
 



1. Загальні положення 

1.1. Наукове товариство молодих вчених Львівського торговельно-

економічного університету (далі – Товариство) – це об’єднання молодих вчених 

Львівського торговельно-економічного університету з метою сприяння 

професійному становленню молодих науковців та реалізації їх наукового 

потенціалу. 

1.2. Молодими вченими є викладачі, аспіранти та докторанти 

Університету віком до 35 років. 

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, ухвалами Вченої 

ради Університету та цим Положенням. 

1.4. Діяльність Товариства здійснюється на громадських засадах та 

базується на принципах: наукової етики; свободи наукової творчості; 

змагальності та конкурсності; рівноправності всіх членів Товариства; гласності 

та відкритості у роботі; добровільності й колегіальності; демократичності; 

періодичної виборності та звітності; накопичення і примноження наукового 

потенціалу ЛТЕУ та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

1.5. Товариство функціонує без державної реєстрації, не набуває прав 

юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні 

правовідносини. 

1.6. Товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією та 

структурними підрозділами ЛТЕУ. 

1.7. У Товаристві відсутня система членських внесків. 

1.8. Товариство може мати свій бланк, логотип, веб-сторінку на сайті 

Університету тощо. 

 

2. Мета, основні завдання та напрямки діяльності Товариства 

2.1. Товариство здійснює свою діяльність з метою сприяння 

професійному зростанню молодих науковців, ефективному використанню їх 

наукового потенціалу, налагодженню й підтримці професійних контактів і 



культурних зв’язків із науковими, молодіжними і студентськими організаціями 

України та інших країн.  

2.2. Основні завдання Товариства: 

2.2.1. Організація спільних засідань молодих вчених. 

2.2.2. Інформаційний обмін серед молодих вчених: поширення наукової 

та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених; надання 

інформації про премії, стипендії, гранти, фонди, конференції, школи та інші 

заходи щодо підтримки наукової молоді. 

2.2.3. Проведення заходів, спрямованих на надання молодим вченим і 

фахівцям допомоги в опануванні ними навичок дослідницької та наукової 

роботи, зростання їх знань і професійної майстерності.  

2.2.4. Сприяння у публікації наукових статей і участі в наукових 

конференціях, що проводяться в Університеті та інших організаціях і 

установах. 

2.2.5. Організація та проведення молодіжних наукових та науково-

практичних конференцій, семінарів та інших науково-організаційних заходів. 

2.2.6. Налагодження співпраці з науковою молоддю установ НАН 

України, вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном. 

2.2.7. Рекомендування молодих вчених на здобуття премій різного 

ступеня та рівня, участь у грантах та наукових заходах. 

2.2.8. Сприяння у впровадженні результатів наукових досліджень молодих 

вчених. 

2.2.9. Підтримання участі молодих вчених в міжнародних, державних, 

регіональних та місцевих програмах. 

2.2.10. Популяризація здобутків молодих вчених Університету в Україні та за 

кордоном. 

2.2.11. Захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених. 

2.2.12. Сприяння встановлення тісних зв’язків між старшим та молодшим 

поколінням вчених, забезпечення умов формування “наукових шкіл” у науковій 

діяльності. 



2.2.13. Проведення культурно-освітніх і спортивних заходів. 

2.2.14. Організація відпочинку та дозвілля молодих вчених Університету. 

 

3. Організаційні та структурні засади діяльності Товариства  

3.1. Товариство молодих вчених формується з Голови Товариства, 

заступників Голови Товариства, секретаря та членів Товариства. 

3.2. Загальні збори є зібранням молодих вчених Університету, яке 

скликається не менше одного разу на рік. 

3.2.1. Функції зборів: 

– визначати основні напрямки діяльності та затверджувати річний план 

роботи Товариства; 

– обирати та звільняти склад Товариства; 

– заслуховувати звіт Голови про діяльність Товариства та приймати рішення 

щодо якості його роботи, а також методів її вдосконалення; 

– заслуховувати доповіді про роботу членів Товариства за поточний рік; 

– розглядати питання щодо внесення змін та доповнень до цього Положення; 

– узгодження інших питань, пов’язаних із молодими вченими Університету. 

3.2.2. Позачергові збори можуть бути скликані в разі нагальної потреби або 

на вимогу не менше ніж двох третин від загальної кількості членів Товариства. 

3.3. Загальні збори є чинними, якщо на них присутні не менше 1/2 

молодих вчених Університету. Рішення приймається простою більшістю голосів 

присутніх на Загальних зборах. 

3.4. Термін повноважень Товариства кожного скликання складає 3 роки. 

3.5. Голова Товариства молодих вчених Університету обирається шляхом 

відкритого голосування на Загальних зборах молодих вчених Університету.  

3.6. Кандидатури членів Товариства висуваються з молодих вчених 

структурних підрозділів Університету. 

3.7. Заступник Голови Товариства та секретар Товариства молодих 

вчених затверджуються Товариством за поданням Голови Товариства. 



3.8. Товариство проводить свої засідання не рідше одного разу на три 

місяці. 

3.9. Товариство приймає рішення на своїх засіданнях більшістю голосів від 

облікового складу. Засідання Товариства є чинним, якщо на ньому присутні не 

менше 1/2 її складу. 

3.10. У випадку дострокового припинення повноважень/членства Голови 

Товариства скликаються позачергові збори молодих вчених Університету, на 

яких обирається новий Голова Товариства. Повноваження Голови до обрання 

нового Голови виконує заступник Голови Товариства. 

