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Загальні положення 

 

1.1. Рада молодих вчених Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (далі – Рада) – є колегіальним виборним 

дорадчим об’єднанням молодих вчених Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (далі – Університет), що утворюється для 

забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених (ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері освіти, науки та науково-технічної діяльності, 

нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані заклади вищої освіти, а також Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця та цим 

Положенням про Раду молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця (далі – Положення), 

розроблену на основі Типового положення про Раду молодих вчених при органах 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2016 р., № 882. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, 

наведеному в Законах України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-

технічну діяльність». 

1.3. У своїй роботі Рада керується принципами: 

-  свободи наукової творчості; 

- добровільності; 

- рівноправності членів Ради; 

- гласності та відкритості; 

- колегіальності; 

- рівності прав молодих вчених; 

- періодичної виборності та звітності. 

1.4. Засновником Ради є ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який надає Раді організаційну, 

консультаційну та матеріальну підтримку. 
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1. Основна мета та завдання 

 

2.1. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх 

участі у формуванні та реалізації стратегії Університету, забезпечення їх активної 

участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. 

2.2. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток 

інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових і 

науково-педагогічних кадрів покликане сприяти професійному становленню, 

накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню 

наукового потенціалу наукової молоді Університету. 

2.3. Основними завданнями Ради: 

1) сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють та (або) 

навчаються в Університеті до науково-дослідницької роботи, участі у конкурсах 

наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання 

перспективних наукових проектів; 

2) надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам, докторантам і 

молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної 

діяльності; підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових 

кадрів в університеті. 

3) сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим 

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

4) підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, 

захисту прав інтелектуальної власності, консультативна підтримка молодих вчених 

щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками 

наукової продукції тощо; 

5) сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих 

вчених; 

6)  забезпечення участі молодих вчених у роботі колегіальних робочих та 

дорадчих органів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

7) підвищення рівня наукового потенціалу Університету та виховання 

майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів; 
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8) участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, 

циклів лекцій провідних вчених України та зарубіжних держав;  

9) допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, 

семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо; 

10) сприяння заохоченню кращих представників молодих вчених на 

отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо; 

11) стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх 

фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності; 

12) поширення наукової та іншої інформації, відповідно до встановленого в 

Університеті порядку поширення і видання інформації; збір і розповсюдження 

інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових 

досліджень; 

13) сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових 

заходів; 

14) вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених інших 

навчальних закладів України та за кордоном. 

15) внесення пропозиції адміністрації Університету щодо застосування 

заохочень до молодих вчених; 

16) здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті діяльності Ради і 

не заборонені чинним законодавством України. 

2.4. Для реалізації цілей та завдань Рада може співпрацювати з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, 

науковими установами та організаціями, а також об’єднаннями громадян, діяльність 

яких не суперечить принципам діяльності Ради і діючому законодавству. 

 

3. Членство в Раді 

3.1. Члени Ради молодих вчених Університету є представниками інтересів 

молодих вчених університету та виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

3.2. Членами Ради можуть бути здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня, аспіранти, докторанти, науково-

педагогічні працівники, наукові співробітники, які навчаються або працюють в 

Університеті та займаються науковою або науково-педагогічною діяльністю і мають 
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статус молодого вченого відповідно до Закону Україну «Про наукову та науково-

технічну діяльність».  

3.3. Склад Ради формується за поданням факультетів Університету шляхом 

рейтингового голосування за кандидатури, які виявили бажання взяти участь у 

роботі Ради. Структурні підрозділи Університету делегують своїх представників, 

кількість яких визначається за принципом рівності. 

3.4. Представництво структурних підрозділів у Раді ґрунтується на принципах 

рівності. 

3.5. Члени Ради мають право: 

1) брати участь у засіданнях Ради, висловлювати свої думки, вносити на 

розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, що 

розглядаються, згідно з затвердженим Регламентом.  

2) обирати й бути обраними у органи Ради; 

3.6. Члени Ради зобов'язані: 

1) дотримуватися Положення про Раду; 

2) виконувати рішення Ради, прийняті в межах її повноважень; 

3) сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов'язки Радою;  

4) виконувати рішення керівників (керівних органів) Ради; 

5) активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовуються 

Радою; 

6) пропагувати діяльність Ради, сприяти підвищенню її авторитету та 

престижу. 

3.7. Повноваження члена ради припиняються за рішенням ради: 

1) у разі здійснення членом Ради дій, що грубо порушують це Положення; 

2) у разі невиконання рішень Ради; 

3) у разі відсутності більш, ніж на трьох засіданнях Ради поспіль без поважної 

причини; 

4) у разі втрати статусу молодого вченого відповідно до Закону Україну «Про 

наукову та науково-технічну діяльність»; 

5) за власним  бажанням члена Ради за умови надання ним письмової заяви про 

своє рішення вийти зі складу Ради; 

6) у разі припинення особою наукової або науково-педагогічної діяльності в 

університеті; 
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7) у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена ради 

у її складі може бути продовжено до кінця строку повноважень ради як 

асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням ради, яке приймається 

двома третинами її складу. 

3.8. Рішення про виключення з членів Ради приймається на засіданні Ради 

простою більшістю від її голосів. 

 

4. Процедурні питання роботи Ради 

 

4.1. На засіданнях Ради розглядаються питання, що стосуються діяльності 

молодих вчених Університету. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на 

три місяці або на вимогу 10 % від загальної кількості молодих вчених. Дата 

чергових зборів призначається її Головою.  

4.2. Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не 

менше половини (50 %) обраних делегатів Університету.  

4.3. Всі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування 

простою більшістю від загальної кількості членів Ради. У випадку рівного розподілу 

голосів питання обговорюється додатково та проводиться повторне голосування. 

