1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує порядок створення й функціонування
студентського самоврядування та його органів у ХАРКІВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ СЕМЕНА
КУЗНЕЦЯ (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця).
1.2. Самоврядування студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця (далі –
Самоврядування) – це
самостійна громадська діяльність студентів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця з реалізації функцій управління університетом, які
визначаються Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця й здійснюються відповідно до
мети та завдань, що стоять перед студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
1.3. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчальновиховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Його діяльність спрямована на
інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності в студентському
середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також
сприяння гармонійному розвитку особистості студентів і аспірантів, набуття
ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
1.4. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів університету,
незалежно від національності та раси, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних
або інших ознак.
1.5. Основна мета Самоврядування – сприяти сумлінному виконанню
студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їхніх законних прав та
інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.
1.6. Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
1.7. Самоврядування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця складається з наступних його
органів:
- Первинна профспілкова організація студентів;
- Молодіжна організація;
- Студентські ради гуртожитків Студентського містечка;
- Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів (далі – НТ
САД);
- Спільнота студентів-інжеківців - випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
- Добровільне студентське об`єднання «Правопорядок»;
- Студентський дебатний клуб;
- Студентський спортивний клуб;
- Студентський молодіжний центр;
- Студентський старостат.
1.8. У своїй діяльності Самоврядування керуються Конституцією України,
Законом України «Про вищу освіту», Наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 листопада 2007 року N 1010 «Про затвердження Примірного

положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах
України», рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом
Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця, Кодексом професійної етики та організаційної культури працівників
і студентів Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця, Концепцією виховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
Стратегічним розвитком ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2020 року, Планами
виховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця та цим Положенням, користуються
допомогою і підтримкою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
1.9. Самоврядування та його органи є вільними від втручання будь-яких
політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.10. Джерелами фінансування Самоврядування є:
- кошти, визначені конференцією трудового колективу ХНЕУ ім. С.
Кузнеця на виконання Самоврядуванням вимог цього Положення і надати у
порядку встановленим діючим законодавством України;
- членські внески студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, розмір яких
встановлюється
Конференціями
органів
самоврядування
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця.
1.11. ХНЕУ ім. С. Кузнеця має всебічно сприяти створенню належних
умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання
приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком,
постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення
інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідний Договір.
1.12. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах
їхніх повноважень, мають рекомендаційний характер та доводяться до відома
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
2. Основні функції завдання та напрями діяльності Самоврядування
2.1. Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
2.1.1. сприяєте формуванню в студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, а також почуттів національної свідомості, гідності;
2.1.2.
забезпечує захист прав та інтересів студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця щодо задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту,
оздоровлення, відпочинку тощо;
2.1.3. допомагають ХНЕУ ім. С. Кузнеця в організації та проведенні
навчально-виховної роботи;
2.1.4. допомагають Студмістечку ХНЕУ ім. С. Кузнеця в організації
побуту студентів у гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця і здійснюють заходи,
спрямовані на організацію дозвілля, збереження майна, підтримання належного санітарного стану та проведення поточного ремонту;
2.1.5. координують діяльність факультетських органів самоврядування,
а через них – старостат академічних груп;
2.1.6. здійснюють контроль за дотриманням студентами ХНЕУ ім. С.
Кузнеця дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

2.1.7. сприяють пошуку та підтримці талановитих дослідників серед
студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, наданню їм всебічної допомоги;
2.1.8. сприяють створенню умов для вільного розвитку особистості
студента ХНЕУ ім. С. Кузнеця шляхом його залучення до
різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідницької,
технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;
2.1.9. сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань і
клубів ХНЕУ ім. С. Кузнеця за інтересами;
2.1.10. сприяють участі в кафедральних, загально університетських, а
також регіональних, загальноукраїнських, міжнародних студентських
проектах, конкурсах, конференціях;
2.1.11. беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця: проводять вечори відпочинку, дискотеки,
конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, екскурсії
тощо;
2.1.12. пропагують здоровий спосіб життя, сприяють оздоровленню
студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, запобігають вчиненню студентами
правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків,
тютюну тощо;
2.1.13. залучають студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця до участі в охороні
громадського порядку на території університету;
2.1.14. створюють, у встановленому чинним законодавством порядку, за
узгодженням з ХНЕУ ім. С. Кузнеця різні студентські гуртки,
об'єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро, студентські
підприємства тощо;
2.1.15. можуть виступати засновником благодійних фондів;
2.1.16. організують співробітництво зі студентськими організаціями
інших вищих навчальних закладів, представляють ХНЕУ ім. С.
Кузнеця у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та
молодіжних організаціях;
2.1.17. представляють ХНЕУ ім. С. Кузнеця у міжнародних студентських
та молодіжних організаціях, взаємодіють з органами студентського
самоврядування університетів зарубіжних країн, займаються
організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та
спортивних студентських обмінів;
2.1.18. забезпечують участь студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця у реалізації
державної молодіжної політики; співпрацюють з профільними
Департаментами, комітетами та іншими структурами державної
влади;
2.1.19. проводять роботу в Студмістечку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, беруть
участь у поселенні та виселенні студентів, а також сприяють
поліпшенню соціально-побутових умов проживання в гуртожитках;
2.1.20. здійснюють інформаційну та видавничу діяльність, а також інші
види діяльності, які не суперечать чинному законодавству та Статуту
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

