
Звіт 

про роботу Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ 

у 2019-2020 н. р. 

 

Наукове товариство молодих вчених Львівського торговельно-

економічного університету здійснює свою діяльність 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. Його дійсними членами є 40 молодих науковців – 

викладачів та аспірантів Університету. 

 

Протягом 2019-2020 н. р. Науковим товариством молодих вчених ЛТЕУ 

здійснено наступну роботу: 

 

1) наповнення інформацією рубрики новин товариства на сайті 

університету; 

2) забезпечення інформування молодих учених про наукові заходи, 

конкурси та гранти в Україні та за її межами, можливість здійснення публікації 

робіт у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць; 

3) відзначення здобутків молодих вчених, зокрема, нагородження 

Грамотами Львівської обласної ради та Львівської обласної організації Союзу 

юристів України за значний особистий внесок у розбудову правової держави, 

зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста України молодих 

вчених доцентів кафедри теорії держави і права Галини Санагурської та Лесі 

Скреклі (09 жовтня 2019 р.); 

4) участь в роботі першого Форуму “Наука: діалог поколінь”, який 

відбувся у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, де мали 

місце дискусії провідних та молодих вчених щодо розвитку науки та 

інтелектуального майбутнього України (13 жовтня 2019 р.); 



5) тісна співпраця з Західноукраїнським науковим центром НАН України, 

участь у нарадах, зустрічі з представниками владних структур, де 

обговорюються питання залучення молодих вчених Львівщини до співпраці у 

напрямі розвитку регіону; 

6) участь в урочистостях з нагоди 30-річчя відновлення діяльності 

Наукового товариства імені Шевченка в Україні та в роботі круглого столу 

“Здобутки членів відновленого НТШ в Україні в царині гуманітарних наук”, 

який проходив у Інформаційно-культурному центрі Андрея Шептицького 

Українського католицького університету, НТМВ було представлено головою 

Перепьолкіною О. О., яка є членом економічної комісії НТШ (21-22 жовтня 

2019 р.); 

7) участь в роботі ХIХ Міжнародного економічного форуму у Львові, що 

є потужною національною та міжнародною платформою, головним завданням 

якого є представлення України як безпечної території для ведення бізнесу, 

активізація транскордонної співпраці, встановлення корисних бізнес-контактів 

між українськими та зарубіжними діловими колами, НТМВ представлено доц. 

Чік М. Ю. та доц. Тучковською І. І. (31 жовтня – 01 листопада 2019 року); 

8) визнання здобутків молодих вчених, зокрема, Обласну премію у 

номінації для молодих вчених і дослідників вручено кандидату технічних наук, 

доценту кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Наталії 

Ігорівні; кандидату юридичних наук, доценту кафедри теорії держави і права 

Скреклі Лесі Іванівні, провідному фахівцю наукового відділу Кузьмі Христині 

Володимирівні (11 листопада 2019 р.); 

9) участь у міжнародному стажуванні в рамках програми «Вимоги 

REACH для ринків Східної Європи» на базі Науково-дослідної мережі Інститут 

шкіряної промисловості у м. Лодзь (Республіка Польща) молодих вчених 

доцента Наталіії Попович та аспіранта, провідного фахівця сектору власної 

безпеки відділу власної безпеки та внутрішнього аудиту Державного науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ 

України Ярослава Зайця (07-17 січня, 03-14 лютого 2020 р.); 



10) участь в роботі форуму “Жінка в науці – 2020”, який проходив у 

Львівському будинку вчених, був приурочений до Всесвітнього дня жінок і 

дівчат в науці та мав на меті пропагування важливості та підтримки повного і 

рівного доступу жінок й дівчат до науки, а також забезпечення гендерної 

рівності й розширення прав та можливостей жінок і дівчат. Під час панельних 

дискусій Форуму виступили провідні жінки-науковці Західної України, які 

наголосили, що сьогодні жінка-науковець тримає інтелектуальну передову, 

працює над тим, щоб перетворити Україну з сировинної бази на країну 

передових технологій, НТМВ було представлено головою Перепьолкіною О. О. 

(10 лютого 2020 р.); 

11) організація та проведення щорічного засідання круглого столу, де 

доповідалися результати найбільш актуальних досліджень на тему: 

“Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та права в 

умовах інтеграційних процесів”, участь в якому взяли не лише викладачі та 

аспіранти ЛТЕУ, а також молоді вчені Інституту регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України, Львівського національного університету імені 

Івана Франка, НУ “Львівська політехніка” (11 березня 2020 р.); 

12) участь у вебінарі “Стати вченим?! Чи як вмовити молодь йти в 

аспірантуру?”, де на сторінці Ради молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України в прямому ефірі обговорювалося як виокремити та підкреслити 

перспективність своєї наукової спеціальності; які чинники у 2020 році 

спонукають молодь вступати до аспірантури; як створити сприятливі умови для 

майбутніх вчених при вступі та під час навчання в аспірантурі (17 квітня 2020 

р.); 

13) проведення загальних зборів з підведенням підсумків роботи 

товариства у 2019-2020 навчальному році (26 червня 2020 р.). 


