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І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

(далі – Інститут) діє Товариство молодих вчених та здобувачів освіти (далі – 

Товариство), яке об’єднує здобувачів освіти (аспірантів, докторантів) і 

молодих вчених та є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

Інституту. 

1.2. Товариство молодих вчених та здобувачів освіти – самоврядна 

організація Інституту, яка діє на засадах добровільності, колегіальності, 

відкритості та рівності всіх її членів. 

1.3. До структури Товариства входять: Рада молодих вчених (далі – 

Рада) і Сенат аспірантів (далі – Сенат). 

1.4. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, 

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

діяльність», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, а також цим Положенням. 

1.5. До основних функцій Товариства належать: представницька, 

інформаційна, комунікаційна, виховна, методична, самоврядна, апробаційна, 

моніторингова. 

1.6. Інститут забезпечує діяльність Ради та Сенату, надаючи їм 

приміщення, оргтехніку, створюючи інші необхідні умови. Фінансовою 

основою діяльності Товариства є кошти, визначені Вченою радою Інституту. 

1.7.  Дирекція Інституту не має права втручатися в діяльність 

Товариства. 

1.8. Товариство інформує громадськість про свою роботу шляхом 

розміщення інформації на офіційному веб-сайті Інституту (у рубриці 

«Новини» або рубриці «Товариство молодих вчених та здобувачів освіти» у 

вкладці «Діяльність») (http://ivpz.kh.ua). 

 

ІІ 

 РАДА  МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

2.1. Рада молодих вчених є частиною громадського самоврядування 

Інституту і створена з метою захисту прав та інтересів здобувачів освіти 

(аспірантів, докторантів) і молодих вчених, зокрема щодо питань наукової 

діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

2.2. Рада діє на принципах: 

- свободи наукової творчості; 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- рівності прав молодих вчених. 

2.3. Основними завданнями Ради є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85#w3_14
http://ivpz.kh.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85#w3_14


- сприяння професійному зростанню та формуванню умов для 

розкриття наукового і творчого потенціалу аспірантів, докторантів і молодих 

вчених; 

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого на 

основі розвитку демократичних світоглядних засад; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед здобувачів та 

молодих вчених; 

- доведення до керівництва Інституту і широкого загалу думки наукової 

молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності; 

- сприяння розвитку всеукраїнського та міжнародного наукового і 

культурного співробітництва молодих вчених; 

- моніторинг якості реалізації освітньої програми; 

- інформаційна діяльність; 

- сприяння взаємодії між керівництвом Інституту та молодими 

вченими; 

- підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-

економічних умов для залучення аспірантів, докторантів і молодих вчених до 

роботи в різних галузях науки, стимулювання їх професійної діяльності, 

сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та 

професійної активності; 

- консультативна підтримка аспірантів і молодих вчених щодо 

здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками 

наукової продукції тощо; 

- сприяння залученню аспірантів і молодих вчених до участі у 

конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для 

виконання перспективних наукових проектів; 

- підтримка аспірантів, докторантів і 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. 

2.4. Рада має такі повноваження: 

- представляє інтереси молодих вчених та здобувачів в Інституті, 

державних та самоврядних громадських організаціях; сприяє наданню 

допомоги у вирішенні їх проблем;  

- здійснює громадський контроль за дотриманням прав молодих вчених 

та здобувачів. У зв’язку з цим Рада може одержувати від керівництва та 

структурних підрозділів Інституту необхідну інформацію; 

- відкритим голосуванням обирає одного представника до Вченої ради 

Інституту; 

- відкритим голосуванням обирає трьох представників до Комісії з 

наукової етики Інституту, серед яких щонайменше 1 аспірант; 

- брати участь через представника у роботі Комісії з питань 

врегулювання конфліктних ситуацій відповідно до Положення про 

врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті; 



- відкритим голосуванням делегує членів Ради до складу рад молодих 

вчених, які створюються в центральних та місцевих органах виконавчої 

влади відповідно до законодавства України; 

- готує та представляє Вченій раді, керівництву та структурним 

підрозділам Інституту пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та 

творчої діяльності молодих вчених та здобувачів; 

- бере участь у розробленні проектів рішень Вченої ради Інституту, 

наказів директора Інституту з питань, що належать до її компетенції; 

- бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості реалізації 

освітньо-наукової програми; 

- бере участь в організації та проведенні наукових заходів, зокрема, 

організовує наукові заходи для апробації молодими вченими та здобувачами 

результатів їх досліджень;  

- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої ради та 

керівництва Інституту на отримання іменних стипендій, грантів і премій для 

молодих вчених Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України; 

- поширює інформацію про наукові заходи, що відбуваються в Україні 

та за кордоном серед членів ради; 

- сприяє налагодженню співробітництва між молодими вченими та 

здобувачами  Інституту та інших наукових установ, закладів вищої освіти, 

організацій України та іноземних держав; 

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами з 

питань, що пов’язані з діяльністю ради; 

- створює робочі групи, комісії тощо для виконання покладених на неї 

завдань; 

- здійснює іншу діяльність відповідно до завдань Ради. 

