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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування
Ради молодих вчених (далі – Рада) Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень Національної академії наук України (далі –
Інститут).
1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Раду молодих вчених
при Інституті (далі – Положення), розробленим на основі Типового
положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2016 р. № 822.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
1.4. Рада молодих вчених є самоврядним об’єднанням, що сприяє
розвитку науки в молодіжному середовищі Інституту, забезпечує захист прав
та інтересів молодих вчених з питань наукової діяльності, надає підтримку
перспективним науковим ідеям, та інноваціям.
1.5. Рада молодих вчених діє на принципах: свободи наукової творчості,
добровільності, колегіальності, відкритості, рівноправності, інклюзивності,
співпраці, академічної доброчесності.
1.6. Рада молодих вчених може мати власну символіку та інші засоби
ідентифікації.
1.7. Рада молодих вчених здійснює свою діяльність у напрямках і
формах, які не суперечать положенням нормативно-правових актів.
1.8. Положення про Раду молодих вчених та зміни до нього
затверджуються директором Інституту за поданням засідання Ради.
2.

КОМПЕТЕНЦІЇ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2.1. Метою діяльності Ради є сприяння захисту, реалізації прав та
інтересів молодих вчених, в взаємодії між молодих вчених з науковцями
Інституту,
підтримка наукової, науково-організаційної та освітньої
діяльності молодих вчених Інституту, сприяння їх участі у формуванні та
реалізації державної політики в сфері освіти і науки в межах компетенції
Інституту, сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її
інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору,
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забезпечення їх активної участі у проведенні фундаментальних та
прикладних досліджень, підвищення професійної кваліфікації, забезпечення
інформаційної, консультативної підтримки
молодих вчених, сприяння
отриманню молодими вченими Інституту грантової, стипендіальної та іншої
фінансово-матеріальної
підтримки
для
проведення
досліджень,
популяризація наукових досягнень молодих вчених, сприяння формуванню і
розвитку наукових шкіл в Інституті.
2.2. Основними завданнями Ради є:
- сприяння взаємодії між Інститутом та молодими вченими;
- підготовка пропозицій щодо створення правових і соціальноекономічних умов для залучення молодих вчених до роботи в економічній та
суміжних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих
вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та
професійної активності, формуванню особистості дослідника, сучасного
вченого з широким демократичним світоглядом;
- консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової
діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції
тощо;
- участь в науково-освітньому процесі Інституту, в інших питаннях
підготовки кадрів, сприяння залученню аспірантів до активної наукової,
науково-організаційної та освітньої діяльності;
- сприяння залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових
робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних
наукових проєктів;
- підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних,
наукових та освітніх заходів;
- сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її
інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору;
- представництво інтересів молодих вчених у відносинах з державними
органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та
непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав;
- популяризація наукової діяльності;
- проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів,
круглих столів тощо;
- участь у міжнародних обмінах серед молодих учених;
- сприяння залученню молодих вчених Інституту до участі грантових,
стипендіальних та інших програмах фінансово-матеріальної підтримки для
проведення досліджень і науково-освітньої діяльності;
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- підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими
науковими об’єднаннями молодих вчених м. Одеси та Одеської області,
України та іноземних держав;
- обмін досвідом з науковцями та громадськими діячами України та
інших держав;
- підготовка і подання Вченій раді, дирекції Інституту пропозицій щодо
розвитку й удосконалення наукової та творчої діяльності молодих науковців;
- сприяння та організація видання наукових праць молодих науковців;
- здійснення інформаційно-видавничої діяльності.
2.3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- представляє інтереси молодих вчених в Інституті, організаціях і
об'єднаннях різного рівня, державних та громадських організаціях і сприяє
наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;
- бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з
питань, що належать до її компетенції;
- забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;
- сприяє налагодженню професійних контактів між науковими
установами, вищими навчальними закладами України та іноземними
науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці
та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.
2.4. Рада має право:
- подавати пропозиції до керівництва Інституту або Вченої Ради
Інституту щодо удосконалення напрямків діяльності у відповідній сфері в
частині, що стосується молодих вчених;
- отримувати від Інституту необхідну інформацію для забезпечення своєї
діяльності;
- залучати представників установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
- утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
- організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад,
громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення
наукової та громадської активності молодих вчених;
- рекомендувати кандидатів та подання пропозицій Вченій Раді та
дирекції Інституту, на отримання іменних або персональних стипендій і
премій для молодих вчених, участі в конкурсі наукових робіт та проектів.
