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ПОЛОЖЕННЯ 

про Асоціацію випускників Львівського торговельно-економічного університету 

 

1. Загальні положення 

1.1. Асоціація випускників Львівського торговельно-економічного університету 

(далі – Університету) є постійно діючою організацією. 

1.2. Асоціація випускників формується із випускників та викладачiв Університету 

та функціонує відповідно до чинного законодавства та Статуту Львівського торговельно-

економічного університету. 

1.3. Асоціація випускників є постійно діючою організацією, яка надає організаційні 

та консультаційні послуги студентам та випускникам ЛТЕУ, зокрема послуги щодо 

організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обмінові інформацією про 

працевлаштування студентів-випускників, інформування про успіхи і досягнення своїх 

членів, сприяння професійному ростові випускників Львівського торговельно-економічного 

університету. 

 

2. Склад та структура Асоціації випускників 

2.1. Діяльність Асоціації випускників регулюється цим положенням та регламентом 

засідань Ради Асоціації. 

2.2. Членами Асоцiацiї можуть бути випускники та викладачi Львівського торговельно-

економічного університету та почеснi Друзi Асоцiацiї. 

2.3. Членство у Асоцiацiї набувається на добровільних засадах. 

2.4. Члени Асоцiацiї виконують функції, покладені на них, на безоплатній та 

позаштатній основі. 

2.5. Почесними Друзями Асоцiацiї вважаються особи, які були випускниками іншого 

навчального закладу, але які надають всебічну матеріальну, інформаційну та інші види 

допомоги у роботі Асоціації. 

2.6. Керівним органом Асоціації випускників є Рада Асоціації, до складу якої входять 

Голова Ради та вісім членів Ради. 

2.7. Голова Ради може бути випускником Львівського торговельно-економічного 

університету (або з числа працівників Університету), який призначається шляхом відкритого 

голосування членами Асоціації більшістю голосів.  

2.8. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Голови Ради можуть 

ініціюватись як зі сторони Львівського торговельно-економічного університету, так і від 

членів Асоціації випускників. 

2.9. Голова Ради Асоціації може призначати собі заступників за функціональним 

розподілом та делегувати їм частину повноважень. 

2.10. Голова Ради Асоціації може призначати секретаря із наданого йому переліку 

працівників Львівського торговельно-економічного університету.  

2.11. Раді Асоціації підпорядковуються Комітети Асоціації: Комітет стажування і 

практики, Комітет з організаційних питань, Комітет із зв’язків із громадськістю та 

міжнародної співпраці. 

2.12. До складу Комітету стажування і практики входять Голова комітету та два члени 

комітету. 

2.13. До складу Комітету з організаційних питань входять Голова комітету та два члени 

комітету. 

2.14. До складу Комітету із зв’язків із громадськістю та міжнародної співпраці входять 

Голова комітету та чотири члени комітету. 

2.15. Голови та члени Комітетів Асоціації обираються шляхом відкритого голосування 

членами Асоціації простою більшістю голосів. 



2.16. Для забезпечення роботи Асоціації від інститутів та факультетів Львівського 

торговельно-економічного університету закріпляються Координатори Асоціації, які 

підпорядковуються Раді Асоціації. 

2.17. Координаторами Асоціації можуть бути співробітники Львівського торговельно-

економічного університету, які призначаються за поданням відповідних інститутів та 

факультетів Університету. 

2.18. Кількість координаторів Асоцiацiї відповідає кількості інститутів та факультетів 

Львівського торговельно-економічного університету. 

2.19. Ієрархія підпорядкування та функціональний розподіл у Асоціації випускників 

формується за рішеннями Ради Асоціації. 

2.20.  Асоціація випускників є аполітичною структурою, тому не може пропагувати різні 

політичні ідеї, програми, переконання тощо. 

2.21. Голова Ради Асоціації має право усунути за підсумками річної роботи від членства в 

Раді Асоціації осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись більше 

ніж на 50% проведених засідань та заходів. 

2.22. Усі члени Асоціації можуть рекомендувати Голові Ради Асоціації нових кандидатів 

на членство у Раді Асоціації. 

 

3. Завдання і напрями діяльності Асоціації випускників 

3.1. Основнi напрямки роботи Асоцiацiї : 

• збiр та поповнення банку даних про випускникiв ( надсилання анкет та обробка 

отриманих результатiв), проведення періодичного анкетування випускників та інші форми 

підтримки плідних взаємовідносин; 

• допомога випускникам у налагодженнi контактiв з колишнiми  

однокурсниками, налагодження солідарних зв’язків та створення дружніх стосунків на 

основі взаємної допомоги між членами Асоціації та її партнерами (подача iнформацiї на сайт 

Асоціації випускників, надання  iнформацiї електронною поштою та по телефону); 

• органiзацiя та проведення зустрiчей випускникiв та всіляка підтримка 

випускників для просування у професійній кар’єрі та встановлення і поновлення ділових 

контактів ; 

• обмін досвідом практичної діяльності шляхом проведення семiнарiв, 

тематичних лекцiй для випускникiв; 

• розробка та реалiзацiя проектiв спiльно з випускниками; 

• надання iнформацiї випускникам про можливостi перенавчання та отримання 

другої освiти, в т.ч. за кордоном; 

• iнформацiйна робота зi студентами випускних курсiв щодо дiяльностi 

Асоцiацiї; 

• випуск Вiсника Асоцiацiї, видання наукових реферативних збірників, науково-

практичних порад та методичних рекомендацій. 

