
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про роботу Товариства молодих вчених Університету та її активізацію”  

 

від “05” березня 2021 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, 3 березня 2021 р. було проведено чергове засідання 

круглого столу на тему “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва 

та права”. Традиційно, до участі у засіданні круглого столу були запрошені 

молоді вчені з інших закладів вищої освіти та наукових установ (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, здійснюється 

активна участь у міжнародних науково-практичних конференціях молодих 

учених, у всеукраїнських форумах студентів, аспірантів і молодих учених. 

Зокрема, 29 вересня 2020 р. наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ взяло 

участь в роботі Всеукраїнського Форуму рад молодих учених, організованого 

Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Форум став 

новою сходинкою на шляху до створення міцної національної мережі рад 

молодих учених, а також всебічної підтримки та промоції діяльності молодих 

науковців України;  

3) здійснюється активна співпраця з радами молодих вчених Львівської 

області. Так, 17 лютого 2021 р. відбулася Регіональна зустріч Рад молодих 

учених Львівщини, в якій взяли участь 25 представників з 18-ти закладів вищої 

освіти та наукових установ, серед яких і представники Наукового товариства 

молодих вчених ЛТЕУ. Метою заходу стала презентація діяльності Ради 

молодих учених при МОН України, презентація діяльності рад молодих учених 

Львівської області, а також обговорення нових можливостей та викликів у їхній 

діяльності. Підсумком зустрічі стала домовленість щодо активізації співпраці та 

спільних наукових досліджень; 

4) Наукове товариство молодих вчених Університету долучається до 

організації конференцій, зокрема виступило співорганізатором Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу в Україні”, яка проводилася у ЛТЕУ 19 лютого 

2021 р. У роботі конференції взяли участь понад 150 молодих вчених з різних 

країн, які представляли 10 університетів, 2 інститути та 11 коледжів; 

5) тісною є співпраця з Західноукраїнським науковим центром НАН 

України. Відбуваються участі у нарадах, зустрічі з представниками владних 



структур різних рівнів, де обговорюються  питання залучення молодих вчених 

Львівщини до співпраці стосовно формування напрямів проведення наукових 

досліджень для забезпечення сталого розвитку регіону; 

6) вагомими є здобутки молодих вчених Університету. Зокрема, 16 

листопада 2020 р. доцент кафедри теорії держави і права Голинська М. І. стала 

лауреатом обласної премії для працівників наукових установ і закладів вищої 

освіти 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 низка проблем: 

− недостатньо налагоджено підтримку професійних контактів і 

культурних зв’язків з науковими, молодіжними і студентськими організаціями 

інших країн; 

− загалом невисокою є кількість публікацій молодих вчених у наукових 

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. Товариству забезпечувати постійний інформаційний обмін у 

середовищі молодих вчених: поширення наукової та іншої інформації, що 

стосується діяльності молодих вчених; надання інформації про премії, 

програми обміну, стипендії, гранти, фонди, конференції, наукові школи та інші 

заходи спрямовані на активізацію роботи молодих науковців. 

3. Проводити заходи, спрямовані на надання молодим вченим і фахівцям 

допомоги в опануванні ними навичок дослідницької та наукової роботи, 

зростанні 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 впровадженні результатів наукових досліджень молодих вчених. 

5. Членам Товариства 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 проєктах. 

7. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на голову 

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

контроль – на проректора з наукової роботи проф. Семака Б.Б. 


