
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про роботу Товариства молодих вчених Університету та її активізацію”  

від “19” травня 2022 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, 28 

квітня 2022 р. було проведено засідання круглого столу на тему: “Розвиток економіки, 

підприємництва та права: виклики сьогодення”, участь в якому взяли викладачі та аспіранти 

ЛТЕУ; 

2) відбувається тісна співпраця з радами молодих вчених, здійснюється активна участь 

у міжнародних науково-практичних конференціях молодих учених, у всеукраїнських 

форумах студентів, аспірантів та молодих учених. Зокрема, 29 вересня 2021 р. Наукове 

товариство молодих вчених ЛТЕУ взяло 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. Участь у Форумі взяли понад 900 молодих вчених, які обговорювали та вирішували 

актуальні питання становлення та професійного розвитку науковців. Під час заходу також 

було презентовано інноваційні проєкти та ініціативи від молодих вчених України; 

3) здійснюється активна співпраця з радами молодих вчених Львівської області. Так, 

10 лютого 2022 р. відбулася Регіональна зустріч Рад молодих учених Львівщини, в якій 

взяли участь представники закладів вищої освіти та наукових установ, серед яких Наукове 

товариство молодих вчених ЛТЕУ. На зустрічі 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; 

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 25 січня 2022 р. На конференцію представили тези понад 

200 здобувачів вищої освіти та молодих вчених з 16 університетів, 3 інститутів та 12 

коледжів України, Білорусі, Молдови та Латвії; 

5) Наукове товариство молодих вчених Університету є активним учасником науково-

практичних семінарів, вебінарів, аспірантських зустрічей, тренінгів, зокрема, 2 грудня 2021 

р. члени товариства взяли участь в семінарі “Популяризація здобутків молодих вчених у 

науковому просторі”, 29 березня 2022 р. – у вебінарі ”Гранти для молодих вчених, 

аспірантів, науковців, представників бізнесу та NGO”. 

6) тісною є співпраця 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; 

7) Наукове товариство молодих вчених Університету долучається до громадських 

ініціатив, зокрема, молоді науковці взяли участь в освітньо-інноваційному проєкті “Книга 

захиснику”; у формуванні “Літопису здобутків молодих вчених за 30 років незалежності”; у 

популяризації 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. Після повномасштабного 



вторгнення РФ в Україну молоді вчені ЛТЕУ активно займаються волонтерством. 

Товариство долучилося 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; 

8) вагомими є здобутки молодих вчених у налагодженні підтримки професійних 

контактів і культурних зв’язків з науковими, освітніми, професійними організаціями інших 

країн. Так, 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. 

 

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. Забезпечувати Товариством 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. 

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 впровадженні результатів 

наукових досліджень молодих вчених. 

5. Поглиблювати співпрацю Наукового товариства молодих вчених Університету з 

науковою молоддю установ НАН України, вищих навчальних закладів в Україні та за 

кордоном.  

6. Рекомендувати молодих вчених на здобуття премій різного ступеня та рівня, для 

участі у грантах та наукових заходах. 

7. Підтримувати участь молодих вчених в міжнародних, державних, регіональних та 

місцевих програмах. 

8. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на новообрану голову 

Наукового товариства молодих вчених Університету доц. М. І. Голинську, а контроль 

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


