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1. Загальні положення
1.1. Положення про наукове товариство студентів, слухачів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених розроблено на виконання Статті 41 Закону
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. No 1556 -VII. Це Положення
регламентує порядок створення і функціонування Наукового товариства
студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі –
Товариство) в Одеському регіональному інституті державного управління
НАДУ при Президентові України (далі – ОРІДУ).
1.2. Діяльність наукового товариства здійснюється відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та
науково-технічну діяльність», іншого законодавства України, Статуту
ОРІДУ, цього Положення та інших нормативних актів ОРІДУ.
1.3. Товариство є частиною системи громадського самоврядування ОРІДУ,
діяльність якого спрямована на втілення демократичних засад в науковонавчальний процес ОРІДУ. У роботі Товариства беруть участь особи віком
до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в
ОРІДУ.
1.4. Товариство може використовувати свою символіку, герб ОРІДУ та інші
засоби ідентифікації, які затверджуються загальними зборами членів
Товариства.
1.5. Товариство діє на принципах:
- свободи наукової творчості, виходячи з того, що усі члени Товариства
мають бути зацікавленими у науковій діяльності та прагнути до
самовдосконалення та поширенню наукових знань в ОРІДУ та України в
цілому;
- добровільності, колегіальності, рівноправності. Це означає, що ніхто не
може бути примушений до участі в роботі Наукового товариства. Базовими
стимулами до членства у Товаристві має стати ініціативність, ентузіазм та
прагнення до знань. Робота членів Товариства має здійснюватися на основі
взаємоповаги, допомоги, партнерства та рівності прав його членів;
- відкритості та прозорості. Інформація про діяльність Товариства має бути
доступною та зрозумілою для громадян, відображатися на інтернет - сайті
ОРІДУ, ЗМІ та розміщуватися на сторінках друкованих видань.
1.6. Товариство ОРІДУ НАДУ при Президентові України знаходиться за
адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька 22.
II. Мета і завдання Товариства
2.1. Метою діяльності Товариства є поглиблення наукових знань його членів,
розвиток творчого мислення, набуття навичок науково-дослідної роботи,
всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності, встановлення та
розширення наукових та творчих контактів, розвиток здібностей і допомога в
їх реалізації.
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2.2. Товаристо забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або
працюють в ОРІДУ, зокрема з питань наукової діяльності, підтримки
наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, інтеграції в науково-освітній
простір.
2.3. Для досягнення своєї мети Товариство має виконувати такі завдання:
1) приймати акти, що регламентують його організацію та діяльність;
2) проводити організаційні, наукові та освітні заходи, зокрема, що
стосуються основ наукової діяльності ОРІДУ;
3) сприяти залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та
інноваційної діяльності у галузі «Публічне управління та
адміністрування»;
4) сприяти апробації результатів наукових досліджень шляхом проведення
аспірантських слухань, а також публікації матеріалів у фахових
збірниках, наукових журналах, матеріалах конференцій;
5) представляти інтереси студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених перед адміністрацією ОРІДУ, зокрема з питань
покращення наукової роботи;
6) сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва,
зокрема шляхом участі у науково-комунікативних заходах, наукових
проектах за Міжнародною технічною допомогою;
7) сприяти підвищенню якості наукових досліджень та впровадженню
результатів науково-дослідних робіт у практику Публічного управління
та адміністрування;
8) приймати участь в організації та проведенні наукових форумів,
науково-практичних конференцій та симпозіумів, «круглих столів»,
студентських предметних олімпіад і конкурсів, а також семінарів і
виставок, дебатів, зустрічей з політичними діячами, видатними вченими
та провідними фахівцями-практиками України й інших країн світу;
9) сприяти отриманню вітчизняних та закордонних грантів на проведення
наукових досліджень;
10) сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками
вітчизняних та зарубіжних ВНЗ;
11) вивчати вітчизняний та зарубіжний досвід науково-дослідницької
роботи слухачів, студентів з метою впровадження передових форм і
методів у роботу ОРІДУ;
12) популяризувати діяльність Товариства, наукові досягнення молоді у
мережі Інтернет, під час проведення публічних заходів, у засобах
масової інформації з метою підвищення престижу молодіжної науки;
13) сприяти діяльності студентських та слухацьких наукових гуртків,
приймати участь у міжнародних студентських, слухацьких обмінах;
14) укріплювати творчу взаємодію з Національною академією наук
України та національними галузевими академіями наук, науководослідними установами, громадськими організаціями, органами
публічного управління, підприємствами усіх форм власності;
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15) здійснювати інші функції відповідно до законів України та цього
Положення.
2.4. За погодженням з Товариством адміністрація ОРІДУ приймає рішення
про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з ОРІДУ
та їх поновлення на навчання.
