
Звіт 

про роботу Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ 

у 2021-2022 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 35 молодих науковців – 

викладачів та аспірантів Університету. 

 

Протягом 2021-2022 н. р. Науковим товариством молодих вчених ЛТЕУ  

здійснено наступну роботу: 

 

1) наповнення інформацією рубрики новин товариства на сайті 

університету; 

2) участь в роботі ІІ Всеукраїнського Форуму рад молодих учених, де 

відбулося затвердження моделі регіональної (територіальної) програми 

науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого впровадження 

її в регіонах України, де НТМВ було представлено головою Перепьолкіною О. 

О. (29 вересня 2021 р.); 

3) долучення до громадських ініціатив, зокрема, участь в освітньо-

інноваційному проєкті “Книга захиснику”;  

4) 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; 

5) участь в семінарі “Популяризація здобутків молодих вчених у 

науковому просторі” (02 грудня 2021 р.); 



6) популяризація проєкту Зимової онлайн-школи волонтерства для 

молодих вчених, де цього року вивчалися законодавчі, організаційні, соціальні 

та психологічні аспекти волонтерської діяльності, свідомого громадянства та 

соціальної відповідальності (10 січня 2022 р.); 

7) участь у співорганізації та проведенні Міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених і студентів “Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні” в ЛТЕУ, де було  представлено тези понад 200 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених з 16 університетів, 3 інститутів та 

12 коледжів України, Білорусі, Молдови та Латвії (25 січня 2022 р.); 

8) участь у Регіональній зустрічі Рад молодих учених Львівщини, де було 

презентовано ініціативу РМВ при МОН щодо створення та засад 

функціонування Офісу підтримки вченого, обговорено проблеми, пов’язані з 

підтримкою наукової та науково-технічної діяльності в країні, комерціалізацією 

та впровадженням/масштабуванням розробок,  де НТМВ було представлено 

головою Перепьолкіною О. О. (10 лютого 2022 р.); 

9) активна участь у волонтерські роботі після повномасштабного 

вторгнення РФ в Україну; 

10) долучення до підписання Відкритого листа української академічної 

спільноти до Європейської спільноти задля збереження академічних цінностей 

під час війни, та Відкритого листа до світової наукової та академічної спільноти 

з закликом блокування грантових, академічних та інших можливостей для РФ; 

11) участь у вебінарі “Гранти для молодих вчених, аспірантів, науковців, 

представників бізнесу та NGO” (29 березня 2022 р.); 

12) організація та проведення щорічного засідання круглого столу, де 

доповідалися результати найбільш актуальних досліджень на тему: “Розвиток 

економіки, підприємництва та права: виклики сьогодення”, участь в якому 

взяли викладачі та аспіранти ЛТЕУ (28 квітня 2022 р.); 

13) проведення загальних зборів з підведенням підсумків свого 

перебування на посаді головою НТМВ Перепьолкіною О. О. та обрання нової 

голови – Голинської М. І. (28 квітня 2022 р.); 



14) налагодження підтримки професійних контактів і культурних зв’язків з 

науковими, освітніми, професійними організаціями інших країн. За сприяння 

польських колег (Krajowa Rada Spółdzielcza) 09 травня 2022 р. відбулась зустріч 

з представниками Індії (Indian farmers fertilizer cooperative limited) та Кореї 

(NACF (National Agricultural Cooperative Federation), участь в якій взяла доц. 

М. І. Голинська, яка є членом Міжнародного кооперативного альянсу; завдяки 

ефективній роботі було обговорено ряд важливих питань підтримки 

Укоопспілки, налагодження сьогоднішньої співпраці та майбутнього 

партнерства. В рамках проєкту академічної мобільності Erasmus+ доц. О. О. 

Перепьолкіна у складі делегації університету 10-13 травня 2022 р. відвідала 

Економічний Університет у Вроцлаві, де учасники пройшли різноманітні 

тренінги та воркшопи. Окрім цього відбулася зустріч з керівництвом 

приймаючого університету, під час якої обговорили поточну ситуацію в 

Україні, плани щодо активізації наукової та дослідницької діяльності у 

післявоєнний період, досягнуто домовленості про конкретні напрями спільних 

наукових досліджень. 


