
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про роботу Товариства молодих вчених Університету та її активізацію”  

 

від “15” березня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукового товариства 

молодих вчених ЛТЕУ доц. Перепьолкіної О.О. “Про роботу Товариства 

молодих вчених Університету та її активізацію”, Вчена рада зазначає, що в 

роботі Товариства досягнуто вагомих результатів: 

1) наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ є організатором 

щорічного засідання круглого столу, де доповідаються результати найбільш 

актуальних досліджень. Зокрема, 14 березня 2019 р. було проведено 

засідання круглого столу на тему: “Проблеми та перспективи розвитку 

внутрішнього ринку України: економіко-правові аспекти”. До участі у 

засіданнях запрошуються молоді вчені інших ВНЗ (Інституту регіональних 

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

університету імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка»); 

2) відбувається тісна співпраця з радами молодих вчених інших вищих 

навчальних закладів, здійснюється активна участь у міжнародних науково-

практичних конференціях молодих учених, у всеукраїнських форумах 

студентів, аспірантів та молодих учених;  

3) здійснюється активна співпраця з навчально-науковим комплексом 

«Економосвіта». Так, Наукове товариство молодих вчених Університету 

виступило співорганізатором ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів та студентів на тему 

«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні 

аспекти», яка проводилася у Львові 24 листопада 2017 р. Разом із радами 

молодих вчених та наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених установ ННК «Економосвіта» було організовано роботу 

конференції, де взяли участь понад 130 молодих вчених з різних країн. 

Результати представлених ними досліджень було обговорено на Форумі 

молодих науковців України;  

4) тісною є співпраця Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ з 

Західноукраїнським науковим центром НАН України. Відбуваються участі у 

нарадах, зустрічі з представниками владних структур, де обговорюються  

питання залучення молодих вчених Львівщини до співпраці у напрямі 

розвитку регіону; 

5) вагомими є здобутки молодих вчених. Зокрема, доц. Лупак Р. Л. став 

переможцем ІІ конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної 

економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього, 

організованим навчально-науковим комплексом «Економосвіта» (диплом від 

18.04.2018 р.); доц. Чех М. М., доц. Кузьмінська К. І., доц. Пелех Ю. А. та 

доц. Санагурська Г. М. стали лауреатами обласної премії молодим ученим та 



дослідникам  за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним 

перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців 

Львівщини в Україні та світі. 

Попри вагомі досягнення у роботі Товариства виявлено низку проблем: 

− недостатньо налагоджено підтримку професійних контактів і 

культурних зв’язків з науковими, молодіжними і студентськими 

організаціями інших країн; 

− недостатньою залишається  кількість публікацій молодих вчених у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of 

Science. 

 

З метою активізації роботи Товариства молодих вчених Університету  

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Роботу Товариства молодих вчених Університету визнати 

ефективною. 

2. Керівництву Товариства та його членам забезпечувати 

інформаційний обмін серед молодих вчених: поширення наукової та іншої 

інформації, що стосується діяльності молодих вчених; надання інформації 

про премії, стипендії, гранти, фонди, конференції, літні школи та інші заходи 

щодо підтримки наукової молоді. 

3. Проводити заходи, спрямовані на надання молодим вченим і 

фахівцям допомоги в опануванні ними навичок дослідницької та наукової 

роботи, зростання їх знань і професійної майстерності. 

4. Сприяти у публікації наукових статей і участі в наукових 

конференціях, що проводяться в Університеті та інших організаціях і 

установах, у практичному впровадженні результатів наукових досліджень 

молодих вчених. 

5. Поглиблювати співпрацю з науковою молоддю установ НАН 

України, закладів вищої освіти в Україні та за кордоном.  

6. Рекомендувати молодих вчених на здобуття премій різного ступеня 

та рівня, для участі у грантах та наукових заходах. 

7. Провідним науковцям Університету всіляко підтримувати та сприяти 

участі молодих вчених в міжнародних, державних, регіональних та місцевих 

наукових програмах. 

8. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на голову 

Наукового товариства молодих вчених Університету доц. О.О. Перепьолкіну, 

а контроль покладається на проректора з наукової роботи проф. Б. Б. Семака. 