2.5. Пріоритетні напрямки наукової діяльності Ради молодих вчених
Інституту відповідають науковим напрямкам Інституту та є наступними:
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- теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної
результативності
інвестиційно-інноваційної
діяльності
в
регіонах
Українського Причорномор’я, та розробка механізмів підвищення
ефективності міжрегіональних та транскордонних взаємозв’язків;
- теорія і методологія реструктуризації господарських комплексів,
інституційні чинники розвитку ринкового середовища;
- теорія та методологія розвитку підприємництва, підвищення його
ефективності в умовах модернізації економіки;
- інституційні механізми екологізації економіки;
- розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми
його реалізації.
3.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і
напрямів роботи.
3.2. Основною формою роботи ради є її засідання. Головуючим на засіданні
ради є голова ради, а в разі його відсутності його заступник. Пропозиції ради
вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість від її складу.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового
складу ради, відбувається шляхом відкритого голосування.
3.3. Склад ради обирається строком на п’ять років.
3.4. До керівного складу Ради входять голова Ради, його заступник та
секретар Ради, які обираються із членів Ради на її засіданні шляхом таємного
голосування.
3.5. Голова Ради:
- головує на засіданнях Ради;
- розподіляє обов’язки між заступником та секретарем та іншими
членами Ради;
- представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими
установами, громадськими об’єднаннями, організаціями, засобами масової
інформації, виконує інші представницькі функції;
- звітує про діяльність Ради перед керівництвом Інституту;
- входить до складу Вченої Ради Інституту;
- здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням про
Раду.
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3.6. Голова Ради обирається строком на два з половиною роки з правом
подальшого переобрання. Не пізніше, ніж за 30 днів до голосування,
кандидатури на посаду голови Ради мають публічно презентувати свої
програми розвитку діяльності Ради та ознайомити з ними членів Ради.
3.7. Заступник голови Ради та Секретар Ради відповідають за
інформаційну підтримку діяльності Ради.
3.8. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
3.9. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають
право підіймати на її засіданнях будь-які питання, які належать до
компетенції Ради відповідно до цього Положення.
3.10. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється
президія ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять
голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради. Склад президії ради
затверджується головою Ради за поданням його заступника та в результаті
ухвалення на засіданні Ради.
3.11. В роботі Ради можуть приймати участь асоційовані члени, які
беруть участь у вирішенні поточних питань роботи Ради, у засіданнях Ради з
правом дорадчого голосу та мають право, у випадку відповідності всім
віковим та іншим офіційним вимогам, на прийняття до складу Ради як члена
Ради. Рішення стосовно асоційованих членів Ради приймаються на
засіданнях Ради за поданням її членів.
3.12. Діяльність Ради координується заступником директора Інституту з
наукової роботи.
4. ЧЛЕНСТВО В РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
4.1. Рада молодих вчених складається з молодих вчених віком до 35
років (для докторантів та докторів наук – 40 років), які працюють та / або
навчаються в аспірантурі та докторантурі Інституту.
4.2. Члени Ради мають право:
- обирати та бути обраними до складу керівних та інших органів Ради;
- брати участь в усіх заходах Ради і в обговоренні всіх питань діяльності
Ради;
- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Ради;
- отримувати інформацію щодо поточної діяльності Ради;
- звертатись до Ради за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
- припиняти членство в Раді.
4.3. Члени ради зобов’язані:
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- сприяти досягненню мети та завдань Ради, дбати про зміцнення
авторитету та підвищення позитивного іміджу Ради як самоврядної наукової
організації молодих вчених;
- виконувати вимоги Положення та керівних органів ради;
- брати активну участь у роботі та діяльності Ради;
- надавати реально можливу допомогу Раді в її діяльності;
- утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та
здійсненню завдань Ради.
4.4. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:
- 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;
- у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без
поважних причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях Ради;
- у разі відкликання за рішенням товариства молодих вчених,
представником якого він був;
- у разі, коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її
складу.
5.

ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею
планів і напрямів роботи.
5.2. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на
засіданні Ради є голова Ради, а в разі його відсутності - його заступник.
5.3. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх
повноважень рішення та організовує їх виконання.
5.4. 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).
5.5. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менше 2/3 її персонального складу.
5.6. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать
до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більше половини її персонального складу.
5.7. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
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5.8. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового
складу Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.
5.9. Рішення Ради оформляються у формі протоколу засідання, який
підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.
5.10. Член Ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням Ради,
може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
5.11. За результатами роботи Рада готує річний звіт, який підлягає
оприлюдненню на офіційному сайті Інституту.
5.12. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення
на офіційному веб-сайті Інституту та оприлюднення в інший прийнятний
спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових
робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про
свою роботу тощо.
5.13. Інститут сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і
проєкти, що ініціюються нею.
6.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення на
черговому засіданні Ради, Вченої Ради Інституту та затвердження
директором Інституту.
7.2. Усі акти Ради, що суперечать Положенню, є такими, що не мають
юридичної сили.
7.3. Керівництво Ради приводять свою діяльність відповідно до цього
Положення після набуття чинності цим Положенням.
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