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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-дослідний інститут публічного адміністрування та менеджменту 

(далі – Інститут) є структурним підрозділом Національного університету 

«Чернігівська політехніка» (далі – Університет) і підпорядковується ректору 

Університету. 

1.3. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням. 

1.4. Керує Інститутом на громадських засадах директор, який призначається 

наказом ректора з числа науково-педагогічних працівників Університету, 

кваліфікованих фахівців у галузі державного управління, які мають науковий ступінь 

та вчене звання за профілем діяльності Інституту.  

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Метою діяльності Інституту є формування та розвиток «центру знань» 

щодо інтеграції наукових досягнень і інновацій, кращого наукового досвіду у 

формуванні публічної політики, публічного адміністрування та менеджменту, 

здійснення професіоналізації й європеїзації державного управління та місцевого 

самоврядування. 

2.2. Напрямами діяльності Інституту є науково-дослідна, експертно-

аналітична, консультативно-дорадча, організаційно-розпорядча, інформаційно-

комунікативна та міжнародна діяльність. 

2.2. Основними завданнями діяльності Інституту є: 

• продукування та розповсюдження нових знань у сфері публічного 

адміністрування та менеджменту; 

• сприяння розвитку наукових шкіл та координація взаємодії між ними як 

через міждисциплінарні форми наукових досліджень, так і шляхом проведення 

спільних комунікативних заходів; 

• надання експертно-консультативних, науково-методичних та інформаційно-

аналітичних послуг органам державної влади та органам місцевого самоврядування; 

розвиток на базі Інституту Knowledge hub для державного сектору; 

2.2. Основними напрямами діяльності Інституту є: 
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• визначення пріоритетних напрямів та координація фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень у сфері публічного адміністрування та 

менеджменту, їх моніторинг; посилення зорієнтованості наукових робіт (у тому 

числі магістерських та дисертаційних) на запити та потреби органів державної влади 

й органів місцевого самоврядування; формування механізмів впровадження 

наукових результатів в діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

• формування тимчасових творчих колективів для вивчення проблемних 

питань у сфері публічного адміністрування та менеджменту, підготовки за 

результатами аналізу наукових монографій, навчальних посібників з актуальних 

фундаментальних і прикладних проблем, публічне представлення результатів 

наукових досліджень; 

• модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема шляхом 

запровадження постійно діючих семінарів, тренінгів, програм підвищення 

кваліфікації (у тому числі на дистанційній основі), стажування (у тому числі 

закордоном); 

• співпраця та розвиток міжгалузевих зв'язків на основі спільних програм та 

проектів з науковими установами та закладами освіти; створення на базі Інституту 

консорціуму навчальних закладів, що здійснюють підготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а 

також наукову діяльність у сфері публічного адміністрування та менеджменту; 

• моніторинг національних, державних, цільових комплексних наукових 

програм, орієнтованих на реалізацію державної політики у сфері публічного 

адміністрування та менеджменту; рецензування науково-дослідних розробок та 

попередня експертиза регіональних проектів у сфері публічного адміністрування та 

менеджменту, а також в економіці, соціальній та гуманітарній сферах на 

регіональному рівні; 

• формування та систематичне оновлення відкритих електронних баз 

наукових розробок, фахівців та експертів у сфері публічного адміністрування та 

менеджменту; 
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• запровадження наукової експертно-аналітичної платформи для проведення 

громадських слухань, громадського обговорення актуальних питань публічного 

управління;  

• формування на базі Університету міжнародного наукового центру 

глобального менеджменту; запровадження за результатами його діяльності 

проведення щорічної літньої школи; 

• активізація співпраці з міжнародними організаціями з метою залучення 

грантової допомоги для виконання програмних завдань Університету; оновлення 

чинних та укладення нових угод про співпрацю з вітчизняними та зарубіжними 

установами та закладами освіти професійного навчання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, проведення спільних наукових 

досліджень і науково-комунікативних заходів. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ 

3.1. Контроль за діяльністю Інституту здійснює ректор та проректори за сферою 

своїх повноважень.  

3.2. Директор Інституту звітує про свою діяльність перед Вченою радою 

Університету та ректором.  

3.3. Контроль за діяльністю Інституту та перевірка певних видів роботи Інституту 

може здійснюватися, за рішенням ректора, іншими посадовими особами та 

структурними підрозділами Університету.  

 

4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

4.1 Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його ліквідації або 

реорганізації.  

4.2. Інститут реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету за 

рішенням Вченої ради Університету.  

4.3. При реорганізації Інституту  документи, які знаходяться в Інституті, 

передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації – до архіву 

Університету.  
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5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ 

ЗМІН  

 

5.1. Це Положення розглядається і затверджується Вченою радою 

Університету. 

5.2 Інститут може пропонувати зміни та доповнення до цього Положення. 

5.3 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і погоджуються 

Вченою радою Університету та вводяться у дію наказом ректора. 
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