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1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Статуту 

Тернопільського національного економічного університету. Основним 
призначенням Положення є створення організаційно-правових та методичних 
засад формування та функціонування Ради молодих вчених Тернопільського 
національного економічного університету (далі -  Рада молодих вчених).

1.2. Рада молодих вчених є молодіжною неприбутковою 
громадською організацією, що об’єднує аспірантів, молодих викладачів 
Тернопільського національного економічного університету (далі 
Університету) на засадах добровільної участі та спільності інтересів 
наукового спрямування.

1.3. Метою діяльності Ради молодих вчених є розвиток економічної 
та інших гуманітарних наук, активізація досліджень молодих науковців 
Університету, оприлюднення їх результатів, фахове та світоглядне 
вдосконалення молодих вчених та студентів, забезпечення потреб 
особистості у творчій самореалізації.

1.4. У своїй діяльності Рада молодих вчених керується Конституцією 
України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу 
освіту”, Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, 
Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинним 
законодавством України, Статутом ТНЕУ та цим Положенням.

1.5. Діяльність Ради молодих вчених ґрунтується на началах 
рівноправності членів, самоврядування, гласності, представництва молодих 
науковців ТРІЕУ всіх наукових спеціальностей.

1.6. Рада молодих вчених не залежить від будь-яких політичних 
партій, державних, громадських чи релігійних організацій.

1.7. Діяльність Ради молодих вчених не є спрямована на отримання 
особистої вигоди її членів.

1.8. Рада молодих вчених співпрацює з іншими молодіжними 
організаціями, незалежно від форм власності, товариствами, фондами, 
громадянами в Україні та за кордоном, органами державної влади. Підтримує 
міжнародні зв’язки. *

1.9. Рада молодих вчених може мати власну символіку, що 
розробляється ініціативною групою і затверджується рішенням більшості 
членів Ради молодих вчених. |

1.10. Рада молодих вчених у своїй діяльності безпосередньо підзвітна
проректору з наукової! роботи ТНЕУ. | j

2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
; РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ |

2.1. Завданнями Ради молодих вчених є: ;
-  підтримка ініціатив громадських організацій та органів 

місцевого! самоврядування у сфері розвитку економічної та 
інших гуманітарних наук;

-  підготовка і видання збірника наукових праць молодих вчених;



-  надання допомоги у роботі студентського наукового товариства 
ТНЕУ; ;

-  виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, 
стимулювання творчого вдосконалення студентів та молодих 
науковців;

-  співпраця; з малою академією з метою відбору обдарованої 
молоді до; вступу в вуз;

-  розширення наукового світогляду, оволодіння сучасною 
обчислювальною технікою;

-  співпраця; з молодими вченими провідних вузів України та 
зарубіжжя;

-  інформування в пресі про доробок молодих вчених 
Університету;

-  підвищення інформаційної культури, набуття навичок і умінь 
орієнтуватись у зростаючому потоці інформації;

-  представлення і захист прав та законних інтересів своїх членів.
2.2. Напрями діяльності Ради молодих вчених визначаються її

завданнями, що встановлені у попередньому пункті (2.1). Основними з них є;
-  видання на регулярній основі збірника наукових праць молодих 

вчених ТНЕУ „Наука молода”;
-  проведення наукових конференцій, диспутів, семінарів, літніх 

шкіл тощо самостійно або спільно з іншими зацікавленими 
сторонами;

-  проведення конкурсів серед молодих вчених на кращу наукову 
роботу відповідно до кваліфікації;

-  сприяння організації стажування молодих вчених на базі вищих 
навчальних закладів України та зарубіжжя;

-  координація роботи студентського наукового товариства, 
надання всебічної допомоги студентам;

-  підтримання самостійної дослідницької роботи студентів та 
молодих вчених;

-  сприяння; отриманню грантів для молодих вчених від 
, міжнародних та вітчизняних фондів, навчальних закладів,
організацій;

-  участь у конкурсних відборах кандидатур на здобуті стипендій 
Кабінету Міністрів для молодих учених;

-  організація науково-дослідної, консультативної, експертної та 
інших видів робіт для українських та зарубіжних організацій;

-  співпраця; з науковими організаціями вищих навчальних
закладів, :j спеціалізованими науковими установами та 
об’єднаннями; у

-  розповсюдження інформації про Раду молодих вчених,
пропагування своїх цілей та ідей; |

-  здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним 
законодавством та цим Положенням.



3. ЧЛЕНИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ,
ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членом Ради молодих вчених може бути працівник ТІПІУ 
(студент, аспірант, дбкторант, викладач) віком від 18 до 35 років, який 
визнає і дотримується вимог цього Положення, підтримує цілі та завдання 
Ради молодих вчених.1

3.2. Рішення про припинення членства в Раді молодих вчених 
приймаються головою Ради або загальними зборами Ради, якщо за це 
рішення проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на загальних 
зборах.

