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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентуе порядок створення та функщонування 
Ради молодих вчених (дал1 -  Рада) Державно! установи «1нститут ринку i 
економшо-еколопчних дослiджень Нацiональноi академп наук Укра!ни» 
(далi -  1нститут).

1.2. Рада у сво!й дiяльностi керуеться Конституцiею та законами 
Укра!ни, указами Президента Укра!ни i постановами Верховно! Ради 
Укра!ни, прийнятими вщповщно до Конституцi! та законiв Укра!ни, актами 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни, а також Положенням про Раду молодих вчених 
при 1нститул (далi -  Положення), розробленим на основi Типового 
положення про Раду молодих вчених при органах виконавчо! влади, 
затвердженого постановою Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вщ 16 листопада
2016 р. № 822.

1.3. У цьому Положены термши вживаються у значеннi, наведеному в 
Законах Укра!ни «Про вишу освпу», «Про наукову i науково-техшчну 
дiяльнiсть».

1.4. Рада молодих вчених е самоврядним об’еднанням, що сприяе 
розвитку науки в молодiжному середовиш) 1нституту, забезпечуе захист прав 
та штерешв молодих вчених з питань науково! дiяльностi, надае пiдтримку 
перспективним науковим щеям, та iнновацiям.

1.5. Рада молодих вчених дiе на принципах: свободи науково! творчосту 
добровшьносту колегiальностi, вiдкритостi, рiвноправностi, iнклюзивностi, 
сшвпращ, академiчно!■ доброчесностi.

1.6. Рада молодих вчених може мати власну символжу та rnmi засоби 
щентифжацп.

1.7. Рада молодих вчених здшснюе свою дiяльнiсть у напрямках i 
формах, яю не суперечать положенням нормативно-правових аклв.

1.8. Положення про Раду молодих вчених та змши до нього 
затверджуються директором 1нституту за поданням засщання Ради.

2. КОМПЕТЕНЦП РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2.1. Метою дiяльностi Ради е сприяння захисту, реалiзацi! прав та 
iнтересiв молодих вчених, в взаемодп мiж молодих вчених з науковцями 
1нституту, тдтримка науково!, науково-органiзацiйно! та освiтньо!
дiяльностi молодих вчених 1нституту, сприяння !х участi у формуваннi та 
реалiзацi! державно! полiтики в сферi освгги i науки в межах компетенцп 
1нституту, сприяння розвитку i вдосконаленню науково! сфери Укра!ни та !! 
iнтеграцi! до свггового та Свропейського дослiдницького простору,
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забезпечення !х активно! участ у проведенш фундаментальних та 
прикладних дослОджень, тдвищення професшно! квалОфшацп, забезпечення 
шформацшно!, консультативно! тдтримки молодих вчених, сприяння
отриманню молодими вченими 1нституту грантово!, стипенд1ально! та шито! 
ф1нансово-матер1ально! п1дтримки для проведення дослОджень, 
популяризац1я наукових досягнень молодих вчених, сприяння формуванню i 
розвитку наукових шкiл в 1нститул.

2.2. Основними завданнями Ради е:
- сприяння взаемодi! мiж 1нститутом та молодими вченими;
- подготовка пропозицiй щодо створення правових i сощально- 

економiчних умов для залучення молодих вчених до роботи в економiчнiй та 
сумiжних галузях науки, стимулювання професiйно! дiяльностi молодих 
вчених, сприяння тдвищенню !х професiйного рiвня i реалiзацi! !х творчо! та 
професшно! активностi, формуванню особистостi дослодника, сучасного 
вченого з широким демократичним свггоглядом;

- консультативна тдтримка молодих вчених щодо здшснення науково! 
дОяльносту ствробггництво з шоземними замовниками науково! продукцп 
тощо;

- участь в науково-освггньому процес 1нституту, в шших питаннях 
подготовки кадрОв, сприяння залученню асшранлв до активно! науково!, 
науково-оргашзацшно! та освггньо! дОяльносту

- сприяння залученню молодих вчених до участ в конкурсах наукових 
робгг, формуванню колективОв молодих вчених для виконання перспективних 
наукових проеклв;

