами, як вітчизняними 

так і міжнародними і зарубіжними; 

5.7. У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними 

юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до 

чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та навчально-

практичних робіт, послуг, тощо у межах наукового напряму діяльності НПЦ; 

5.8. Залучати для виконання завдвнь НПЦ вітчизняних та іноземних 

спеціалістів на договірній (контрактній) основі та на інших умовах, що не 

суперечать законодавству України; 

5.9. Рекомендувати до преміювання та нагородження учасників НПЦ за 

досягнуті наукові та навчально-практичні результати. 

5.10. Залучати кошти вітчизняних та закордонних замовників, грантів на 

виконання наукових досліджень та навчально-практичної діяльності НПЦ. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НПЦ 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію НПЦ приймається 

Ректором Університету із його затвердженням Вченою Радою Університету. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Це Положення затверджується вченою радою Університету та набирає 

чинності з дати введення його в дію наказом ректора Університету. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються вченою 

радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 

 


