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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Вченої ради 
Науково-дослідного інституту 
правотворчості та науково-правових 
експертиз Національної академії 
правових наук України 
від 26 січня 2023 р., протокол № 1 

 
 

Положення 
про відділ публічно-правових досліджень Науково-дослідного інституту 
правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії 

правових наук України 
 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про відділ публічно-правових досліджень Науково-

дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз 
Національної академії правових наук України (далі – Положення) розроблено 
відповідно до чинного законодавства України, Статуту Національної академії 
правових наук України, Статуту Науково-дослідного інституту правотворчості 
та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України 
(далі – Статут, Інститут) та визначає основні завдання, функції, повноваження 
відділу, його структуру та організацію управління, обов’язки, права та 
відповідальність завідувача відділом. 

1.2. Відділ публічно-правових досліджень (далі – відділ) є структурним 
підрозділом Інституту і безпосередньо підпорядковується заступникові 
директора Інституту з наукової роботи. 

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими 
та підзаконними нормативно-правовими актами України, Статутом, 
постановами загальних зборів, президії та бюро президії НАПрН України, 
рішеннями Вченої ради Інституту, наказами і розпорядженнями директора 
Інституту та цим Положенням. 

1.4. Положення про відділ, зміни та доповнення до нього затверджуються 
Вченою радою Інституту. 
 

2. Основні завдання та функції відділу 
2.1.Основними завданнями відділу є: 
2.1.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, 

спрямованих на розроблення наукових проблем удосконалення механізму 
регулювання публічно-правових відносин на різних етапах розвитку правової 
держави. 

2.1.2. Участь у реалізації завдань із взаємодії Інституту з Верховною 
Радою України, Міністерством юстиції України, Верховним Судом, 
Національною академією правових наук України, провідними правничими 
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школами та громадськими об’єднаннями щодо визначення перспективних 
напрямів публічно-правових досліджень. 

2.1.3. Організація співпраці з органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, судовими 
та правоохоронними органами, науковими установами та закладами вищої 
освіти щодо розробки та виконання державних програм та актів законодавства 
України в частині, що потребує науково-правового обґрунтування та 
забезпечення удосконалення механізму регулювання публічно-правових 
відносин, накопичення, узагальнення та обміну досвідом роботи, надання 
методичної та практичної допомоги. 
 2.1.4. Підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів 
спрямованих на пошук методів, способів та засобів вирішення наукових 
проблем удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин на 
певних етапах розвитку правової держави. 

2.1.5. Організація та проведення на замовлення органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та 
фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх 
результатами науково-правових висновків. 

2.2. Основними функціями відділу є: 
2.2.1. Організація роботи з проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень, спрямованих на розроблення та вирішення проблем удосконалення 
механізму регулювання публічно-правових відносин в умовах сучасних 
світових викликів. 
 2.2.2. Підтримка партнерських контактів з відповідними підрозділами та 
апаратами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, 
наукових установ та закладів вищої освіти, громадських об’єднань, участь, за їх 
запрошеннями, у нарадах та/або засіданнях їх керівних органів, науково-
практичних конференціях, круглих столах та інших організаційних та наукових 
заходах з розгляду проблемних питань  щодо наукового розв’язання та 
наукового забезпечення розвитку публічного права та удосконалення механізму 
регулювання публічно-правових відносин з метою прогресивного розвитку 
правової держави.  

2.2.3. Визначення, розробка та участь у реалізації основних напрямів 
співробітництва з органами державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, судовими та 
правоохоронними органами, науковими установами та закладами вищої освіти, 
громадськими об’єднаннями щодо розробки та виконання державних програм 
та актів законодавства України в частині, що потребує науково-правового 
обґрунтування та забезпечення, розв’язання актуальних проблем 
удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин, 
накопичення, узагальнення та обміну досвідом роботи, надання методичної та 
практичної допомоги. 
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3. Повноваження відділу 
3.1. Відповідно до покладених завдань та функцій відділ наділений 

наступними повноваженнями: 
3.1.1. Надавати обґрунтовані пропозиції та брати участь у розробці 

проєктів організаційно-розпорядчих документів з питань наукової та науково-
дослідної роботи (положень, наказів, розпоряджень тощо). 

3.1.2. Планувати свою діяльність для забезпечення наукових досліджень з 
питань удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин на 
різних етапах розвитку держави, визначати основні напрями свого розвитку 
відповідно до Плану науково-дослідної роботи Інституту, брати участь у 
виконанні наукових планів, реалізації  програм і проєктів. 