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

4.5. Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар шляхом 

розсилання повідомлень електронною поштою. 

4.6. До складу Ради входять голова ради, його перший заступник, заступник 

(заступники) та секретар ради, які обираються із членів ради на її засіданні шляхом 

таємного голосування, а також можуть входити асоційовані члени. 

4.7. Голова Ради молодих вчених затверджується Вченою радою 

Університету з числа членів Ради молодих учених за поданням проректора із 

науково-педагогічної роботи. 

4.8. Голова Ради організує і керує роботою Ради, є офіційною 

представницькою особою Ради у вченій раді Університету і здійснює взаємодію з 

іншими структурними підрозділами Університету відповідно до дійсного 

Положення про Раду.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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4.9. Голова ради обирається строком на два з половиною роки з правом 

подальшого переобрання. 

4.10. Повноваження Голови Ради: 

− головує на засіданні Ради; 

− розподіляє обов’язки між членами Ради; 

− представляє Раду у відносинах зі структурними підрозділами та 

адміністрацією Університету, з органами державної влади та управління, з органами 

місцевого самоврядування, з іншими закладами вищої освіти, науковими 

установами, з громадськими об’єднаннями, організаціями, з засобами масової 

інформації, виконує інші представницькі функції; 

− підписує протоколи засідань Ради, рішення та інші офіційні документи, 

прийняті Радою; 

− приймає рішення про скликання та термін проведення чергового засідання 

Ради, вирішує інші питання підготовки та проведення засідання Ради; 

− контролює виконання рішень, прийнятих Радою; 

− звітує перед керівництвом Університету; 

− забезпечує роботу з активізації наукової діяльності молодих вчених в 

Університеті; 

− здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню. 

− представляє Раду на зборах голів рад молодих вчених закладів вищої освіти 

міста Харкова та інших представницьких заходах і наукових конференціях. 

4.10. Голова Ради виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного 

Голови Ради. Повноваження Голови Ради припиняються достроково в разі:  

− неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

− усунення з посади в порядку, передбаченому цим Положенням; 

− невідповідності п. 3.7. цього Положення. 

4.11. Відставка Голови Ради набуває чинності з моменту проголошення ним 

особисто заяви про відставку на засіданні Ради. Голова Ради може бути усунений з 

поста за рішенням загальних зборів молодих вчених Університету за порушення 

Статуту Університету та цього Положення, а також за невиконання своїх обов’язків. 

Питання про усунення Голови Ради з посади в порядку, передбаченому цим 

пунктом, ініціюється більшістю від загального складу Ради. У разі дострокового 

припинення повноважень Голови Ради виконання його обов’язків на період до 
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обрання та вступу на посаду нового Голови Ради покладається на Заступника голови 

Ради. 

4.13. Заступник Голови у разі відсутності Голови та за його дорученням 

виконує всі його функції. Він разом із Головою відповідає за реалізацію програми 

діяльності Ради, повноту і вчасність виконання поставлених завдань тощо.  

4.14. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради, 

ведення протоколів засідань Ради та їх зберігання, підготовку проектів рішень 

загальних зборів молодих вчених, Ради, інформаційних довідок, ведення офіційного 

листування тощо. 

4.15. Повноваження Заступника (заступників) Голови Ради та Секретаря 

можуть бути достроково припинені кваліфікованою більшістю (2/3) голосів на 

Засіданні Ради. 

4.16. На рівні структурних підрозділів Університету в разі доцільності можуть 

утворюватися Ради молодих вчених структурних підрозділів. Рішення про 

утворення Ради молодих вчених структурних підрозділів приймається Радою 

молодих вчених Університету і підлягає затвердженню керівником структурного 

підрозділу. 

4.17. Засідання ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на 

квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не менше ніж 

однієї третини від загальної кількості членів Ради). 

4.18. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів. 

4.19. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її 

компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 

більшість від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

4.20. Пропозиції ради оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем ради. 

4.21. Член ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням ради, може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 
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4.22. Питання, що вирішуються простою більшістю делегатів Засідання Ради 

молодих вчених: 

− затвердження програм та планів діяльності Ради; 

− визначення основних напрямів діяльності та стратегічного розвитку Ради; 

− обрання та дострокове припинення повноважень Голови Ради; 

− затвердження організаційної структури Ради, затвердження її кількісного та 

персонального складу, Регламенту; 

4.23. Рішення, прийняті в межах компетенції, передбаченої цим Положенням, 

органами Ради, є обов’язковими для виконання всіма молодими вченими 

Університету. 

4.24. Результати діяльності членів Ради може бути враховано відповідно до 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Університету. 

 

5. Взаємодія Ради та Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

 

5.1. Рада молодих вчених сприяє ХНЕУ ім. С. Кузнеця у вирішенні завдань, 

що стоять перед ним. Рада вносить пропозиції щодо вдосконалення організації 

наукових досліджень, форм і методів участі молодих фахівців у науковій роботі. 

5.2. ХНЕУ ім. С. Кузнеця сприяє Раді: 

- у проведенні наукових конференцій і публікації їхніх результатів; 

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

стоять перед нею; 

- надає Раді організаційне сприяння і фінансову підтримку проведення 

заходів і роботи Ради, зокрема умови для апробації результатів дослідження 

молодих вчених; своєчасну інформацію, що сприяє роботі Ради. 

5.3. Заступник керівника (проректор із науково-педагогічної роботи) 

Університету відповідно до розподілу функціональних обов’язків та науковий 

куратор може брати участь у роботі Ради, ставити її до відома про рішення Вченої 

ради, що стосуються діяльності Ради, вносити пропозиції щодо участі Університету 

у вирішенні завдань Ради. 

 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-planuvannya-ta-oblik-roboty-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
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