3.11. Голова Товариства щороку звітує про виконану роботу перед 

Загальними зборами молодих вчених та Вченою радою Університету. У разі 

визнання Загальними зборами молодих вчених роботи Товариства 

незадовільною її керівництво повністю або частково може бути переобраним 

достроково. 

3.12. Припинення членства в Товаристві може здійснюватися у випадках: 

3.12.1. Письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу 

Товариства. 

3.12.2. Якщо член Товариства досяг 35-річчя. 

3.12.3. Можливість відкликання члена Товариства відповідним 

структурним підрозділом, який він представляє. 

3.12.4. У разі припинення членства одним із членів Товариства – 

структурний підрозділ Університету, представником якого він був, впродовж 

одного місяця подає кандидатуру до складу Товариства. 

3.13. Після закінчення терміну повноважень Товариства формується 

новий склад та його керівництво. Товариство попереднього складу впродовж 

одного місяця після закінчення своїх повноважень організовує Загальні збори 

молодих вчених, на яких обирається новий склад Товариства. 

 

4. Права Товариства молодих вчених 

З метою забезпечення врахування інтересів молодих науковців Голова 



Товариства входить до складу Вченої ради Університету з правом голосу та 

ініціює розгляд важливих для молодих вчених Університету питань на Вченій 

раді. 

Товариство молодих вчених має право: 

4.1. Вносити ректорату Університету свої рекомендації й пропозиції з 

питань наукової діяльності. 

4.2. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Університету з 

вченими і фахівцями інших науково-дослідних організацій та вузів України. 

4.3. Вносити пропозиції керівництву Університету про відрядження 

молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові установи з метою участі в 

наукових семінарах, конференціях різних рівнів. 

4.4. Вносити пропозиції щодо виступів молодих науковців Університету 

та інших установ із науковими доповідями на наукових семінарах. 

4.5. Ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних 

організацій, мета і завдання яких відповідають меті та завданням Товариства 

молодих вчених Університету. 

4.6. Проводити навчання, семінари для молодих вчених, розглядати їхні 

творчі звіти тощо. 

4.7. Організовувати лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних 

фахівців для ознайомлення молоді з новітніми досягненнями вітчизняної й 

закордонної науки. 

4.8. Висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних 

молодіжних премій, стипендій та грантів. 

4.9. Забезпечити представництво своїх членів у вчених радах факультетів. 

 

5. Права та обов’язки членів Товариства  

5.1. Член Товариства має право: 

5.1.1. Обирати і бути обраним у керівництво Товариства. 

5.1.2. Добровільно припинити своє членство у Товаристві. 

5.1.3. Брати участь у роботі всіх заходів, які проводить Товариство. 



5.1.4. Обговорювати питання діяльності Товариства та вносити 

пропозиції щодо вдосконалення його роботи. 

5.1.5. Отримувати методичну та інформаційну допомогу від Товариства. 

5.1.6. Бути рекомендованими до подання на нагородження преміями, 

стипендіями, подяками, державними нагородами та іншими видами відзнак і 

нагород відповідно до чинного законодавства та Статуту ЛТЕУ. 

5.2. Член Товариства зобов’язаний: 

5.2.1. Дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Товариства. 

5.2.2. Керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямками 

діяльності Товариства. 

5.2.3. Проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на 

наукових конференціях Товариства. 

5.2.4. Не порушувати конфіденційності правової та іншої інформації, 

пов’язаної з діяльністю Товариства. 

5.2.5. Надавати необхідну допомогу в проведенні заходів Товариства та 

виконувати рішення його керівництва. 

5.2.6. Звітувати про виконану наукову та організаційну роботу. 

5.2.7. Брати участь у роботі Товариства та регулярно відвідувати його 

засідання. 

5.2.8. Пропагувати діяльність Товариства, сприяти підвищенню престижу 

й авторитету Товариства та ЛТЕУ. 

 

6. Взаємодія Товариства та керівництва Університету 

6.1. Товариство сприяє у вирішенні завдань, що постають перед ним. 

Товариство вносить пропозиції щодо вдосконалення організації наукових 

досліджень, форм і методів участі молодих фахівців у науковій роботі.  

6.2. Університет сприяє Товариству молодих вчених:  

– у проведенні наукових конференцій і публікації їхніх результатів;  

– у своєчасному наданні інформації, яка сприяє вирішенню завдань, що 

постають перед ним;  



– у наданні приміщення, засобів зв’язку, забезпечення комп’ютерною та 

іншою необхідною оргтехнікою для ефективної діяльності.  

6.3. Ректорат, директори інститутів, декани факультетів, науковий відділ 

всебічно сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню Товариства. 

 

7. Фінансові кошти Товариства 

7.1. Товариство не виконує фінансових функцій. 

7.2. Фінансування матеріальних витрат, пов’язаних із роботою 

Товариства, здійснюється за рахунок спонсорських коштів, дарунків та 

відрахувань, пожертвувань фондів, громадських організацій, підприємств, 

установ, організацій, а також фізичних осіб. 

 

8. Припинення діяльності Товариства 

8.1. Діяльність Товариства може бути припинена: 

– рішенням загальних зборів Товариства за погодженням із науковим 

керівником Товариства; 

– наказом ректора ЛТЕУ. 

 

9. Заключні положення 

9.1. Дане Положення, а також зміни і доповнення до нього приймаються 

на засіданні Товариства молодих вчених, затверджуються рішенням Вченої 

ради Університету і набирають чинності з часу свого затвердження. 

9.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснює проректор з наукової 

роботи Університету.  

 

10. Внесення змін до цього Положення 

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом 

ректора Університету. 


