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1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених Харківського національного економічного університету (далі 

– Рада) – орган самоврядування, покликаний сприяти професійному становленню, накопиченню 

досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді 

(ХНЕУ). 

1.2. Діяльність Ради здійснюється згідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Розпорядження Кабінету міністрів України “Про затвердження плану заходів з підтримки 

молодих вчених”, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

ХНЕУ, що визначають основні напрямки та форми роботи органів самоврядування вищих 

навчальних закладів ХНЕУ. 

1.3. Рада поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів Харківського 

національного економічного університету, які займаються науковою діяльністю, у віщі до 35 

років включно, які поділяють цілі Ради та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед 

нею. 

1.4. Засновником Ради є ХНЕУ, який надає Раді організаційну, консультаційну та 

матеріальну підтримку. 

 

2. Основна мета та завдання 
2.1. Сприяння професійному зростанню наукової молоді ХНЕУ. 

2.2. Надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у 

створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності; підтримка ініціатив, 

спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ. 

2.3. Сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим 

поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності. 

2.4. Поширення наукової та іншої інформації, відповідно до встановленого в ХНЕУ 

порядку поширення і видання інформації.  

2.5. Створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених. 

2.6. Вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених інших навчальних 

закладів України та за кордоном. 

2.7. Моніторинг щодо участі молодих вчених у наукових конференціях та курсах 

підвищення кваліфікації. 

2.8. Підготовка та проведення конференцій молодих вчених та інших наукових заходів. 

2.9. Підготовка та проведення факультетських студентських наукових конференцій, а 

також організація підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт. 

 

3. Процедурні питання роботи Ради 

3.1. Склад Ради затверджується на засіданні Вченої ради ХНЕУ з числа молодих 

вчених ХНЕУ за поданням проректора із наукової роботи. 

3.2. На засіданнях Ради розглядаються питання, що стосуються діяльності молодих 

вчених університету. 

3.3. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на три місяці. Дата чергових 

зборів призначається її Головою, а також може ініціюватися трьома членами Ради. 



3.4. Засідання Ради вважаються дійсними за умови присутності на них більше 

половини від загального числа членів Ради. 

3.5. Всі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою 

більшістю від загального числа членів Ради. У випадку рівного розподілу голосів питання 

обговорюється додатково та проводиться повторне голосування. 

3.6. Рада правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності. 

3.7. Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар шляхом розсилання 

повідомлень електронною поштою. 

3.8. Чисельний склад Ради – 12 осіб, тобто по два представники від кожного 

факультету. 

3.9. Голова Ради молодих вчених затверджується Вченою радою ХНЕУ з числа членів 

Ради молодих вчених за поданням проректора із наукової роботи. 

3.10. Голова Ради організує і керує роботою Ради протягом періоду власних 

повноважень, є офіційною представницькою особою Ради у Вченій раді ХНЕУ і здійснює 

взаємодію з іншими органами управління ХНЕУ відповідно до дійсного Положення про Раду. 

Голова Ради: 

- приймає рішення про скликання та термін проведення чергового засідання Ради, 

вирішує інші питання підготовки та проведення засідання Ради; 

- головує на засіданнях Ради; 

- координує діяльність Ради; 

- представляє Раду на зборах голів рад молодих вчених вищих навчальних закладів 

міста Харкова та інших представницьких заходах і наукових конференціях; 

- готує порядок денний, необхідні матеріали і проводить засідання Ради; 

- не рідше одного разу на рік звітує перед членами Ради на її засіданні про виконану 

роботу. 

3.11. Заступник голови Ради обирається Радою з числа її членів. Заступник здійснює 

повноваження, надані йому на час Головою. 

3.12. Секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа її членів і відповідає за 

інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених Радою. 

 

4. Взаємодія Ради та Харківського національного економічного університету 

4.1. Рада молодих вчених сприяє ХНЕУ у вирішенні завдань, що стоять перед ним. 

Рада вносить пропозиції щодо вдосконалення організації наукових досліджень, форм і методів 

участі молодих фахівців у науковій роботі. 

4.2. Харківський національний економічний університет сприяє Раді: 

- у проведенні наукових конференцій і публікації їхніх результатів; 

- у своєчасному наданні Раді інформації, яка сприяє вирішенню завдань, що стоять 

перед нею; 

- у наданні Раді засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки. 

4.3. Рада підзвітна проректору з наукової роботи ХНЕУ, який вправі виносити 

питання, що стосуються діяльності Ради, на розгляд Вченої ради ХНЕУ. 

4.4. Проректор із наукової роботи ХНЕУ може приймати участь у роботі Ради, 

ставити її до відома про рішення Вченої ради, що стосуються діяльності Ради, вносити 

пропозиції щодо участі ХНЕУ у вирішенні завдань Ради. 

 

5. Порядок внесення змін до Положення 
5.1. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради і прийматися через відкрите 

голосування. Прийняті зміни затверджуються проректором з наукової роботи. 

5.2. Припинення діяльності Ради здійснюється за рішенням її членів та затверджується 

Вченою радою ХНЕУ. 

 