3. Права та обов'язки органів Самоврядування
3.1. Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
3.1.1. допомагають ХНЕУ ім. С. Кузнеця у виконанні завдань
навчально-виховної роботи;
3.1.2. допомагають ХНЕУ ім. С. Кузнеця у роботі, спрямованій на
поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, реалізації їх творчого потенціалу;
3.1.3. регулярно інформують студентів з усіх питань життя
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, що їх стосуються;
3.1.4. звітують перед студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця про виконану
роботу;
3.1.5. беруть участь на засіданнях Вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця у
кількості не менш, ніж 10% від загальної кількості студентів;
3.1.6. беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках Студмістечку ХНЕУ
ім. С. Кузнеця та організації харчування студентів;
3.1.7. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального
процесу, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між
студентами та представниками ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
3.1.8. вносять пропозиції щодо залучення коштів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів;
3.1.9. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
3.1.10.
беруть участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних із
накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила
внутрішнього розпорядку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, узгоджують рішення
деканатів та ректорату про виключення студентів;
3.1.11. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку
студентів;
3.1.12. беруть участь у роботі стипендіальних комісій;
3.1.13. одержують від ХНЕУ ім. С. Кузнеця об'єктивну й повну
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та
пропонують відповідні заходи;
3.1.14. беруть участь у розробці документів, що регламентують
діяльність ХНЕУ ім. С. Кузнеця з усіх питань, пов'язаних із студентським
життям;
3.1.15. беруть участь в інформатизації ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
3.1.16. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня
іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
3.1.17. виконують інші функції, передбачені цим Законом України «Про
вищу освіту» та даним Положенням;

4. Права та обов’язки ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо взаємодії з
Самоврядуванням
4.1. ХНЕУ ім. С. Кузнеця має право:
4.1.1. отримувати від Самоврядування інформацію про діяльність його
органів (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну
діяльність тощо);
4.1.2. приймати участь у роботі конференцій, зборів (як запрошені
особи), у тому числі на позачергових конференціях (загальних зборах) осіб,
які навчаються;
4.1.3. брати участь із правом дорадчого голосу через своїх
представників у заходах, які проводять органи студентського самоврядування
(конференціях, загальних зборах, засіданнях виконавчих органів тощо).
4.2. ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов’язаний:
4.2.1. інформувати Самоврядування про важливі рішення, що
стосуються осіб, які навчаються в університеті;
4.2.2. всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності
органів студентського самоврядування (надавати приміщення, меблі,
оргтехніку, забезпечувати телефонним зв'язком, постійним доступом до
мережі Інтернет, відводити місця для встановлення інформаційних стендів
тощо).
4.2.3. спрямовувати кошти, визначені Вченою радою ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, на підтримку студентського самоврядування, на виконання його
завдань і повноважень, (надання приміщення, меблів, оргтехніки,
забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет,
відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо), про що
укладається відповідний Договір між органом студентського самоврядування
та адміністрацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
4.3. За погодженням з Самоврядуванням приймати рішення про:
4.3.1. відрахування осіб, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, та їх
поновлення на навчання;
4.3.2. переведення осіб, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за
державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб;
4.3.3. переведення осіб, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за
контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за
державним замовленням;
4.3.4. призначення заступників деканів, які відповідають за роботу із
студентами;
4.3.5. поселення осіб, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, у
гуртожиток і виселення з гуртожитків Студмістечка ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
4.3.6. затвердження рішень із питань Студентського містечка та
гуртожитків.
5. Структура й організація роботи Самоврядування та його органів
5.1. Самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,

