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1.  Загальні положення 

 

1.1. Рада молодих вчених (далі – Рада) Державної установи «Інститут 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії 

наук України» (далі – Інститут) є колегіальним виборним дорадчим органом, 

що об’єднує молодих вчених Інституту і утворюється для забезпечення 

захисту їх прав та інтересів.  

1.2. У своїй діяльності Рада керується актами чинного законодавства 

України, актами НАН України, Статутом Інституту та цим Положенням. 

1.3. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах на основі 

принципів наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх 

членів Ради, гласності та відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, 

демократичності, періодичної виборності та звітності. 

1.4. Дирекція Інституту надає необхідну організаційну, матеріальну та 

консультаційну підтримку у здійсненні діяльності Ради, передбаченої цим 

Положенням. 

1.5. Координація діяльності Ради здійснюється заступником директора з 

наукової роботи Інституту. 

1.6. Рада у своїй діяльності взаємодіє з Радою молодих вчених 

Відділення економіки НАН України та Радою молодих вчених НАН України. 

 

2. Мета, основні завдання та напрями діяльності Ради 

 

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі 

молодих вчених Інституту у проведенні наукових досліджень, а також 

представництва, захисту і реалізації їх прав та інтересів. 

2.2. Основні завдання Ради: 



2.2.1. Організаційне об’єднання молодих учених Інституту для їх  

ініціативної наукової праці, підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання та 

реалізації творчого потенціалу. 

2.2.2. Консультативна підтримка молодих вчених Інституту щодо 

здійснення наукової діяльності, сприяння наданню їм допомоги у вирішенні 

професійних, соціальних та інших проблем. 

2.2.3. Здійснення представництва інтересів молодих вчених у Вченій 

раді, перед дирекцією Інституту, Раді молодих вчених НАН України, Раді 

молодих вчених Відділення економіки НАН України, в органах, установах, 

організаціях та об’єднаннях різного рівня. 

2.3. З метою вирішення основних завдань Рада: 

2.3.1. Підтримує молодих вчених у проведенні ними та участі у різних 

наукових, науково-організаційних і науково-освітніх заходах (конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо). 

2.3.2. Організовує проведення наукових конференцій, семінарів, нарад 

та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської 

активності молодих вчених. 

2.3.3. Сприяє підвищенню публікаційної активності молодих вчених, 

надає для цього методичну, організаційну та інформаційну підтримку. 

2.3.4. Сприяє залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових 

робіт, у темах науково-дослідних робіт Інституту, формуванню колективів 

молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів. 

2.3.5. Поширює інформацію про наукову, організаційну та культурно-

просвітницьку діяльність молодих учених Інституту. 

2.3.6. Сприяє налагодженню професійних контактів між науковими 

установами, закладами вищої освіти України та іноземними науковими 

установами й організаціями для наукової співпраці. 



2.3.7. Бере участь у процесі формування та реалізації політики 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. 

2.3.8. Сприяє пошуку форм вирішення соціальних проблем наукової 

молоді. 

2.3.9. Подає пропозиції до керівництва або Вченої ради Інституту щодо 

удосконалення напрямів діяльності у відповідній сфері в частині, що 

стосується молодих вчених. 

2.3.10. Здійснює іншу діяльність в інтересах молодих вчених, що не 

суперечить чинному законодавству України та Статуту Інституту. 

 

3. Організаційні принципи діяльності Ради 

 

 3.1. Склад Ради формується зі співробітників Інституту, а також 

докторантів та аспірантів, вік яких не перевищує віку молодого вченого, 

визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

(для аспірантів – до 35 років включно; для молодих докторів наук та 

докторантів – до 40 років включно). Число членів Ради визначається 

загальними зборами молодих вчених Інституту. Загальні збори молодих 

вчених Інституту вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не 

менше ніж 50% спискового складу молодих вчених установи. 

 3.2. Члени Ради обираються простою більшістю голосів строком на 5 

років на загальних зборах молодих вчених Інституту шляхом таємного або 

відкритого голосування. 

 3.3. Голова Ради, його заступник (заступники) та секретар Ради 

обираються простою більшістю голосів із членів Ради на її засіданні шляхом 

таємного або відкритого голосування. 

 3.4. Голова Ради, його заступник (заступники) та секретар Ради можуть 

бути переобрані до завершення строку повноважень: за власною ініціативою; 



у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»; відповідно до рішення 

загальних зборів молодих вчених Інституту. 

3.5. Голова Ради входить до складу Вченої ради Інституту і здійснює 

представництво інтересів молодих учених. 

3.6. Щорічно Рада готує звіт та доповідає про результати своєї роботи на 

загальних зборах молодих вчених Інституту. 

3.7. Загальні збори молодих вчених проводяться не менше двох разів на 

рік для обговорення планів, результатів роботи та інших питань. Позачергові 

загальні збори молодих вчених Інституту проводяться за вимогою не менш як 

50% їх спискового складу. 

3.8. Зміни до цього Положення приймаються на загальних зборах 

молодих вчених Інституту та затверджуються Вченою радою Інституту. 