- тдтримка молодих вчених у проведенш ними науково-оргашзацшних, 
наукових та освптах заходОв;

- сприяння розвитку О вдосконаленню науково! сфери Укра!ни та !! 
штеграцп до свггового та Свропейського дослОдницького простору;

- представництво штерешв молодих вчених у вОдносинах з державними 
органами та органами мОсцевого самоврядування, пОдприемницькими та 
непОдприемницькими товариствами, у тому числО Оноземних держав;

- популяризащя науково! дОяльностц
- проведення науково-практичних конференцш, читань, семшарОв, 

круглих столОв тощо;
- участь у мОжнародних обмшах серед молодих учених;
- сприяння залученню молодих вчених 1нституту до участ грантових, 

стипендОальних та Онших програмах фОнансово-матерОально! пОдтримки для 
проведення дослОджень О науково-освОтньо! дОяльностО;
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- тдтримка наукових, оргашзацшних й шших зв’язюв з ш тттими 
науковими об’еднаннями молодих вчених м. Одеси та Одесько! областу 
Укра!ни та шоземних держав;

- обмш досвщом з науковцями та громадськими д1ячами Укра!ни та 
шших держав;

- тдготовка i подання Вченш раду дирекцп 1нституту пропозицш щодо 
розвитку й удосконалення науково! та творчо! дiяльностi молодих науковцiв;

- сприяння та оргашзащя видання наукових праць молодих науковщв;
- здiйснення шформацшно-видавничо! дiяльностi.
2.3. Рада вiдповiдно до покладених на не! завдань:
- представляе штереси молодих вчених в 1нституту органiзацiях i 

об'еднаннях рiзного рiвня, державних та громадських органiзацiях i сприяе 
наданню допомоги у виршенш проблем молодих вчених;

- бере участь у розробленш проектiв нормативно-правових аклв з 
питань, що належать до !! компетенций

- забезпечуе шформацшний обмiн мiж молодими вченими;
- сприяе налагодженню професiйних контаклв мiж науковими 

установами, вищими навчальними закладами Укра!ни та iноземними 
науковими установами та оргашзащями для поглиблення науково! спiвпрацi 
та спiльного проведення заходiв з науково!, освiтньо!■ дiяльностi.

2.4. Рада мае право:
- подавати пропозицп до керiвництва 1нституту або Вчено! Ради 

1нституту щодо удосконалення напрямюв дiяльностi у вщповщнш сферi в 
частинi, що стосуеться молодих вчених;

- отримувати в(д 1нституту необхiдну iнформацiю для забезпечення свое! 
дiяльностi;

- залучати представниюв установ та органiзацiй (за погодженням з !х 
керiвниками), а також незалежних експертiв (за згодою);

- утворювати, в разi потреби, для виконання покладених на не! завдань 
постшш або тимчасовi робочi групи, комiсi! тощо;

- органiзовувати проведення наукових конференцш, семiнарiв, нарад, 
громадських слухань та iнших заходiв, що спрямоваш на ш двитттення 
науково! та громадсько! активностi молодих вчених;

- рекомендувати кандидат та подання пропозицш Вченiй Радi та 
дирекцi!■ 1нституту, на отримання iменних або персональних стипендiй i 
премiй для молодих вчених, участ в конкурсi наукових робгг та проектiв.

2.5. Прюритетш напрямки науково! дiяльностi Ради молодих вчених 
1нституту вiдповiдають науковим напрямкам 1нституту та е наступними:
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- теоретичш та прикладш аспекти тдвищення сощaльно-економiчноl
результативностi iнвестицiйно-iнновацiйноi дiяльностi в регюнах
Украшського Причорномор’я, та розробка Mexarn3MiB тдвищення
ефективностi мiжрегiонaльних та транскордонних взаемозв’язюв;

- теорiя i методологiя реструктуризaцii господарських комmлексiв, 
шституцшш чинники розвитку ринкового середовища;

- теорiя та методологiя розвитку пщприемництва, miдвищення його 
ефективностi в умовах модершзацп економiки;

- iнституцiйнi мехашзми екологiзaцii економiки;
- розвиток транспортно-транзитного потенщалу Украши та мехaнiзми 

його ре^зацп.

