
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора Національного
університету «Острозька академія»
№ 93 від 25 листопада 2022 р.

СХВАЛЕНО
Вченою радою Національного
університету «Острозька академія»
Протокол № 5 від 24 листопада 2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Центр політичних досліджень (далі – Центр), був створений у 2010 р. з ініціативи

викладачів кафедри політології Національного університету «Острозька академія» (далі –

НаУОА) з метою покращення якості емпіричних і теоретичних політичних досліджень в

Україні, посилення присутності співробітників Центру у вітчизняному та міжнародному

академічному середовищі, інтенсифікації професійної комунікації між українськими та

закордонними вченими.

1.2. Центр є структурним підрозділом кафедри  національної безпеки та політології

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки  НаУОА.

1.3. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Правил

внутрішнього трудового розпорядку НаУОА, Типового положення про наукові структурні

підрозділи НаУОА.

2. Структура Центру

2.1. Структура Центру та його кількісний склад визначаються виходячи з характеру та обсягу

робіт, а також завдань та функцій Центру.

2.2. Науково-дослідні та інші види робіт у Центрі виконуються науково-педагогічними або

науковими працівниками, посадові обов’язки, права та відповідальність яких визначаються

Cтатутом НаУОА.

2.3. Співробітники Центру є працівниками НаУОА, на яких розповсюджуються норми,

установлені Кодексом законів про працю України, Статутом НаУОА, умовами Колективного

договору, Правилами внутрішнього трудового розпорядку НаУОА та іншими локальними

нормативно-правовими актами НаУОА.



2.4. Співробітники Центру беруть участь у всіх формах самоврядування, установлених

Статутом НаУОА.

2.5. Членство в Центрі є добровільним. Співробітники Центру виконують свої обов’язки на

громадських засадах.

2.6. Для ефективної діяльності Центр може залучати наукових, науково-педагогічних

працівників НаУОА, аспірантів, докторантів, слухачів і студентів, а також українських та

зарубіжних фахівців з досліджуваної проблематики на умовах контракту.

3. Основні завдання діяльності Центру

3.1. Підвищення якості наукових та аналітичних політичних досліджень.

3.2. Посилення уваги до поверхнево вивчених тем, зокрема тих, що стосуються політичних

трансформацій, що тривають в Україні від здобуття незалежності.

3.3. Співпраця з українськими та міжнародними виданнями з метою посилення наукової

комунікації і поповнення публічної сфери якісним науковим та аналітичним продуктом.

3.4. Співпраця з іншими науково-дослідними установами, навчальними закладами та

громадськими організаціями.

3.5. Залучення результатів досліджень у освітній процес.

3.6.

3.7. Популяризація наукових та аналітичних досліджень з політичної проблематики у

вітчизняних та міжнародних медіа.

3.8. Рецензування та опонування наукових робіт, обмін науковою інформацією з

дослідниками з інших науково-дослідних і навчальних установ.

3.9. Організація, проведення та участь у науково-методичних семінарах та конференціях,

присвячених питанням викладання політичної науки.

3.10. Апробація наукових досліджень працівників Центру та студентів НаУОА на наукових

заходах, організованих Центром.

3.11. Залучення експертів Центру до участі у міжнародних проектах, мережах і професійних

асоціаціях з метою проведення індивідуальних і колективних досліджень.

4. Основні функції Центру

4.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, презентація їх результатів у

формі конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

4.2. Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам,

структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам.

4.3. Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів,

здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання прикладних і теоретичних

досліджень.



4.4. Організація і проведення наукових заходів, присвячених обговоренню політичної теорії і

політичних проблем.

4.5. Апробація і впровадження нових навчальних програм з політичних досліджень в освітній

процес.

4.6. Громадянська освіта – проведення лекцій, круглих столів, дискусій експертами Центру в

НаУОА, в Україні та за кордоном.

5. Організація діяльності Центру

5.1. Центр очолює Керівник, який є штатним працівником НаУОА чи працює за

сумісництвом і має досвід роботи в науковій/експертній сфері (не менше п’яти років), має

науковий ступінь і публікації з політичної проблематики.

5.2. Керівник виконує свої обов’язки на громадських засадах терміном п’ять років.

5.3. Після закінчення цього терміну Керівник звітує про свою роботу на розширеному

засіданні Центру, де може скласти свої обов’язки, або передати їх іншому працівникові

Центру.

5.4. Керівник організовує і контролює діяльність Центру, забезпечує взаємодію Центру з

факультетами, кафедрами та іншими підрозділами НаУОА. Керівник може призначити

заступника, що виконує свої обов’язки на громадських засадах.

5.5. Працівниками/експертами Центру є викладачі і співробітники НауОА, аспіранти,

магістранти і студенти, які виконують обов’язки в залежності від поставлених Центром

завдань.

5.6. Центр залишає за собою право розробки власного логотипу та фірмового стилю, може

використовувати офіційний бланк НаУОА із зазначенням повної назви Центру.

5.7. Центр має право поширювати інформацію про свою діяльність у медіях, а також на

офіційному сайті українською та іншими мовами.

5.8. Діяльність Центру здійснюється коштом асигнувань, передбачених на наукову і

дослідницьку роботу в НаУОА й Навчально-науковому інституті міжнародних відносин та

національної безпеки; надходжень за прямими договорами (виконання науково-дослідних

робіт); коштів, отриманих від реалізації навчальних, методичних, наукових та інших

розробок; громадських фондів та інших джерел, передбачених законодавством.