2.5. До складу ради автоматично входять усі здобувачі наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, які навчаються 

в Інституті, а також усі молоді вчені, які працюють в Інституті за основним 

місцем роботи та за сумісництвом.  

2.6. Молодим вченим є особа віком до 35 років, який має вищу освіту 

не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який 

має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі. Вища 

освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) 

прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. 

2.7. Очолює раду Голова, заступник Голови та секретар, які обираються 

відкритим голосуванням на засіданні ради.  

2.8. Голова Ради: 

- головує на засіданнях Ради; 

- розподіляє обов’язки між заступником, секретарем та іншими 

членами Ради; 

- представляє Раду у відносинах з керівництвом Інституту, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами вищої 



освіти, науковими установами, громадськими об’єднаннями, засобами 

масової інформації, виконує інші представницькі функції; 

- здійснює інші повноваження. 

2.9. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

2.10. Повноваження Голови, заступника голови та вченого секретаря 

Ради припиняються за рішенням Ради:  

- у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законами 

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

- за власним бажанням; 

- у разі припинення трудової діяльності або припинення навчання в 

Інституті. 

2.11. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на 

засіданні Ради є голова, а в разі його відсутності – його заступник. 

2.12. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня 

більшість складу Ради. 

2.14. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що 

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

них проголосувала більшість від присутніх на її засіданні. 

2.15. Пропозиції Ради оформляються протоколом засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради. 

 

 

 

ІІІ 

СЕНАТ АСПІРАНТІВ 

 

3.1. Сенат аспірантів є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Інституту  і створений для вирішення питань навчання і 

побуту, захисту прав та інтересів аспірантів. 

3.2. Сенат діє на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів самоврядування; 

- рівності прав аспірантів на участь у самоврядуванні; 

-  незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

3.3. Основними завданнями Сенату є: 

- захист прав та інтересів аспірантів, які навчаються в Інституті; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності аспірантів; 

- сприяння дотриманню  аспірантами норм наукової етики; 

- сприяння участі здобувачів, у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших конкурсах, конференціях; 

- сприяння спільно з відповідними відділами та посадовими особами 

забезпеченню інформаційної,  психологічної, правової та іншої допомоги 

аспірантам. 

3.4. Для виконання поставлених завдань Сенат: 

- захищає права та інтереси аспірантів, які навчаються в Інституті; 



- бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності Інституту; 

- вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм 

Інституту; 

- вносить пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази 

Інституту, зокрема з питань, що стосується побуту аспірантів; 

- делегує свого представника до Вченої ради Інституту шляхом його 

обрання на засіданні Сенату відкритим голосуванням більшістю голосів; 

- бере участь у роботі Комісії з питань врегулювання конфліктних 

ситуацій (через представника) відповідно до Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій в Інституті; 

- ухвалює акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

- організовує та проводить наукові конференції аспірантів, олімпіади, 

«круглі столи», симпозіуми, семінари та інші наукові, науково-практичні 

заходи тощо; 

- сприяє участі аспірантів у всеукраїнських та міжнародних наукових 

проектах, программах, академічній мобільності; 

- висвітлює діяльність самоврядування і поширює відповідну 

інформацію; 

- виконує інші завдання, передбачені законодавством та цим 

Положенням. 

3.5. Для реалізації своєї мети Сенат співпрацює з керівництвом 

Інституту, молодіжними та громадськими організаціями, науково-

дослідними установами та організаціями, бібліотеками, науковими 

товариствами закладів вищої освіти України та інших країн. 

3.6. До складу Сенату входять усі аспіранти Інституту.  

3.7. Очолює Сенат Голова, заступник Голови та секретар, які 

обираються відкритим голосуванням на засіданні Сенату.  

3.8. Голова Сенату: 

- спрямовує й організовує діяльність Сенату; 

- представляє та сприяє організації співробітництва Сенату у 

відносинах із дирекцією Інституту, органами самоврядування інших закладів 

вищої освіти, іншими громадськими та молодіжними організаціями; 

- входить до складу Вченої ради Інституту як один із виборних 

представників із числа аспірантів; 

- має право отримувати необхідну інформацію від дирекції  Інституту; 

- скликає та веде засідання Сенату; 

- підписує документацію, яку ухвалює Сенат; 

- складає та вносить на затвердження, спрямовує й організовує 

діяльність Сенату, порядок денний його засідань; 

- підписує разом із секретарем протоколи засідань Сенату. 

3.9. Основною формою роботи Сенату є його засідання. Головуючим на 

засіданні Сенату є голова, а в разі його відсутності – його заступник. 

3.10. Засідання Сенату вважається правомочним, якщо на ньому 

присутня більшість складу Сенату. 



3.11. На засіданнях Сенату розглядаються пропозиції з питань, що 

належать до його компетенції. Пропозиції Сенату вважаються схваленими, 

якщо за них проголосувала більшість від присутніх на його засіданні. 

3.12. Пропозиції Сенату оформляються у протоколом засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем Сенату. 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених   Дарина Євтєєва 

 

 

 

Голова Сенату Артур Бабич 
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