3.2. Основнi завдання Ради Асоцiацiї:  

• проведення виборiв Голови Ради Асоцiацiї; 

• обговорення та затвердження плану дiяльностi, основних заходiв Асоцiацiї;  

• органiзацiя та проведення зустрiчей випускникiв; 

• поповнення бази даних випускникiв Університету.  

3.3. Асоціація випускників може надавати пропозиції Вченим радам інститутів та 

факультетів щодо удосконалення навчальних планів та удосконалення робочих навчальних 

програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей. 

3.4. Асоціація випускників може проводити вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, 

майстер-класи для студентів конкретних спеціальностей, круглі столи для обговорення зі 

студентами окремих актуальних фахових тем. 

3.5. Асоціація випускників сприяє формуванню вимог до знань, навичок та 

кваліфікації фахівців відповідних спеціальностей з врахуванням вимог ринку. 

3.6. Асоціація випускників сприяє у працевлаштуванні випускників відповідних 



спеціальностей. 

3.7. Асоціація випускників сприяє залученню студентів на стажування та практику. 

3.8. Асоціація випускників сприяє розширенню зв’язків інститутів та факультетів з 

підприємствами, організаціями, бізнесовими структурами різних галузей економіки; з 

підприємствами та організаціями споживчої кооперації; банківськими та іншими 

фінансовими установами і органами державної влади. 

3.9. Асоціація випускників сприяє організації проведення наукових конференцій, 

семінарів, тренінгів та інших заходів навчально-наукового характеру для студентів та 

випускників Львівського торговельно-економічного університету. 

3.10. Асоціація випускників сприяє організації виставок, презентацій для студентів та 

випускників Львівського торговельно-економічного університету. 

 

4. Права і обов’язки членів Асоціації випускників 

4.1. Члени Асоцiацiї мають пріоритетне право щодо працевлаштування на конкурсних 

засадах студентів-випускників Львівського торговельно-економічного університету. 

4.2. Члени Асоцiацiї мають право отримувати оперативну інформацію про зміни у 

навчальній, освітній, науковій, адміністративній та інших сферах Львівського торговельно-

економічного університету. 

4.3. Члени Асоцiацiї мають право відкритого доступу до навчально-методичного 

забезпечення Львівського торговельно-економічного університету. 

4.4. Члени Асоцiацiї мають право проводити на договірних засадах семінари, тренінги, 

лекції, майстер-класи та інші форми занять для студентів Львівського торговельно-

економічного університету. 

4.5. На прохання членів Асоцiацiї для на базі Львівського торговельно-економічного 

університету можуть виконуватися на договірних засадах різні види робіт (проекти облікової 

політики, аналіз фінансового стану, оцінка інвестиційних проектів, надання послуг з 

експертизи, бізнес-плани, тощо). 

4.6. Члени Асоцiацiї мають право рекомендувати нових членів до Ради Асоцiацiї, 

вносити пропозиції щодо виборних посад Ради Асоцiацiї. 

4.7. Члени Асоцiацiї мають право вільно виходити зі складу Ради Асоцiацiї. 

4.8. Члени Асоцiацiї зобов’язані дотримуватися Положення про Асоціацію випускників 

при Львівському торговельно-економічному університеті. 

4.9. Члени Асоціації зобов’язані активно працювати над реалізацією завдань діяльності 

Асоцiацiї. 

 

5. Порядок проведення засідань Асоціації випускників 

5.1. Рада Асоцiацiї засідає за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів у 

рік. 

5.2. Загальні збори членів Асоціації проводяться за самостійно встановленим графіком, 

але не менше 1 разу у рік. 

5.3. Засідання Ради Асоцiацiї та скликання Конференції членів Асоціації можуть бути 

ініційовані як зі сторони Львівської комерційної академії, так і зі сторони членів Асоціації. 

5.4. Скликання Конференції членів Асоціації та засідання Ради Асоціації оформляється 

відповідними протоколами, що супроводжуються ухваленими рішеннями рекомендаційного 

характеру.  

5.5. Для забезпечення діяльності Асоціації Львівський торговельно-економічний 

університет закріплює за Радою Асоцiацiї приміщення та створює необхідні умови для 

ефективної діяльності Асоціації. 


