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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1 Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку (далі – Ресурсний центр) 

створено при кафедрі публічного управління, адміністрування та міжнародної 
економіки (далі – Кафедра) економічного факультету (далі – Факультет) 
Білоцерківського національного аграрного університету (далі – БНАУ), входить до 
структури  економічного факультету. 

1.2 Діяльність Ресурсного центру базується на основі нормативно-правових актів, 
зокрема Закону України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, постанови КМУ “Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими 
установами” від 28.07.2003 р. № 1180 зі змінами та доповненнями, Статуту БНАУ та інших 
нормативних документів.  

1.3 Ресурсний центр створюється наказом ректора згідно з рішенням Вченої ради 
університету. 

1.4 Адреса Ресурсного центру в Університеті: Київська обл., місто Біла Церква, 
Соборна пл 8/1. 

1.5 Місцезнаходження Ресурсного центру в Університеті: корпус №1, кафедра 
публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, аудиторія 123.  

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ  

2.1. Мета Ресурсного центру – активізація науково-дослідної діяльності 
БНАУ, розширення практичної складової у підготовці фахівців публічного 
управління та адміністрування, участь у публічних науково-комунікативних заходах 
та подіях, які мають на меті розширення наукового світогляду, посилення науково-
дослідної роботи у сфері сталого регіонального розвитку, пошук альтернативних 
шляхів фінансування науково-дослідної роботи кафедри. 

2.2. Завдання: 
– виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт і 

проектів з актуальних питань розвитку регіону та органів місцевого 
самоврядування. 

– формування теоретико-методологічних та практичних засад сталого розвитку 
сільських територій й міст за участі місцевих громад;  

– зв’язок з освітньо-виховним процесом, залучення професорсько-
викладацького складу, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих 
науково-практичних завдань у сфері сталого регіонального розвитку; 

– залучення представників регіональних суб’єктів публічної влади до 
освітнього процесу та спільного вирішення важливих науково-практичних завдань у 
сфері сталого регіонального розвитку; 
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–  популяризація освітньої діяльності БНАУ шляхом активної участі у 
громадській діяльності та взаємодії з засобами масової інформації  

– налагодження співпраці з міжнародними програмами і проектами та їх 
виконання на договірній основі;  

– проведення тренінгів, семінарів та інших науково-комунікативних та 
просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм і пропозицій 
щодо розвитку соціальної, економічної і структурної перебудови регіону і сприяння 
поширенню наукового світогляду, посиленню науково-дослідної роботи у сфері 
сталого регіонального розвитку; 

– створення спільної мережі університет–регіональні суб’єкти публічної влади–
бізнес–громада для проведення науково-дослідної роботи у сфері сталого 
регіонального розвитку; 

– організація та проведення навчання, підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у сфері регіонального розвитку та місцевого 
самоврядування; 

– участь у конкурсах, наукових дослідженнях, організованих за підтримки 
міжнародних проектів на отримання грантового фінансування;  

– поширення сучасних знань шляхом публікації результатів досліджень 
співробітників Ресурсного центру у вітчизняних та зарубіжних виданнях; 

– співпраця із зарубіжними агентствами регіонального розвитку та іншими 
недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного 
розвитку, тощо) в напрямі використання досвіду щодо діяльності, спрямованої на 
структурну перебудову та розвиток територій; 

– напрацювання науково-практичного досвіду та розширення матеріально-
технічної бази Кафедри для підготовки студентів за напрямом підготовки 
«Публічне управління та адміністрування». 

 
3.УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 
3.1. Керівником Ресурсного центру є Координатор , який призначається з 

числа науково-педагогічних працівників БНАУ наказом ректора, володіє 
необхідними знаннями, вміннями та досвідом у сфері сталого розвитку.  

3.2. Координатор здійснює загальне керівництво діяльністю Ресурсного 
центру, визначає його конкретні завдання відповідно до мети і поточних завдань, 
відповідає за зв’язки з іншими організаціями, установами, підприємствами та 
об’єднаннями.  
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3.3. Організовує та координує роботу в Ресурсному центрі студентів, 
магістрів, аспірантів, докторантів, стажистів щодо виконання наукових досліджень і 
поставлених завдань;  

3.4. Забезпечує збереження і раціональне використання матеріально-технічної 
бази Ресурсного центру, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці 
працівників;  

3.5. Розподіляє обов’язки між працівниками Ресурсного центру.  
 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ЗДІЙСНЮЄ 

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ.  
 
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  
5.1. Ресурсний центр систематично здійснює роботу з налагодження зв’язків з:  

– іншими структурними підрозділами БНАУ;  
– організаціями та підприємствами, які працюють у сфері сталого регіонального 

розвитку;  
– засобами масової інформації та інформаційними агентствами;  
– науково-дослідними інституціями;  
– органами державного управління та місцевого самоврядування; громадськими 

організаціями та об’єднаннями громадян;  
– іншими установами, підприємствами та організаціями.  

 
6. МАЙНО ТА КОШТИ 
6.1. Ресурсний центр не є юридичною особою і не має самостійного балансу, діє на 

громадських засадах і у відносинах з юридичними та фізичними особами виступає від імені 
БНАУ. 

6.2. Майном Ресурсного центру є: 
– документована інформація, яка створюються в результаті її діяльності;  
– аудіовізуальна та електронна база, яка строюється в процесі діяльності Ресурсного 

центру.  
6.3. Керівництво Ресурсного центру має право використовувати матеріально-

технічну базу БНАУ.  
6.4. Ресурсний центр має право на проведення договірних робіт за прямими 

договорами та міжнародними проектами, грантами відповідно до встановленого в 
БНАУ порядку.  
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7. ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРУ  

7.1. Для здійснення наукової діяльності запроваджується принцип 
багатоканального фінансування.  

7.2. Джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Ресурсного центру є 
кошти:  

– державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;  
– позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств, виділені на розв’язання 

окремих питань агропромислової та природоохоронної галузей економіки України;  
– -кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт за замовленням окремих 

установ і організацій;  
– кошти, одержані за надання інформаційно-консультаційних послуг за 

замовленням окремих установ і організацій;  
– з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

7.3. Використання коштів Ресурсного центру проводиться відповідно до 
калькуляції кошторисної ціни науково-дослідних робіт і послуг. 
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