
 



 

 

 

 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Молодіжна організація «Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця» 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (далі – Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця) є 

студентським самоврядуванням Молодіжної організації ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

яке об’єднує студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця на основі добровільності та 

спільності інтересів з метою виконання завдань та цілей Положення. 

1.2. Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця створюється і здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу 

освіту», Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, та цього Положення.  

1.3. Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця підзвітний і підконтрольний 

Молодіжній організації ХНЕУ ім. С. Кузнеця та безпосередньо заступнику 

керівника (проректору з науково-педагогічної роботи). 

1.4. Повна назва Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця українською 

мовою:  

Молодіжна організація «Дебатний клуб Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця»; 

Скорочена назва: «Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця»;  

Назва англійською мовою: «Debate club S.Kuznets KhNUE» 

1.5. Адреса місцезнаходження:  

61166 

Україна, м.  Харків,  пр. Леніна 9-а, 2-й навчальний корпус ХНЕУ, ауд. 18 

тел. (095) 59-73-246 

електронна адреса: debate_khnue@bk.ru 

 

II. МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕБАТНОГО КЛУБУ  

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

2.1. Основною метою діяльності Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця є 

розвиток успішної спільноти різносторонньо обізнаної і соціально активної 

молоді, об`єднаної грою дебати в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.2. Досягнення мети діяльності Дебатного клубу  ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

можливе за умовою виконання наступних основних завдань, а саме:  

2.2.1. підвищення інтелектуального рівня студентської молоді; 

2.2.2. проведення регулярних засідань Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 



2.2.3. сприяння та заохочення студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця в участі у 

міських та всеукраїнських турнірах з дебатів, що проводяться на базі 

університетів Харкова та інших міст України; 

2.2.4. інформування членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо правил та строків подачі заяв на актуальні 

дебатні турніри, які мають проводитися у місті Харкові та за його межами. 

2.3.  Для досягнення мети та виконання завдань Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця: 

2.3.1. Одержує від ХНЕУ ім. С. Кузнеця інформацію, необхідну для реалізації 

своїх цілей та завдань; 

2.3.2.  Розповсюджує власну інформацію та пропагує свої ідеї та цілі; 

2.3.3.  Організовує різного роду заходи, зокрема тренінги, презентації, збори та 

інше з питань діяльності відповідно до Положення. 

 

ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

 

3.1. Членство в Дебатному клубі ХНЕУ ім. С. Кузнеця є добровільним. 

Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Положення 

на підставі регулярних відвідувань засідань Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, підтверджених протоколом зборів. Член Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням, після 

розгляду його заяви про це Керівником Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Член Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця може бути виключений з нього у 

разі недотримання вимог Положення. Питання щодо прийняття та вибуття 

членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця вирішує Керівник Дебатного клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця із відповідним узгодженням цього питання з Активом 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Керівник Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця  може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, після їх узгодження з Активом 

Дебатного клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

3.2. Членам Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця надається право:  

 брати участь в усіх заходах, пов’язаних із головною метою 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  

 брати участь у роботі Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 

порядку, визначеному цим Положенням;  

 висловлювати свої пропозиції щодо діяльності Дебатного клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 



 отримувати інформацію щодо поточної діяльності Дебатного  клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  

 звертатись до Дебатних клубів ХНЕУ ім. С. Кузнеця за допомогою 

щодо захисту своїх інтересів в межах прав, наданих цим Положенням;  

 припинити членство у Дебатному клубі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

3.3.Члени Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця  зобов’язані: 

 сприяти досягненню мети та завдань Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця;  

 виконувати вимоги Положення Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

 надавати реально можливу допомогу Дебатному  клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в його діяльності. 

3.4. Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця несе відповідальність за:  

 Невиконання завдань, покладених на Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, а також за неповну реалізацію наданих прав; 

 Недотримання вимог, передбачених цим Положенням; 

 Неякісне проведення заходів щодо реалізації завдань Дебатного  

клубу  ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

            3.5. Порушення членами Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця вимог 

пункту 3.4. даного Положення надає право Молодіжній організації ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця з повідомлення заступника керівника (проректора з науково-

педагогічної роботи) розглянути питання щодо виключення члену із складу 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

ІV. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ТА ОРГАНИ ДЕБАТНОГО КЛУБУ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ. ПОВНОВАЖЕННЯ 

 

4.1. Для здійснення своїх функцій Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця має 

організаційну структуру,  яка складається з: 

 Керівника Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 Активу Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

4.2. Повноваження членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

     4.2.1. Керівник Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

 здійснює безпосереднє керівництво Дебатним клубом ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

 діє від імені Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 розробляє план роботи Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 



 презентує Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця перед керівництвом 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, у громадських об’єднаннях та інших установах і 

організаціях та перед ЗМІ; 

 втілює у життя рішення керівних органів Дебатного клубу ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця; 

 вирішує поточні організаційні питання;  

 має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори; 

 організовує заходи Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 організовує поточні робочі збори Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

 стежить за веденням звітності Дебатного  клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 підписує документи Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 вирішує загальні питання, про що звітує на перед керівництвом 

університету; 

 розглядає внутрішні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації 

щодо них; 

 забезпечує виконання основних напрямків діяльності Дебатного клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 контролює виконання своїх обов’язків заступниками керівника 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця та членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

 призначає та визначає обов’язки заступника Дебатного клубу ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця та членів Дебатного  клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

   4.2.1.1. У разі неможливості керівника Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця  виконувати свої функції, всі повноваження бере на себе Актив 

Дебатного клубу  ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

  4.2. 2. Актив Дебатного  клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

  відповідає за ведення протоколів засідань Дебатного клубу ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, узгоджує їх складання із керівником Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

  за необхідності допомагає керівнику Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця координувати та організовувати заходи Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

  має право висувати питання щодо прийняття нових членів Дебатного 

клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, проведення позачергових зборів; 

  має право вносити пропозиції щодо плану роботи Дебатного клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 



  у випадку неможливості виконувати делеговані функції керівника 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця обрати тимчасового виконуючого 

обов`язки, попередньо узгодивши це із керівництвом Молодіжної організації; 

  звітувати перед керівником Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

щодо порушення членами Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов’язань за 

даним Положенням, чи висувати з пропозиціями щодо заохочень. 

4.2.3. Члени Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

  сприяють досягненню цілей Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

шляхом виконання завдань Дебатного клубу  ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

  приймають участь у тренуваннях, що проводяться Дебатним клубом 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

  мають право вносити пропозиції щодо заходів Дебатного  клубу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

  мають право висувати власну кандидатуру на посаду керівника 

Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

V. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ 

 

5.1. Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов'язаний на кожні збори вести 

протоколи засідань; 

 

VI. СИМВОЛІКА ДЕБАТНОГО КЛУБУ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

6.1. Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує свою символіку. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І 

ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться на загальних зборах 

Дебатного клубу  ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  якщо за них проголосувало ¾ від 

загальної кількості членів Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

7.2.  Зміни та доповнення в документах положення підлягають обов’язковому 

ухваленню керівництвом університету. 

 

VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕБАТНОГО КЛУБУ 

 ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 



8.1. Припинення діяльності Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

проводиться за рішенням Конференції трудового колективу ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 

подальшим затвердженням Наказом Ректора університету. 