III. Членство у Товаристві, права та обов’язки
3.1. Членами Товариства можуть бути студенти, слухачі, аспіранти, молоді
вчені та докторанти, які навчаються або працюють в ОРІДУ, визнають це
Положення та активно долучаються до роботи Товариства.
3.2. Рішення про прийняття у члени товариства ухвалюється радою
Товариства на підставі заяви, поданою особою, яка навчається або працює в
Інституті, на ім’я Голови товариства, і набуває чинності з моменту його
ухвалення.
3.3. Член Товариства користується правом:
— обирати та бути обраним у керівні органи Товариства;
— брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Товариства;
— брати участь у заходах та проектах, які організує Товариство;
— представляти результати своєї наукової роботи у наукових виданнях
ОРІДУ;
— отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку
адміністрації ОРІДУ.
3.4. Членство в Товаристві є вільним для осіб, які навчаються та працюють в
Інституті, і здійснюється на добровільних засадах.
3.5. Член Товариства зобов'язаний дотримуватися Положення про наукове
товариство та брати участь у роботі Товариства.
3.6. Припинення членства у Товаристві може бути здійснено у випадку:
1) порушення членом Товариства цього Положення;
2) подання заяви до Ради товариства про припинення членства у Товаристві;
3) завершення членом Товариства навчання і / або роботи в ОРІДУ;
4) досягнення ним 35-річного віку (40-річного – для докторантів);
5) якщо Член Товариства не виконує покладених на нього обов’язків,
визначених цим положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним
в п.3.1 цього Положення, він позбавляється членства за рішенням Ради
Товариства.
3.7. У Товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових
платежів.
3.8. Припинення членства в Товаристві здійснюється за особистою заявою на
ім’я голови Товариства.
3.9. Членам Товариства, які мають особливі заслуги або зробили важливі
досягнення чи відкриття в науці рішенням Загальних зборів може надаватися
статус почесного члена Товариства.
3.10. Статус почесного члена Товариства зберігається довічно.

5

3.11. Почесний член має ті ж самі права, які визначені для членів Товариства
цим Положенням, окрім права голосування в колегіальних органах та
обрання на керівні посади Товариства.
IV. Органи управління Товариства
4.1. Органи управління Товариства формуються на демократичних засадах
шляхом проведення вільних, відкритих та прозорих виборів.
4.2. На рівні ОРІДУ діють такі органи Товариств: Загальні збори, Рада
Товариства та інші органи, які визначаються окремим документом, що
затверджується Загальними зборами
4.3. Товариство очолює Голова, яким може бути студент, слухач, аспірант,
докторант або молодий вчений ОРІДУ.
4.4. До складу Ради Товариства входять:
- Голова Товариства;
- заступник голови Товариства;
- секретар Товариства;
- координатори основних напрямків роботи Товариства;
- інші особи за рішенням Ради Товариства.
4.5. Рада Товариства є постійно діючим колегіальним і водночас виконавчим
органом, який виконує координаційні функції та керує поточною роботою
Товариства в період між Загальними зборами. Члени Ради повинні бути
членами Товариства.
4.6. На засіданнях органів Товариства можуть бути присутні представники
адміністрації ОРІДУ з правом дорадчого голосу.
4.7. Рада Товариства має такі повноваження:
- скликає Загальні збори;
- забезпечує та подає на затвердження Загальними зборами звіт про роботу
Товариства відповідно до затвердженого Плану діяльності;
- готує та подає на затвердження директору ОРІДУ НАДУ при Президентові
України кошторис витрат Товариства у звітному році відповідно до
затвердженого Плану діяльності;
- готує та подає на затвердження Загальними зборами кандидатуру
заступника Голови та секретаря Товариства;
- готує та подає на затвердження Загальними зборами План діяльності на
наступний звітний рік;
- готує та затверджує документацію по проектах, програмах. Заходах, які
реалізовуватиме Товариство у рамках Плану діяльності і подає на
узгодження відповідним посадовим особам ОРІДУ НАДУ при Президентові
України;
- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.
4.8. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за присутності не
менше ніж 2/3 членів Ради і обов’язкове до виконання. У випадку рівного
розподілу голосів, голос Голови Товариства є вирішальним.
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4.9. Голова Товариства обирається 2/3 голосів прямим відкритим
голосуванням на Загальних зборах з числа членів Товариства. Термін
повноважень Голови Товариства – 2 роки з правом переобрання на
аналогічний період.
V. Загальні збори Товариства
5.1. Вищим представницьким органом Товариства є Загальні збори.