3. ОРГАН1ЗАЦ1ЙНА СТРУКТУРА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3.1. Рада провадить свою дiяльнiсть вiдmовiдно до затверджених нею 
mлaнiв i нaтрямiв роботи.

3.2. Основною формою роботи ради е ii зaсiдaння. Головуючим на 
засщанш ради е голова ради, а в рaзi його вщсутност його заступник. 
Пропозицп ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
бiльшiсть вiд ii складу. У рaзi рiвного розmодiлу голосiв виршальним е голос 
головуючого на засщанш. Прийняття рiшень з робочих питань, якi не 
стосуються особового складу ради, вщбуваеться шляхом вудкритого 
голосування.

3.3. Склад ради обираеться строком на п’ять рокiв.
3.4. До керiвного складу Ради входять голова Ради, його заступники та 

секретар Ради, я к  обираються iз членiв Ради на ii зaсiдaннi шляхом таемного 
голосування.

3.5. Голова Ради:
- головуе на засщаннях Ради;
- розподшяе обов’язки мiж заступником та секретарем та т тттими 

членами Ради;
- представляе Раду у вiдносинaх з органами державно! влади, органами 

мiсцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими 
установами, громадськими об’еднаннями, оргaнiзaцiями, засобами масовох 
шформацп, виконуе mini mредстaвницькi функцп;

- звiтуе про дiяльнiсть Ради перед керiвництвом 1нституту;
- входить до складу Вченоi Ради 1нституту;
- здшснюе mini повноваження, якi передбачеш цим Положенням про 

Раду.
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3.6. Голова Ради обираеться строком на два з половиною роки з правом 
подальшого переобрання. Попередньо до голосування, кандидатури на 
посаду голови Ради мають публ1чно презентувати сво! програми розвитку 
д1яльност1 Ради та ознайомити з ними члешв Ради.

3.7. Заступники голови Ради та Секретар Ради вщповщають за 
шформацшну тдтримку д1яльност1 Ради.

3.8. Члени Ради виконують сво! обов’язки на громадських засадах.
3.9. Члени Ради зобов’язаш брати активну участь у робот Ради i мають 

право пщймати на !! засщаннях будь-яю питання, якi належать до 
компетенцп Ради вiдповiдно до цього Положення.

3.10. Для оперативного виршення актуальних питань утворюеться 
президiя ради, яка дiе у перiод мiж и засiданнями. До складу президii входять 
голова Ради, заступники голови Ради, секретар Ради. Склад президп ради 
затверджуеться головою Ради за поданням його заступника та в результат 
ухвалення на засщанш Ради.

3.11. В робот Ради можуть приймати участь асоцшоваш члени, якi 
беруть участь у виршенш поточних питань роботи Ради, у засщаннях Ради з 
правом дорадчого голосу та мають право, у випадку вщповщност вшм 
вшовим та iншим офщшним вимогам, на прийняття до складу Ради як члена 
Ради. Ршення стосовно асоцшованих членiв Ради приймаються на 
засщаннях Ради за поданням и членiв.

3.12. Дiяльнiсть Ради координуеться заступником директора 1нституту з 
науково! роботи.

4. ЧЛЕНСТВО В РА Д  МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

4.1. Рада молодих вчених складаеться з молодих вчених вшом до 35 
роюв (для докторiв наук -  до 40 роюв включно), якi працюють та / або 
навчаються в аспiрантурi та докторантурi 1нституту.