3.1.3. Координувати свою діяльність з іншими структурними 
підрозділами Інституту при здійсненні досліджень у сфері публічного права, 
знайомитися з матеріалами та документами, що належать до його компетенції, 
та за необхідності отримувати їх. 

3.1.4. Брати участь у розгляді та обговоренні питань, пов’язаних з 
виконанням покладених на відділ завдань та функцій, на засіданнях Вченої 
ради Інституту та оперативних нарадах його керівництва.  

3.1.5. Брати участь в організації та проведенні наукових заходів 
(конференцій, форумів, семінарів, круглих столів тощо). 

3.1.6. Брати участь у підготовці, розробці та організації випуску 
монографій, збірників наукових праць, коментарів законодавства, 
законопроєктів, науково-методичних матеріалів та інших наукових робіт. 

3.1.7. Надавати консультаційні та інформаційні послуги з наукових та 
науково-прикладних питань, які стосуються сфери діяльності відділу. 

3.1.8. Проводити науково-правові експертні дослідження та готувати за їх 
результатами відповідні висновки. 

3.1.9. Налагоджувати та підтримувати зв’язки з закладами вищої освіти, 
науково-дослідними установами України та зарубіжжя, іншими 
заінтересованими установами та організаціями на предмет співпраці у сфері 
розвиту публічного права та удосконалення механізму регулювання публічно-
правових відносин. 

3.1.10. Вносити пропозиції щодо поліпшення ефективності та якості 
роботи відділу, раціонального використання робочого часу наукових 
працівників. 

3.1.11. Вносити пропозиції щодо заохочення та притягнення до 
відповідальності наукових працівників у встановленому порядку. 

3.2. Перелік повноважень, що передбачені цим Положенням, не є 
вичерпним. Для виконання покладених на відділ завдань і функцій він може 
наділятися іншими правами, якщо це не суперечить законодавству України та 
Статуту. 
 

4. Структура та управління відділом 
4.1. Структура та штатна чисельність відділу визначається штатним 

розписом Інституту, виходячи із основних завдань, функцій, рівня бюджетного 
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та позабюджетного фінансування. 
4.2. Робота відділу забезпечується його науковими працівниками, 

обов’язки, права та відповідальність яких визначаються відповідно до 
законодавства України, Статуту та посадових інструкцій. 

4.3. Організаційною формою роботи відділу є його засідання, які 
проводяться не рідше одного разу на квартал та оформлюються протоколами. У 
випадку прийняття відділом рішень, їх зміст, а також результати голосування 
фіксуються у протоколі засідання. Протокол засідання підписує завідувач 
відділу (виконувач обов’язків завідувача відділу) або особа, яка головувала на 
засіданні. 

4.4. На засіданнях відділу вирішуються основні питання організаційної, 
науково-дослідної та поточної його діяльності, аналізуються, розглядаються та 
затверджуються звіти про проведену науково-дослідну діяльність. 

4.5. Засідання відділу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 
п’ятдесяти відсотків його наукових працівників. 

4.6. Рішення відділу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 
більшість від присутніх на засіданні наукових працівників. 

4.7. Відділ очолює завідувач, який обирається на посаду за конкурсом, 
затверджується президією НАПрН України, призначається на посаду та 
звільняється з неї наказом директора Інституту у встановленому порядку 
відповідно до штатного розпису з дотриманням вимог трудового законодавства. 

4.8. На посаду завідувача відділу призначається особа, яка має вищу 
юридичну освіту, науковий ступінь доктора юридичних наук або доктора 
філософії (кандидата юридичних наук), вчене звання, високі ділові та моральні 
якості, не менше 5 років досвіду у галузі права, за останні п’ять років не менше 
7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених 
до міжнародних наукометричних баз, та/або свідоцтв, патентів, володіє 
державною мовою, відповідає кваліфікаційним вимогам до посади. 

4.9. Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується заступникові 
директора Інституту з наукової роботи. 

4.10. Завідувач відділу здійснює керівництво відділом, визначає коло 
посадових обов’язків підлеглих йому наукових працівників і несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій, 
визначених цим Положенням, а також за виконання доручень керівництва 
НАПрН України та Інституту. 

4.11. Компетенція завідувача відділу визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Інституту. 

4.12. На час тимчасової відсутності завідувача відділу (відпустка, 
відрядження, хвороба тощо) виконання його обов’язків покладається на одного 
з наукових працівників, про що видається відповідний наказ директора 
Інституту. 