3.3. Члени Ради молодих вчених мають право:
-  приймати участь в усіх заходах Ради;
-  вибирати та бути вибраними до керівних органів Ради;
-  вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;
-  отримувати матеріальну допомогу та моральну підтримку від 

Ради молодих вчених;
-  добровільно вийти зі складу Ради.

3.4. Члени Ради зобов’язані:
-  дотримуватись вимог цього Положення;
-  поважати права та законні інтереси інших членів Ради;
-  сумлінно виконувати доручені їм завдання;
-  підтримувати і пропагувати цілі та завдання Ради молодих 

вчених, і

4. ; СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО 
РАДОЮ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

4.1. Рада молодих вчених -  це ланка у структурі Тернопільського 
національного економічного університету, що має функціональну 
самостійність (без фінансової та юридичної). Свою роботу Рада молодих 
вчених організовує на матеріальній та методичній базі ТТІЕУ із залученням 
наукового потенціалу молодих вчених Університету.

4.2. Вищим органом управління Ради є загальні збори учасників. Усі 
рішення, що стосуються напрямків діяльності Ради, приймаються на зборах. 
Збори скликаються на початку навчального року і збираються у повному 
складі кожні два тижці.

4.3. Збори Ра^и молодих вчених формують План діяльності?Ради на 
поточний рік та подають його на затвердження проректору з наукової роботи.

4.4. План діяльності Ради — основний документ, що розробляється 
на початку навчального року, і є підставою для матеріального забезпечення 
діяльності Ради.

4.5. Збори приймають усі свої рішення абсолютною більшістю 
присутніх на засіданні учасників, крім випадків, передбачених цим 
Положенням. Якщо про збори повідомлено менше 3/5 складу учасників 
зборів, жодне рішення не може бути ухвалене на виконання.



4.6. Для оперативного керівництва роботою Ради молодик вчених 
ректором (проректорам з наукової роботи) призначаються голова Ради 
молодих вчених та йоТо заступник.

4.7. Для нормального функціонування Ради молодих вчених її членам 
надається можливість! користування інфраструктурою та системою; зв’язку 
Університету, закріплюється у довгострокове користування приміщення, що 
за площею та устаткуванням відповідає сучасним вимогам.

4.8. Керівництво діяльності Ради молодих вчених здійснює голова 
Ради, який підзвітниш проректору з наукової роботи ТНЕУ. Голова Ради діє 
без доручення від імені Ради молодих вчених. Голова Ради молодих вчених 
здійснює такі функції та повноваження:

-  очолює Раду молодих вчених та здійснює керівництво її 
діяльністю;

-  скликає збори Ради молодих вчених;
-  представляє інтереси Ради у відносинах з іншими громадськими 

організаціями, органами державної влади та місцевого 
самоврядування;

-  приймає рішення про включення до складу Ради нових членів, а 
також рішення про виключення члена зі складу Ради (у 
випадках, передбачених Положенням);

-  організовує підготовку і виконання рішень зборів Ради молодих 
вчених і звітує про їх виконання;

-  видає розпорядження в межах своєї компетенції;
-  підписує та візує рішення Ради молодих вчених;
-  укладає від імені Ради договори (угоди) про співпрацю у сфері 

наукової діяльності молоді та забезпечує їх виконання;
-  виконує інші повноваження.

4.5. У стратегічних та фінансових питаннях діяльності Ради молодих 
вчених голова Ради підпорядковується ректору (проректору з наукової 
роботи) Університету.;

4.6. Заступник! голови Ради молодих вчених виконує обов’язки
голови Ради в момент його відсутності. Заступник голови Ради підзвітний 
загальним зборам Ради. Діє без доручення від імені Ради в межах своїх 
повноважень. і

І  ■

4.7. Проректор з наукової роботи може: |
І 7

-  виносити йа розгляд зборів Ради зауваження та пропозиції щодо
виконання Радою Плану діяльності, що враховуються при 
ухваленні рішень; S

-  коригувати План діяльності на поточний навчальний р|к перед 
його затвердженням;

-  бути присутнім на засіданнях зборів Ради; |
-  вимагати від голови Ради звіт про діяльність Ради.



5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
j РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
, *

5.1. Кошти Ради молодих вчених формуються з:
-  коштів, наданих Університетом;
-  добровільних внесків громадських організацій, фондів, 

підприємств, установ;
-  добровільних внесків громадян України, іноземних громадян;
-  надходжень від видавничої діяльності;
-  коштів від інших видів діяльності, не заборонених , чинним 

законодавством.
5.2. Кошти Ради використовуються на виконання цілей та завдань Ради

молодих вчених.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення про Раду молодих вчених приймається зборами Ради та 
набуває чинності після затвердження ректором ТНЕУ.

6.2. Усі наступні зміни та доповнення повинні проходити загальну 
процедуру прийняття та затвердження.

6.3. Розв’язання питань, що не регламентуються цим Положенням 
безпосередньо, проводиться зборами Ради молодих вчених у загальному 
порядку.

Голова Ради молодих вчених Г.Л. Монастирський

ПОГОДЖЕНО: 

Провідний юрисконсульт
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О. В. Яблонська


