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1. Цілі створення і діяльності гуртка «Аналітик»
1.1. Гурток наукового товариства студентів кафедри управлінського
обліку, бізнес-аналітики та статистики, іменований надалі гурток «Аналітик» є
добровільною, самоврядною в рамках університету організацією студентів, що
має на меті:
– розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і
закріплення одержаних в процесі навчання знань;
– використання творчого і інтелектуального потенціалу студентів для
вирішення завдань фундаментальної економічної науки;
– популяризацію науково-економічних знань;
– підготовку кандидатів з числа студентів для вступу до аспірантури;
– співпрацю із студентськими й іншими організаціями, українськими або
зарубіжними, а також адміністраціями навчальних закладів у сфері наукової
діяльності;
– участь у здійсненні редакційно-видавничої діяльності, включаючи
випуск періодичних видань, розробку та підтримку сторінки НТСК в Інтернеті;
– виступи з ініціативами з різних питань студентського громадського
життя.
1.2. Основними завданнями гуртка «Аналітик» є:
– формування у студентів інтересів і потреби до наукової і творчої
діяльності;
– сприяння студентам в оволодінні методикою і навиками проведення
самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
– обмін досвідом організації і проведення наукової роботи студентів на
всіх курсах факультетів серед членів студентських наукових гуртків;
– активна участь студентів в проведенні тижня науки, наукових
конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів, декад
кафедри, а також розвиток інших форм науково-дослідної і творчої діяльності в
навчальний і поза навчальний час;
– формування з числа найбільш здібних, активних і успішних студентів
резерву підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
1.3. Формами діяльності гуртка є:
– підготовка доповідей з питань аналізу: соціально-економічного
становища держави; економічної ефективності діяльності органів державної та
виконавчої влади; господарської діяльності суб’єктів господарювання тощо;
– участь та організація конференцій, олімпіад з фахових дисциплін
кафедри;
– проведення дискусій з наукових проблем , «круглих столів», ділових
ігор з питань аналізу соціально-економічного розвитку регіонів,
результативності діяльності органів влади, суб’єктів оподаткування;
– проведення науково-практичних семінарів, зустрічей з аналітикамитеоретиками і аналітиками-практиками.
1.4. У своїй діяльності гурток керується Конституцією України, чинним
законодавством, рішеннями вчених рад, наказами ректора, Положенням про

Наукове товариство студентів та курсантів Університету ДФС України, цим
Статутом, а також принципами добровільності, гуманізму, демократизму,
самоврядування і законності.
2. Членство в гуртку
2.1. Членом гуртка може бути студент будь-якого навчально-наукового
інституту, що веде науково-дослідну роботу, або який приймає участь в науководослідній роботі кафедри.
2.2. Прийом в предметний гурток здійснюється на основі письмової
заяви вступника та рекомендації викладача, і подається на ім'я завідувача
кафедри.
2.3. Про прийом в предметний гурток виноситься окрема ухвала, на
підставі якої, нового прийнятого члена вносять в список членів гуртка.
2.4. Член гуртка може бути виключений рішенням Загальних зборів
гуртка у разі порушення вимог цього статуту
3. Права і обов'язки членів гуртка
3.1. Член гуртка має право:
– брати участь в роботі гуртка;
– отримувати необхідну інформацію про діяльність гуртка;
– обирати і бути вибраним в актив гуртка та керівні органи СНТ;
– виносити на розгляд гуртка пропозиції з усіх питань, що є предметом
діяльності гуртка, приймати участь в їх обговоренні та прийнятті рішень;
– брати участь в обговоренні всіх питань, що пов’язані з науковою та
організаційною діяльністю гуртка;
– брати участь в роботі наукових конференцій;
– брати участь в консультаціях абітурієнтів;
– брати участь в конкурсах наукових робіт;
– виїжджати в наукові відрядження за поданням наукових керівників
робіт та активу гуртка;
– користуватися фондами бібліотеки університету;
– припинити членство в предметному гуртку, направивши письмове
повідомлення про це старості гуртка.
3.2. Члени гуртка зобов’язані:
– дотримуватись чинного законодавства, цього Статуту та інших актів,
прийнятих органами управління гуртка в межах їх повноважень;
– не пропускати без поважних причин більше трьох засідань підряд;
– брати участь в діяльності гуртка;
– виконувати рішення Загальних зборів гуртка;
– бути присутнім на Загальних зборах гуртка; і поважати інтереси інших
членів гуртка;