4.13. Обов’язки завідувача відділу: 
- здійснює загальне керівництво роботою відділу, організовує та планує 

його роботу, несе персональну відповідальність за організацію науково-
дослідної роботи, виконання покладених на відділ завдань і функцій, 
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збереження та ефективне використання матеріально-технічної бази; 
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції 

наукових працівників відділу, вивчає та впроваджує в його роботу новітні 
технології, які сприятимуть підвищенню ефективності провадження науково-
дослідної діяльності; 

- дає доручення підпорядкованим йому науковим працівникам, розробляє 
посадові інструкції наукових працівників та розподіляє посадові обов’язки між 
ними, розподіляє науково-дослідні та організаційні завдання, наявні 
матеріально-технічні ресурси; 

- організовує та проводить засідання відділу, призначає чергові й 
позачергові засідання, формує їх порядок денний, забезпечує ведення 
протоколу засідання, підписує протокол та ухвалені рішення; 

- готує проєкти службової документації (доповідні та службові записки з 
питань основної діяльності, звіти про проведену роботу, плани роботи, 
пропозиції тощо); 

- забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами 
Інституту, за дорученням керівництва Інституту представляє відділ у 
державних установах та організаціях з питань, що відносяться до компетенції 
відділу; 

- вносить керівництву Інституту пропозиції щодо структури і штатної 
чисельності відділу, призначення на посади та звільнення з посад наукових 
працівників, напрямів подальшого вдосконалення та ефективності роботи, умов 
праці, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності 
підпорядкованих йому наукових працівників; 

- забезпечує та контролює дотримання підпорядкованими науковими 
працівниками вимог нормативно-правових актів з питань основної діяльності 
відділу, дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки 
безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни 
праці, своєчасне та якісне виконання завдань, доручень, підготовку документів, 
ведення та збереження документації; 

- звітує перед керівництвом Інституту про виконання покладених на 
відділ завдань, функцій та затверджених планів роботи; 

- дотримується вимог Закону України «Про запобігання корупції»; 
- створює підпорядкованим йому науковим працівникам, у межах своїх 

повноважень, безпечні та нешкідливі умови праці; 
- вирішує інші питання, пов’язані з організацією й координацією 

діяльності відділу, відповідно до завдань відділу та Інституту. 
4.14. Завідувач відділу має право: 
- діяти згідно з повноваженнями, визначеними цим Положенням; 
- самостійно встановлювати організаційні принципи роботи відділу; 
- брати участь у розгляді та обговоренні питань, пов'язаних з виконанням 

покладених на відділ завдань і функцій на засіданнях Вченої ради Інституту та 
оперативних нарадах керівництва; 

- знайомитися з матеріалами і документами з питань, що належать до 
компетенції відділу, в структурних підрозділах Інституту, запитувати й 
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одержувати в установленому порядку від них інформацію та довідкові 
матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій; 

- надавати, відповідно до своєї компетенції, відомості, пропозиції та 
зауваження структурним підрозділам Інституту; 

- візувати документи в межах своєї компетенції; 
- вимагати від підпорядкованих наукових працівників дотримання вимог 

законодавства, своєчасного виконання завдань та доручень, інформувати 
керівництво Інституту про порушення зазначених вимог; 

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін у структурі та 
штатній чисельності відділу, поліпшення ефективності та якості його роботи, 
раціонального використання робочого часу науковими працівниками, подання 
про призначення на посади та звільнення з посад наукових працівників, 
встановлення їм надбавок до посадових окладів, преміювання, заохочення або 
притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної 
винагороди за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел 
фінансування відповідно до наукових результатів, якості та складності роботи; 

- на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються 
державою, юридичними та фізичними особами; 

- займатися науково-педагогічною та практичною діяльністю, надавати 
консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до 
законодавства. 

4.15. Завідувач відділу несе відповідальність за: 
- невиконання покладених на відділ завдань і функцій, передбачених цим 

Положенням; 
- неналежне збереження та неефективне використання матеріально-

технічних ресурсів, шо закріплені за відділом; 
- недотримання трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, вимог нормативних документів з техніки безпеки, охорони праці, 
пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці. 

4.16. Наукові працівники відділу обираються за конкурсом, 
призначаються на посади та звільняються з них наказами директора Інституту у 
встановленому порядку відповідно до штатного розпису Інституту. 

4.17. Наукові працівники відділу несуть відповідальність за своєчасне та 
якісне виконання посадових обов’язків, дотримання дисципліни, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативних документів з техніки 
безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни 
праці, збереження та ефективне використання закріплених за ними 
матеріально-технічних ресурсів. 

4.18. Відділ забезпечує ведення документації відповідно до затвердженої 
Номенклатури справ та Інструкції з діловодства Інституту. 
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