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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування 

Ради молодих вчених (далі – Рада) Інституту економіки промисловості 

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, 

статутом НАН України, статутом Інституту, постановами Президії НАН України, 

Етичним кодексом ученого України, рішеннями Інституту, 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 колегіальним виборним дорадчим органом, що 

об’єднує молодих вчених Інституту та діє відповідно до цього Положення. 

1.5. Рада молодих вчених діє на принципах: свободи наукової творчості, 

рівноправності, добровільності, колегіальності, відкритості, академічної 

доброчесності та представництва всіх категорій молодих вчених.  

1.6. Рада молодих вчених здійснює свою діяльність у напрямках і формах, 

які не суперечать положенням нормативно-правових актів.  

1.7. Положення про Раду молодих вчених та зміни до нього 

затверджуються директором Інституту за поданням засідання Ради після 

погодження з Вченою радою. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

2.1. Рада молодих вчених здійснює свою діяльність з метою забезпечення 

активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень, а також 

представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів: 

2.2. Основними завданнями Ради є:  
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2.2.1. Сприяння взаємодії між Інститутом та молодими вченими;  

2.2.2. Підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-

економічних 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; 

2.2.3. Участь в науково-освітньому процесі Інституту, в інших питаннях 

підготовки кадрів, сприяння залученню аспірантів/докторантів до активної 

наукової, науково-організаційної та освітньої діяльності;  

2.2.4. Сприяння залученню молодих вчених до участі в конкурсах 

наукових робіт, грантових, стипендіальних та інших програмах фінансово-

матеріальної підтримки для проведення досліджень і науково-освітньої 

діяльності, формуванню колективів молодих вчених для виконання 

перспективних наукових проєктів;  

2.2.5. Підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-

організаційних, наукових та освітніх заходів;  

2.2.6. Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими 

науковими об’єднаннями молодих вчених України та іноземних держав;  

2.2.7. Консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення 

наукової діяльності, співробітництво з вітчизняними та іноземними 

замовниками наукової продукції тощо;  

2.2.8. Сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її 

інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору; 

2.2.9. Підготовка і подання Вченій раді, дирекції Інституту пропозицій 

щодо розвитку й удосконалення наукової та творчої діяльності молодих 

науковців;  

2.2.10. Популяризація наукової діяльності.  

2.3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:  

2.3.1. 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;  
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2.3.2. Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з 

питань, що належать до її компетенції;  

2.3.3. Забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;  

2.3.4. 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:  

2.4.1. Подавати пропозиції до керівництва Інституту або Вченої Ради 

Інституту щодо удосконалення напрямків діяльності у відповідній сфері в 

частині, що стосується молодих вчених;  

2.4.2. Одержувати від Інституту необхідну інформацію для забезпечення 

своєї діяльності;  

2.4.3. Залучати до Ради представників установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);  

2.4.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;  

2.4.5. Організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, 

громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової 

та громадської активності молодих вчених;  

2.4.6. Рекомендувати кандидатів та подавати пропозиції Вченій Раді та 

дирекції Інституту на отримання іменних або персональних стипендій і премій 

для молодих вчених, участі в конкурсі наукових робіт та проектів; 

2.4.7. Висувати кандидатів з числа молодих вчених до 

виконавчих/керівних органів Інституту, що обираються за конкурсом. 

2.5. Пріоритетні напрямки наукової діяльності Ради молодих вчених 

Інституту відповідають науковим напрямкам Інституту, можуть змінюватися 

відповідно часу, та є наступними: 

2.5.1. Регуляторні режими стимулювання, модернізації та соціально-

економічного розвитку, структурна динаміка просторових утворень, інноваційні 

системи промислових регіонів; 

2.5.2. Соціально-економічні проблеми промислового виробництва; 
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соціальне управління,  трудові відносини та соціальна відповідальність, 

людський капітал; соціальна політика і сталий  розвиток; 

2.5.3. Стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських 

трансформацій та його фінансово-економічне регулювання; 

2.5.4. Проблеми мікроекономіки, відновлення та розбудови сучасного  

виробництва, забезпечення високої доданої вартості промислової продукції. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

3.1. 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.  

3.2. Склад ради обирається строком на п’ять років.  

3.3. До складу ради входять голова Ради, заступник голови, секретар та 

представники від відділів (мінімальна квота відділу - 1 молодий науковий 

співробітник та 1 аспірант денної форми навчання/докторант). 

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:  

3.5.1. Головує на засіданнях Ради;  

3.5.2. Розподіляє обов’язки між заступником та секретарем та іншими 

членами Ради;  

3.5.3. 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;  

3.5.4. Звітує про діяльність Ради перед керівництвом Інституту;  

3.5.5. Входить до складу Вченої Ради Інституту;  

3.5.6. Здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням про 
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Раду 

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.  

 

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. Членство в Раді є вільним і здійснюється на добровільних засадах на 

підставі письмової або електронної заяви, поданої особою на ім’я Голови Ради.    

4.3. Члени Ради мають право:  

4.3.1. Обирати та бути обраними до складу керівних та інших органів Ради;  
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4.3.2. Брати участь в усіх заходах Ради і в обговоренні всіх питань 

діяльності Ради;  

4.3.3. Висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності 

Ради;  

4.3.4. Отримувати інформацію щодо поточної діяльності Ради;  

4.3.5. Звертатись до Ради за допомогою щодо захисту своїх інтересів;  

4.3.6. Припиняти членство в Раді.  

4.4. Члени ради зобов’язані: 

4.4.1. Сприяти досягненню мети та завдань Ради, дбати про зміцнення 

авторитету та підвищення позитивного іміджу Ради як самоврядної наукової 

організації молодих вчених;  

4.4.2. Виконувати вимоги Положення та керівних органів ради;  

4.4.3. Брати активну участь у роботі та діяльності Ради;  

4.4.4. Надавати реально можливу допомогу Раді в її діяльності;  

4.4.5. Утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та 

здійсненню завдань Ради.  

4.4.6. У   своїй   роботі   вчений   має  керуватися  визнаними стандартами 

практики,  загальні  положення  яких  сформульовано  у Етичному кодексі 

ученого України, схваленому Постановою загальних зборів НАН України від 

15.04.2009 №9. 

4.5. Повноваження члена Ради припиняються: 

4.5.1. 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; 

4.5.2. У разі систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без 

поважних причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях ради; 

4.5.3. У разі звільнення члена ради з наукової установи; 

4.5.4. У разі, коли член ради письмово повідомив про своє рішення вийти 

з її складу. 
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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 

більше половини її членів. 

5.6. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать 

до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більшість від її складу.  

5.7. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

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.  
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5.13. Інститут сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і 

проєкти, що ініціюються нею.  

 

6. ЗВІТНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

6.1. Діяльність Ради координується заступником директора Інституту з 

наукової роботи. 

6.2. Щорічно Голова Ради подає заступнику директора Інституту з 

наукової роботи план роботи на поточний рік та двічі на рік звітує про його 

виконання. 

6.3. Голова Ради інформує про результати роботи за рік на Вченій Раді 

Інституту наприкінці року. 

 

7. 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. 


