
Наукове товариство молодих вчених 

Львівського торговельно-економічного 

університету 

Наукове товариство молодих вчених Львівського торговельно- 

економічного університету – це об’єднання молодих вчених та здобувачів 

наукових ступенів з метою сприяння професійному зростанню молодих 

науковців, ефективному використанню їх наукового потенціалу, 

налагодженню й підтримці професійних контактів і культурних зв’язків з 

науковими, молодіжними і студентськими організаціями України та інших 

країн. Молодими вченими є викладачі, здобувачі наукових ступенів доктора 

філософії та доктора наук Університету віком до 40 років. 

Завдяки налагодженій співпраці з науковою молоддю установ НАН 

України, вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном Наукове 

товариство молодих вчених Університету забезпечує 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. 

Науковим товариством проводяться заходи, спрямовані на надання 

молодим вченим і фахівцям допомоги в опануванні ними навичок 

дослідницької та наукової роботи, зростання їх знань і професійної 

майстерності; здійснюється підтримка участі молодих вчених в 

міжнародних, державних, регіональних та місцевих програмах, а також 

рекомендація молодих вчених на здобуття премій різного ступеня та рівня, 

участь у грантах та наукових заходах. 

Важливим завданням у діяльності Наукового товариства молодих 

вчених Університету є сприяння у публікації наукових статей і участі в 

наукових конференціях, що проводяться в Університеті та інших 

організаціях і установах; сприяння у впровадженні результатів наукових 

досліджень молодих вчених. 



Молодіжні наукові та науково-практичні конференції, семінари та 

інші науково-організаційні заходи, що організовуються і проводяться 

Науковим товариством, популяризують здобутки молодих вчених 

Університету в Україні та за кордоном, сприяють встановленню тісних 

зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечують умови 

формування «наукових шкіл» у науковій діяльності. 

Наукове товариство молодих вчених Львівського торговельно- 

економічного університету очолюють: Голова Наукового товариства – доц. 

Голинська Мар’яна Ігорівна 

 

 

 



 

Заступники Голови Наукового товариства: 

 

доц. Кузьма Христина Володимирівна  (Інститут економіки та 

фінансів) 

 

 

доц. Давидович Оксана Ярославівна (Факультет товарознавства, 

управління та сфери обслуговування) 



 

доц. кафедри маркетингу Коник Мар’яна Іванівна (Факультет 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій). 

 
 

 

доц. Стецик Богдана Василівна (Юридичний факультет)



 

 

Членами Наукового товариства молодих вчених Львівського 

торговельно-економічного університету є: 

Членами Наукового товариства молодих вчених Львівського 

торговельно-економічного університету є: 

1) доц. Голинська Мар’яна Ігорівна – Голова товариства; 

2) доц. Кузьма Христина Володимирівна – заступник Голови (Інститут 

економіки та фінансів); 

3) доц. Давидович Оксана Ярославівна – заступник Голови (Факультет 

товарознавства, управління та сфери обслуговування); 

4) доц. Коник Мар’яна Іванівна – заступник Голови (Факультет 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій); 

5) доц. Стецик Богдана Василівна – заступник Голови (Юридичний 

факультет); 

6) доц. Чік Марія Юріївна; 

7) доц. Кузмінська Катерина Іванівна; 

8) доц. Музичка Олександра Миронівна;доц. Попович Наталія Ігорівна; 

9) доц. Осінська Оксана Богданівна; 

10) доц. Попович Наталія Ігорівна; 

11) доц. Гирка Ольга Ігорівна; 

12) доц. Фединець Наталія Іванівна; 



13) доц. Вовчанська Ольга Михайлівна; 

14) доц. Новосад Зоряна Гориславівна; 

15) доц. Тучковська Ірина Іванівна; 

16) доц. Скрекля Леся Іванівна; 

17) доц. Санагурська Галина Мирославівна; 

18) доц. Фіцик Софія Олександрівна; 

19) доц.Стецик Богдана Василівна 

20) ст. викл. Дудок Анна Романівна, 

21) Мельник Максим Любомирович 

22) ст. викл.Полотай Богдана Ярославівна; 
 