– вести науково-дослідну роботу з питань аналізу: соціальноекономічного становища держави; економічної ефективності діяльності органів
державної та виконавчої влади; господарської діяльності суб’єктів
господарювання;
– не рідше одного разу в навчальному році представляти доповіді на
засіданнях гуртка або на конференціях, семінарах, «круглих столах» і т.ін.
– сумлінно і в строк виконувати доручення Ради СНТ і наукового гуртка,
пов'язані з науковою і організаційною діяльністю;
– надавати допомогу в організації наукових заходів, що проводяться
гуртком.
4. Структура і органи управління гуртка
4.1. Структурно предметний гурток складається з наукових секцій з
предметів, що вивчаються на кафедрі, що створюються з метою формування
стійких джерел підтримки наукової школи.
4.2. Найвищим органом управління гуртка є Загальні збори, які обирають
Старосту гуртка.
4.3. Постійно діючим виконавчо-розпорядчим органом гуртка є староста
гуртка.
4.4. Актив гуртка складається із старости, секретаря, відповідального за
культурну програму і зв'язки з іншими вищими навчальними закладами і
відповідального за інтернет-сторінку гуртка. До активу гуртка обираються
тільки члени гуртка.
4.5. Загальне керівництво роботою гуртка здійснює управлінського
обліку, бізнес-аналітики та статистики за допомогою наукових керівників та
наукових консультантів студентів-членів гуртка.
4.6. Предметний гурток «Аналітик» кафедри має свою емблему.
5. Загальні збори членів гуртка
5.1. Загальні збори гуртка скликаються один раз в семестр за ініціативою
Старости, викладачів кафедри, керівництва навчально-наукового інституту або
університету.
5.2. Рішення Загальних зборів вважаються правомірними при участі в
ньому не менше половини членів гуртка. Всі рішення ухвалюються простою
більшістю голосів присутніх на ньому членів гуртка.
5.3. Загальні збори членів гуртка:
– приймають Статут гуртка, вносять в нього зміни і доповнення;
– обирають старосту гуртка;
– заслуховують і затверджують звіт про роботу старости гуртка;
– вирішують інші питання, пов'язані з діяльністю гуртка.

6. Староста гуртка
6.1. Староста гуртка обирається простою більшістю голосів членів
гуртка, схвалюється науковим керівником гуртка і затверджується Радою СНТ.
6.2. Староста виконує обов'язки по підготовці і проведенню засідань
гуртка, передбачені даним Статутом.
6.3. Староста підзвітний науковому керівнику СНТ, Раді СНТ і
зобов'язаний виконувати їх рішення, що стосуються його діяльності.
6.4. Староста надає Раді звіт про діяльність гуртка не рідше за один раз
на навчальний рік.
6.5. Рада СНТ має право винести осуд старості. Наявність трьох осудів
веде до усунення від виконання обов'язків, оформляється рішенням Голови Ради
СНТ.
7. Засідання гуртка
7.1. Графік засідань гуртка складає староста за узгодженням з науковим
керівником гуртка з урахуванням побажань членів гуртка і загальної кількості
заявок членів гуртка на захист доповідей, що подаються на засідання СНТ.
7.2. Не пізніше ніж за тиждень до дати призначеного засідання доповідач
зобов'язаний надати старості гуртка тези доповіді, схвалені науковим керівником
гуртка.
7.3. Після закінчення засідання староста складає протокол засідання, в
якому повинні міститися наступні відомості:
– дата і місце проведення засідання;
– ПIБ доповідача, його контактна інформація;
– тема доповіді;
– оцінка доповіді, чи зарахований він як курсова робота, наукова стаття,
рекомендована до публікації та ін.;
– присутність на засіданні членів СНТ, наукових керівників;
– наявність дискусії, стисле викладення питань, що піднімаються в ході
дискусії.
8. Матеріали, що представляються на засідання гуртка
8.1. Тематичний підбір матеріалів визначається відповідно до плану
роботи гуртка, затвердженим науковим керівником.
8.2. Вибрана студентом тема для підготовки доповіді підлягає
обов'язковому схваленню науковим керівником.
8.3. Матеріал, представлений на захист на засіданні гуртка, повинен
відповідати вимогам, затвердженим науковим керівником гуртка.
8.4. Успішно захищена на засіданні гуртка СНТ курсова робота може
бути зарахована як доповідь тільки з відома наукового керівника гуртка.

9. Публікація матеріалів
9.1. Матеріали, захищені на засіданні гуртка, за узгодженням з автором
можуть бути опубліковані на сайті СНТ.
9.2. Наукова стаття, підготовлена на основі кращих матеріалів, може
бути опублікована в періодичних виданнях.
9.3. Кращий матеріал визначається старостою і науковим керівником
гуртка з урахуванням думки членів СНТ.
9.4. Матеріал може бути опублікований тільки в тому випадку, якщо він
не був зарахований як курсова робота.
10. Науковий керівник гуртка
10.1. Науковим керівником гуртка є викладач кафедри, на якій створений
предметний гурток.
10.2. Науковий керівник гуртка здійснює загальний контроль за
діяльністю гуртка і старости гуртка, він має право бути присутнім на засіданнях
гуртка та СНТ.
10.3. Рішення наукового керівника гуртка з питань діяльності гуртка є
обов'язковим для старости і членів гуртка.
11. Заключні положення
11.1. Даний Статут приймається простою більшістю голосів членів гуртка
і затверджується рішенням вченої ради ННІ обліку, аналізу та аудиту
університету.
11.2. Зміни в Статут вносяться за ініціативою Ради СНТ, Загальними
зборами гуртка простою більшістю голосів членів гуртка.
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