факультету, університету в цілому, а також студмістечка, гуртожитку, блоку
(поверху) гуртожитку.
5.2. Самоврядування включає в себе діяльність таких органів
студентського самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
- Первинну профспілкову організацію студентів;
- Молодіжну організацію;
- Студентські ради гуртожитків Студентського містечка;
- Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів (далі – НТ
САД);
- Спільноту студентів-інжеківців - випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
- Добровільне студентське об`єднання «Правопорядок»;
- Студентський дебатний клуб;
- Студентський спортивний клуб;
- Студентський молодіжний центр;
- Студентський старостат.
Діяльність усіх органів Самоврядування регламентується даним
Положенням. Органи Самоврядування можуть приймати окремі положення
про свою діяльність, що не суперечать даному Положенню.
5.3. На всіх рівнях органи Самоврядування є виборними.
5.4. Вищим органом Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця є конференція
студентів, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (далі – Конференція).
5.4.1. Конференція:
5.4.1.1.
ухвалює
Положення
Харківського
національного
університету економічного університету імені Семена Кузнеця про
студентське самоврядування, Положення усіх його структурних органів
Самоврядування, вносить зміни та доповнення до вказаних Положень;
5.4.1.3. визначає структуру, повноваження та порядок обрання
виконавчих органів студентського самоврядування, зазначених у п. 5.2;
5.4.1.4. обирає делегатів до конференції трудового колективу ХНЕУ
ім. С. Кузнеця відповідно до норми представництва осіб, які навчаються та
на засадах рівності представництва всіх органів Самоврядування;
5.4.1.5. обирає до Вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця представників з
числа осіб, які навчаються в університеті, відповідно до квот, визначених
Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця, та на засадах рівності представництва усіх
органів Самоврядування університету;
5.4.1.6. обирає ревізійну й мандатну комісії та заслуховує звіт і
доповідь комісій;
5.4.1.7. визначає завдання, стратегію й напрями дій органів
студентського самоврядування університету;
5.4.1.8. розглядає інші питання діяльності органів Самоврядування.
5.4.2. Конференції проводиться не рідше ніж один раз на навчальний
рік. Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше,
ніж за 10 робочих днів до конференції.
5.4.3. Позачергові Конференції скликаються за вимогою не менше ніж
20% осіб, які є членами організацій та навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

5.4.4. Рішення Конференцій вважається правомочним, якщо на них
були присутні більше половини обраних делегатів. Рішення вважаються
прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх
делегатів Конференції за наявності кворуму. Регламент роботи
затверджується самою Конференцією. Протокол Конференції підписують
головуючий та секретар.
5.4.5. Рішення Конференції є обов’язковими для виконання органами
студентського самоврядування; для адміністрації університету вони мають
рекомендаційний характер.
6. Виконавчі органи Самоврядування
6.1. Виконавчі органи Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (далі –
Виконавчі органи) представлені наступними органами студентського
самоврядування:
- Первинна профспілкова організація студентів;
- Молодіжна організація;
- Студентські ради гуртожитків Студентського містечка;
- Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів (далі – НТ
САД);
- Спільнота студентів-інжеківців - випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
- Добровільне студентське об`єднання «Правопорядок»;
- Студентський дебатний клуб;
- Студентський спортивний клуб;
- Студентський молодіжний центр;
- Студентський старостат.
6.1.1. Виконавчі органи функціонують в рамках діяльності власних
Положень та сприяють виконанню рішень конференцій, організовують
співпрацю органів Самоврядування з ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
6.1.2. Виконавчі органи:
6.1.2.1.
координують
діяльність
органів
студентського
самоврядування у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
6.1.2.2. визначають позицію Самоврядування в університеті з
актуальних питань життя осіб, які навчаються в університеті;
6.1.2.3.
здійснюють
організаційне
керівництво
діяльністю
студентського самоврядування в університеті;
6.1.2.4. скликають Конференції осіб, які навчаються у
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця;
6.1.2.5. представляють Самоврядування у відносинах з у ХНЕУ ім.
С.Кузнеця, органами місцевої та державної влади, місцевих, регіональних,
всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
6.1.2.6 співпрацюють з органами Самоврядування інших вищих
навчальних закладів;
6.1.2.7. вирішують питання про входження до регіональних,
всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладають з
ними відповідні угоди;

6.1.2.8. вносять пропозиції Вченій раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця (або
Конференції трудового колективу ХНЕУ ім. С. Кузнеця) щодо визначення
повноважень ХНЕУ ім. С. Кузнеця про надання допомоги Самоврядуванню
для виконання ним завдань, передбачених цим Положенням;
6.1.2.9. розпоряджаються коштами, виділеними згідно з чинним
законодавством, на органи студентського самоврядування;
6.1.2.10. вносять пропозиції на Конференцію трудового колективу
щодо кандидатур делегатів Конференції трудового колективу університету та
представників до складу Вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
уде
7. Прикінцеві положення
7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають
правомірними після їх ухвалення Конференціями осіб, які навчаються у
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, та затвердження на Конференції трудового колективу
університету.

