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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр литовського права Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Це Положення регламентує загальні засади функціонування Центру 

литовського права Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ (далі -  Центр).

1.2. Центр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(далі -  університет) функціонує на громадських засадах без Права юридичної
особи. Місією Центру є створення умов для розвитку постійних академічних 

, ■ . •' . . . .  зв язків та здійснення спільних дослідницьких, навчальних проектів із освітніми
установами та організаціями Литовської Республіки.

1.3. Положення про Центр розроблено на підставі Законів України «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 
діяльність». Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами і 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативними актами Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів 
виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями 
ректора, проректора, рішеннями Вченої ради університету та цим Положенням.

1.4. Взаємовідносини Центру з університетом здійснюються на підставі 
адміністративного підпорядкування згідно з цим Положенням. Рішення органів 
управління університету є обов'язковими для керівництва та працівників Центру.

1.5. Центр підпорядковується безпосередньо ректору університету.
1.6. У своїй діяльності Центр співпрацює з ректоратом, факультетами, 

кафедрами, лабораторіями та іншими структурними підрозділами університету.

2.1. Метою діяльності Центру є об’єднання, координація та 
міждисциплінарна інтеграція діяльності підрозділів університету щодо 
дослідження проблематики литовського законодавства та європейської 
юридичної доктрини в цілому.

Пріоритетними для Центру є науково-дослідна, науково-методична, 
навчально-консультативна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича 
діяльність.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ



Центр здійснює прогнозування, планування, організацію та координацію 
дослідницької, освітньої та презентаційної роботи у напрямі вивчення ні 
адаптації норм європейського права, зокрема на прикладі законодавчої системи 
Литовської Республіки, у вітчизняному правовому просторі, налагоджу« 
співробітництво у цьому напрямі із вітчизняними та зарубіжними вищими 
навчальними закладами, науковими організаціями, установами, державними 
органами та бізнес-структурами.

2.2. Завданнями Центру є:
2.2.1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів із вищих 

навчальних закладів Литовської Республіки, навчальних занять зі студентами і 
викладачами університету, спрямованих на отримання знань з європейської о 
законодавства та європейської юридичної доктрини.

2.2.2. Сприяння проведенню студентами і викладачами) наукових досліджені 
з актуальної проблематики литовського законодавства та європейської юридичної 
доктрини в цілому.

2.2.3. Пошук партнерів з кола вищих навчальних закладів, наукових установ 
та інших державних і недержавних утворень для проведення спільних навчальних 
та наукових заходів.

2.2.4. Забезпечення належного мас-медійного та Інтернет-предстазнишна 
наукової діяльності університету, ефективний науковий паблик рілейшнз їв 
брендинг наукових шкіл університету.

2.2.5. Участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної топь 
допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування Центру.

2.2.6. Організація та проведення занять з вивчення студентами іа 
викладачами англійської мови.

2.2.7. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови 
навчання та стажування у навчальних закладах Литовської республіки, інших 
країнах Європейського Союзу, про можливості участі студентів та викладачів ; 
міжнародних програмах і проектах.

2.2.8. Надання допомоги студентсько-курсантській молоді у встановленні 
контактів з професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів та 
наукових установ Європейського Союзу.

2.2.9. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих 
столів та інших подібних заходів.

2.2.10. Пошук та розширення міжнародних контактів необхідних для 
наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи.

2.2.11. Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними 
представництвами країн Європейського Союзу, фондами та місіями в Україні.



2.2.12. Моніторинг національного законодавства, його порівняльний аналіз із 
законодавчими системами країн Європейського Союзу, зокрема Литовської 
Республіки. З цією метою передбачено проводити в рамках роботи Центру серію 
тематичних досліджень. На заходах за участю провідних науковців та практиків 
передбачається обговорення загальних проблем національного законодавства у 
порівнянні із законодавчими системами країн Європейського Союзу на прикладі 
Литовської Республіки, а також питання виборчого, інформаційного, 
екологічного, соціального, господарського та адміністративного законодавства.