5.2. Дата проведення та пропонований порядок денний Загальних зборів
повідомляється делегатам і адміністрації ОРІДУ не пізніше, ніж за 10 днів до
їх проведення. Подання пропозицій щодо включення до порядку денного
додаткових питань здійснюється у вигляді письмової заяви на ім’я Голови не
пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних Зборів.
5.3. Рішення на Загальних зборах приймається більшістю голосів від
кількості присутніх.
5.4. Загальні збори Товариства є повноважним за наявності 2/3 від загального
складу членів.
5.4. Вид голосування (відкрите або таємне) визначають учасники Зборів. Для
проведення таємного голосування друкуються бюлетені, які візуються
головуючим та зберігаються у нього до початку проведення зборів.
5.5. Загальні Збори Товариства:
1) вносять зміни й доповнення до цього Положення і подають їх
для затвердження загальними зборами трудового колективу
ОРІДУ;
2) затверджують документи, що визначають структуру та порядок
функціонування Ради Товариства;
3) приймають рішення про надання статусу почесного члена
відповідно до статті 3.8. цього Положення;
4) затверджують програму та визначають основні напрями
діяльності Товариства;
5) обирають Голову Товариства, а також припиняють його
повноваження у разі не виконання ним своїх обов’язків;
6) за поданням Голови призначають заступника Голови
Товариства та припиняють його повноваження;
7) обирають секретаря Товариства та припиняють його
повноваження;
8) затверджують зміни та доповнення в щорічний план діяльності
Товариства, який розробляє та подає його Голова;
9) не менше одного разу на рік заслуховують звіт Голови про
діяльність Товариства та його Ради;
10) здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням.
5.6. Загальні збори можуть збиратися в черговому або позачерговому
порядку. Чергові – скликаються Головою Товариства щорічно. Позачергові
скликаються Радою Товариства за своїм рішенням або за письмовою
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вимогою не менше третини загальної кількості представників протягом
одного календарного місця.
5.7. Головує на Загальних зборах Голова Товариства або, у разі його
відсутності або припинення повноважень, його заступник.
5.8. Секретар Товариства виконує функції секретаря Загальних зборів і
фіксує хід їх засідання протоколом. Протокол Загальних зборів підписується
Головою та секретарем Загальних зборів, і його копія направляється до
адміністрації ОРІДУ.
5.9. Порядок проведення Загальних зборів може визначатися Регламентом,
який затверджується Загальними зборами Товариства.
VI. Співпраця Товариства з адміністрацією
6.1. Товариство співпрацює з адміністрацією, структурними підрозділами
ОРІДУ та Радою слухацького та студентського самоврядування.
6.2. Адміністрація ОРІДУ має право:
1) отримувати інформацію про діяльність Товариства (плани, звіти,
копії протоколів, засідань, інформацію про поточну діяльність
тощо);
2) ініціювати проведення позачергових Загальних зборів Товариства у
випадках недотримання його органами Статуту ОРІДУ або цього
Положення;
3) брати участь у заходах, що проводить Товариство.
6.3. Адміністрація ОРІДУ:
1) усебічно сприяє діяльності Товариства;
2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності товариства;
3) надає інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші
види підтримки діяльності Товариства, виходячи з можливостей
ОРІДУ.
6.4. Адміністрація ОРІДУ не має права втручатися в діяльність Товариства,
крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту
ОРІДУ чи завдає шкоди інтересам вищого навчального закладу.
VII. Міжнародна діяльність Товариства
7.1. Товариство може співпрацювати з аналогічними товариствами інших
вищих навчальних закладів, науково-дослідницькими інститутами, а також
громадськими організаціями зарубіжних країн, міжнародними студентськими
організаціями та їх об’єднаннями з метою кращого виконання завдань
Товариства.
7.2. Проведення спільних заходів міжнародного рівня має погоджуватися з
адміністрацією ОРІДУ.
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7.3. Міжнародна діяльність Товариства має сприяти формуванню
позитивного іміджу ОРІДУ та України на міжнародному рівні, а також
популяризації досягнень у галузі знань «Публічне управління та
адміністрування».
VIII. Перехідні положення
8.1. Це Положення затверджується вищим колегіальним органом
громадського самоврядування ОРІДУ – Загальними зборами трудового
колективу ОРІДУ.
8.2. Протягом двох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього
Положення Рада Товариства скликає Загальні збори з метою обрання
відповідно до цього Положення Голови, заступника голови та секретаря
Товариства, вирішення інших питань, пов’язаних з приведенням діяльності
Товариства у відповідність до цього Положення.
8.3. Фінансовою основою діяльності Товариства є кошти, визначені Вченою
радою ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
8.4. Діяльність Товариства має бути приведена у відповідність до цього
Положення протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності
цього Положення.