4.2. Члени Ради мають право:
- обирати та бути обраними до складу керiвних та шших оргашв Ради;
- брати участь в ушх заходах Ради i в обговоренш всiх питань дiяльностi 

Ради;
- висловлювати сво! думки та робити пропозицп щодо дiяльностi Ради;
- отримувати шформащю щодо поточно! дiяльностi Ради;
- звертатись до Ради за допомогою щодо захисту сво!х iнтересiв;
- припиняти членство в Радк
4.3. Члени ради зобов’язаш:
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- сприяти досягненню мети та завдань Ради, дбати про змщнення 
авторитету та тдвищення позитивного 1м1джу Ради як самоврядно! науково! 
оргашзацп молодих вчених;

- виконувати вимоги Положення та кер1вних оргашв ради;
- брати активну участь у робот та д1яльност1 Ради;
- надавати реально можливу допомогу Рад1 в !! д1яльност1;
- утримуватися вщ д1яльност1, що суперечить реал1зацй мети та 

здшсненню завдань Ради.
4.4. Повноваження члена Ради припиняються за рпттенням Ради:
- у раз1 перевищення вшу молодого вченого, визначеного Законом 

Укра!ни «Про наукову i науково-техшчну д1яльн1сть». У цьому раз1 
перебування члена Ради у !! складi може бути продовжено до кiнця строку 
повноважень Ради як асоцшованого члена з правом дорадчого голосу за 
ршенням Ради, яке приймаеться двома третинами !! складу;

- у разi систематично! вщсутност члена Ради на !! засщаннях без 
поважних причин, який тричi пiдряд не брав участi у засщаннях Ради;

- у разi вiдкликання за рiшенням товариства молодих вчених, 
представником якого вш був;

- у разу коли член Ради письмово повщомив про свое ранения вийти з !! 
складу.

5. ПОРЯДОК ФУНКЦ1ОНУВАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

5.1. Рада провадить свою дiяльнiсть вщповщно до затверджених нею 
плашв i напрямiв роботи.

5.2. Основною формою роботи Ради е !! засщання. Головуючим на 
засiданнi Ради е голова Ради, а в разi його вщсутност - його заступник.

5.3. Рада визначае та затверджуе регламент, приймае у межах сво!х 
повноважень ршення та оргашзовуе !х виконання.

5.4. Засщання Ради можуть бути: черговi (проводяться не рщтте одного 
разу на квартал) та позачерговi (скликаються головою Ради або на вимогу не 
менше шж одше! третини вщ загально! кiлькостi членiв Ради).

5.5. Засщання Ради вважаеться правомочним, якщо на ньому присутш не 
менше 2/3 !! персонального складу.

5.6. На засщаннях Ради розглядаються пропозицi!■ з питань, що належать 
до !! компетенцп. Пропозицi!■ Ради вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувало бшьше половини !! персонального складу.

5.7. У разi рiвного розподiлу голошв вирiшальним е голос головуючого 
на засщаннк
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5.8. Прийняття ршень з робочих питань, я к  не стосуються особового 
складу Ради, вщбуваеться шляхом вщкритого голосування.

5.9. Ршення Ради оформляються у формi протоколу засiдання, який 
шдписуеться головуючим на И засiданнi та секретарем Ради.

5.10. Член Ради, який не тдтримуе пропозицп, ухвалеш рпттенням Ради, 
може викласти в письмовiй формi свою окрему думку, що додаеться до 
протоколу засщання.

5.11. За результатами роботи Рада готуе рiчний звiт, який тдлягае 
оприлюдненню на офiцiйному сайтi 1нституту.

5.12. Рада iнформуе громадськiсть про свою роботу шляхом розмщення 
на офщшному веб-сайтi 1нституту та оприлюднення в iнший прийнятний 
спосiб плану роботи, керiвного складу, складу постшних та тимчасових 
робочих органiв, прийнятих ршень, протоколiв засщань, щорiчних зв т в  про 
свою роботу тощо.

5.13. 1нститут сприяе дiяльностi Ради та може фiнансувати заходи i 
проекти, що iнiцiюються нею.

6. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Це Положення набувае чинностi з моменту його ухвалення на 
черговому засщанш Ради, Вчено! Ради 1нституту та затвердження 
директором 1нституту.

7.2. Уш акти Ради, що суперечать Положенню, е такими, що не мають 
юридично! сили.

7.3. Керiвництво Ради приводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього 
Положення тсля набуття чинност цим Положенням.
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