2.3. Реалізацію завдань Центру забезпечують наукові та науково-педагогічні 
працівники, докторанти, аспіранти/ад’юнкти, студенти/курсанти, об’єднані у 
творчі лабораторії та індивідуально. За необхідності до виконання означених 
завдань можуть бути залучені працівники сторонніх організацій на основі 
окремих угод про співпрацю.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
3.1. Структура Центру визначається наказом університету згідно з вимогами 

чинного законодавства, відповідних нормативних документів та цього 
Положення.

3.2. Працівники Центру входять до складу постійно діючих лабораторій. До 
складу лабораторій тимчасово можуть бути залучені окремі працівники 
університету, аспіранти/ад’юнкти, студенти/курсанти.

3.3. Для виконання завдань Центру можуть залучатися співробітники інших 
підприємств, установ та організацій.

3.4. Виконання робіт в межах Центру обліковується в індивідуальних планах 
роботи науково-педагогічних працівників.

3.5. Управління Центром та координацію його роботи здійснює директор -  
проректор університету за відповідним напрямом роботи, який має науковий 
ступінь доктора наук. Директор здійснює безпосереднє керівництво та є 
відповідальним за виконання покладених на Центр завдань.

Обов’язки директора Центру:
— забезпечувати дотримання працівниками Центру вимог чинного 

законодавства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних 
актів, Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку нормативних 
Документів університету, наказів та розпоряджень ректора і цього Положення;

— здійснювати планування, організацію та контроль за всіма напрямами 
діяльності, визначеними для Центру.

Директор, здійснюючи управління Центром, виконує такі функції:
— розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Центру й організовує 

оперативне управління діяльністю Центру;
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-  визначає функціональні обов’язки працівників Центру;
-  контролює виконання договірних зобов’язань Центру в межах 

повноважень, наданих ректором;
-  вносить до розгляду керівництва університету проекти наказів, які 

стосуються діяльності Центру;
-  подає керівництву університету пропозиції щодо змін в організаційній 

структурі Центру;
-  подає керівництву університету пропозиції щодо організації взаємодії 

Центру з іншими підрозділами університету.
3.6. Директор Центру має заступника. Обов’язки заступника визначає 

директор Центру.
4. ПРАВА ЦЕНТРУ

Відповідно до покладених завдань Центр має право:
4.1. Здійснювати дослідження сфер, галузей, окремих аспектів та питань 

європейського права, а також адаптації правової системи України до acquis ЄС.
4.2. Залучати відповідних фахівців для розробки і здійснення заходів, які 

проводяться Центром відповідно до покладених на неї завдань.
4.3. Проводити конференції, симпозіуми, «круглі столи», інші заходи з 

питань європейського права та адаптації правової системи України до acquis ЄС.
4.4. Взаємодіяти з міжнародними фондами, організаціями, установами з 

питань, що входять до компетенції Центру. Ініціювати із запитами до 
міжнародних та іноземних інституцій, а також до підприємств, установ, 
організацій в Україні з метою отримання інформації, необхідної для виконання 
покладених на Центр завдань.

4.5. Створювати науково-експертну раду, інші дорадчі та консультативні 
органи для виконання покладених на Центр завдань.

4.6. Здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов'язану з виконанням 
завдань Центру.

4.7. Одержувати для ознайомлення, використання в роботі законодавчі та 
інші нормативні документи з питань міжнародної діяльності, що надходять до 
університету.

4.8. Одержувати від структурних підрозділів університету документи, 
довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань в 
передбачених законодавством порядку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

5.1. Центр зобов’язаний:
виконувати основні завдання, визначені даним Положенням;

- виконур°ти накази ректора та рішення Вченої ради університету;
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-  раціонально використовувати матеріальні цінності, закріплені за 
співробітниками Центру;

-  вести документацію відповідно до вимог діловодства та вимог 
Університету.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

6.1. Матеріально-технічну базу Центру становлять матеріальні цінності, 
закріплені за ним ректором університету.

6.2. Фінансове забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок:
-  власних коштів університету;
-  інших джерел (грантів, спонсорської допомоги, благодійних внесків 

та інших надходжень), не заборонених чинним законодавством України.

7. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ
7.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється наказом ректора 

університету в установленому законодавством порядку.

Схвалено
рішенням Вченої ради 
протокол від 21.12.2017 № 4

Начальник відділу 
організації наукової роботи О.В. Марченко




