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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
1. Загальні положення 

1.1. Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя (далі – 
Центр) створюється в рамках Меморандуму про партнерство і співробітництво 
між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та 
Громадською організацією «Центр міжнародного гуманітарного права і 
перехідного правосуддя», укладеного 17 лютого 2020 р. Центр діє як 
структурний підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (далі – Університет).  

1.2. Місією Центру є проведення інноваційної академічної, дослідницької, 
клінічної, стажувальної та видавничої діяльності з метою захисту прав людей, 
постраждалих внаслідок збройного конфлікту, примирення розколотих громад, 
відновлення довіри до справедливості і верховенства права, запровадження 
інституційних реформ, що запобігатимуть повторенню конфліктів і 
міжнародних злочинів. 

Діяльність Центру направлена на те, щоб внести суттєвий та передовий 
внесок у розв’язання теоретичних і практичних питань у сфері перехідного 
правосуддя, включаючи такі теми, як відновлення прав постраждалих від 
збройного конфлікту, переслідування за міжнародні злочини в рамках 
національної і міжнародної юрисдикцій, інституційна реформа з метою 
запобігання повторенню конфлікту, створення і діяльність комісій зі 
встановлення правди, процеси амністії і люстрації та інші питання, що 
виникають в ході відновлення миру в пост-конфліктний період. У фокусі уваги 
Центру є прагнення того, щоб права людей, постраждалих внаслідок збройного 
конфлікту, були захищеними, а їх цінність була зрозумілою для кожного.   

1.3. Реалізуючи місію, зазначену у п. 1.2. Положення, Центр виконує такі 
завдання: 

- сприяє розробці та реалізації сучасних освітніх, науково-дослідницьких 
програм щодо імплементації міжнародного гуманітарного права, міжнародного 
кримінального права і засад перехідного правосуддя; 

- надає органам державної влади та органам місцевого самоврядування 
рекомендації щодо реалізації державної політики в частині імплементації 
міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і засад 
перехідного правосуддя; 

- готує пропозиції задля удосконалення законодавства з питань реалізації 
державної політики в частині імплементації міжнародного гуманітарного права, 
міжнародного кримінального права і засад перехідного правосуддя; 
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- бере участь у громадських обговореннях проєктів нормативно-правових 
актів, які становлять інтерес для громад, постраждалих внаслідок конфліктів;  

- організовує та проводить публічні заходи з актуальних питань 
імплементації міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального 
права і засад перехідного правосуддя; 

- організовує та проводить заходи із підвищення кваліфікації викладачів 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України та державних 
службовців органів судової і виконавчої влади України. 

1.4. Реалізуючи місію і завдання, зазначені у п. 1.2., 1.3. Положення, 
Центр виконує такі функції: 

- проводить академічні дослідження у сфері міжнародного гуманітарного 
права, міжнародного кримінального права та перехідного правосуддя; 

- організовує конференції, круглі столи, семінари, щорічні школи, 
сертифікатні програми, відкриті лекції та інші наукові і навчальні зустрічі із 
залученням вчених Університету та запрошених дослідників і експертів, 
міжнародних партнерів, у тому числі у форматі онлайн; 

- реалізує видавничі проєкти, у тому числі спільні з вченими і 
практичними експертами з інших країн, залучаючи викладачів і студентів 
Університету; 

- надає консультаційну правову допомогу особам, постраждалим 
внаслідок конфлікту, з питань міжнародного кримінального права, 
міжнародного гуманітарного права і захисту прав людини в конфліктний і пост-
конфліктний періоди, залучаючи до такої діяльності студентів Університету в 
рамках юридичної клініки;  

- реалізує інформаційні проєкти, у тому числі спільні з засобами масової 
інформації, залучаючи експертів з інших країн та викладачів і студентів 
Університету; 

- реалізує проєкти з перекладу наукової літератури, законодавства та 
юридичної практики з питань, що відповідають профілю діяльності Центру; 

- на замовлення і за власною ініціативою проводить експертизу 
законопроєктів у сфері забезпечення прав людини в умовах збройного 
конфлікту та готує пропозиції задля удосконалення діючого законодавства та 
державної політики в частині імплементації міжнародного гуманітарного права, 
міжнародного кримінального права і перехідного правосуддя; 

- надає рекомендації освітнім закладам та організовує заходи із 
підвищення кваліфікації викладачів щодо забезпечення освітнього процесу з 
питань міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права 
і перехідного правосуддя; 

- готує звіти, у тому числі у співробітництві з правозахисними 
організаціями, з приводу дотримання прав людини в умовах збройного 
конфлікту в Україні, залучаючи студентів Університету; 

- взаємодіє з органами державної влади і місцевого самоврядування, 
бізнес-структурами, неурядовими і міжнародними організаціями, іншими 
академічними й експертними центрами відповідно до профілю діяльності 
Центру.  
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1.5. Для досягнення своїх цілей та виконання завдань Центр використовує 
матеріальну базу Університету та залучає гранти, кошти організацій-донорів 
тощо. 

1.6. У своїй діяльності Центр керується загальновизнаними принципами 
права, актами міжнародного права, чинним законодавством України, Статутом 
Університету, наказами ректора Університету, цим Положенням. 

1.7. Назва Центру українською мовою: Центр дослідження правових 
проблем перехідного правосуддя, англійською мовою: Centre for the Study of 
Legal Problems of Transitional Justice. 

1.8. Утворення Центру здійснюється наказом ректора Університету. 
1.9. Припинення діяльності Центру здійснюється наказом ректора 

Університету. 
2. Академічна доброчесність 

2.1. Основою діяльності Центру є дотримання вимог академічної 
доброчесності. Центр категорично засуджує будь-які прояви плагіату, 
фальсифікації чи фабрикування даних, використання неперевіреної інформації 
тощо. 

2.2. Порушення вимог академічної доброчесності представниками Центру 
або фізичними чи юридичними особами, залученими до її діяльності, є 
підставою для припинення співробітництва Центру з цими особами. 

 
3. Структура Центру 

 3.1. У складі Центру є керівник і провідні спеціалісти.  
 3.2. Центр очолює керівник Центру, який призначається наказом ректора 

Університету. 
 3.3. Керівник Центру: 
 - визначає напрямки діяльності Центру у межах функцій, визначених цим 

Положенням; 
 - організовує роботу Центру; 
 - представляє Центр у відносинах з органами державної влади і місцевого 

самоврядування, установами, іншими міжнародними і національними 
урядовими і неурядовими організаціями. 

 3.4. Керівник Центру зобов’язаний: 
 - дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Університету, 

наказів ректора, цього Положення; 
 - дотримуватися норм академічної доброчесності у діяльності Центру і 

вимагати цього від інших осіб, залучених до роботи Центру.  
 

4. Діяльність Центру 
4.1. Для виконання своїх завдань Центру може залучати на волонтерських 

засадах, за кошти Центру чи організацій-донорів, зокрема, і шляхом утворення 
тимчасових творчих колективів, професорсько-викладацький склад 
Університету, науковців інших університетів і академічних установ, експертів, 
спеціалістів.  
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4.2. За результатами кожного календарного року Центр готує звіт про 
свою діяльність, який подається проректорові з навчальної роботи 
Університету. 

4.3. Для популяризації своєї діяльності Центр може створювати власні 
веб-сайти, представництва і групи у соціальних мережах, мати власну 
символіку, виготовляти відео- і аудіо-матеріали тощо. 

 
5. Затвердження та внесення змін до Положення про Центр 

5.1. Це положення затверджується наказом ректора Університету. 
5.2. Внесення змін до цього Положення відбувається на підставі наказу 

ректора Університету. 
 


