Звіт про діяльність РМВ ІНЕМ за період 01.09.2014-30.06.2015р.
За період 01.09.2015-30.06.2015р. Рада молодих вчених Інституту економіки і
менеджменту Львівської політехніки була залучена до співорганізації низки науковопрактичних конференцій: Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених
та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та
правові аспекти» (24 квітня 2015р., м. Харків), Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції «Стратегія розвитку України» (15 травня 2015р., м. Ірпінь),
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Економіка України в
умовах сучасних геополітичних трансформацій» (21–22 травня 2015р., м. Львів), VI
Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум - 2015»
(28-29 травня 2015р., м. Суми) та інших наукових заходів в різних регіонах України.
РМВ ІНЕМ здійснює активну реальну співпрацю майже з тридцятьма радами
молодих вчених України, в тому числі РМУ при МОН, обласними РМВ, РМВ провідних
національних вишів та НДІ, із багатьма з яких за останні два з половиною роки підписано
договори про співпрацю з РМВ ІНЕМ тощо.
РМВ ІНЕМ до свого 10-ліття провела на високому рівні Міжнародну науковопрактичну конференцію «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств:
проблеми та перспективи» (17-18 квітня 2015р.) і видала буклет (підготували молоді
науковці Мельник Н.В. і Кулиняк Ю.І.) про шлях розвитку нашої організації. В рамках
організації цієї конференції, молодий вчений Кулиняк Ю.І. розробив окремий її інтернетсайт і презентацію про РМВ ІНЕМ. Вагомий внесок в організацію і проведення
конференції здійснили Чубай В.М., Кулиняк І.Я., Мрихіна О.Б., Мужеляк М.М., Кулиняк
Ю.І., Мельник Н.В., Познякова О.І., Швецова М.Б., Панченко А.В., Українець А.І. та
багато інших молодих вчених РМВ ІНЕМ. В конференції взяли участь майже дві сотні
молодих вчених, в тому числі десять голів Рад молодих вчених провідних національних
вишів та НДІ України.
Наприкінці вересня 2014 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України
відбувся круглий стіл з питань активізації співпраці між Радами молодих учених та
молодими науковцями установ Науково-навчального комплексу «ЕКОНОМОСВІТА». За
результатами обговорення було визначено напрями взаємодії та підписано договір про
співпрацю між РМВ установ ННК «ЕКОНОМОСВІТА», а Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.
увійшов до складу Координаційної Ради молодих вчених науково-навчального комплексу
«ЕКОНОМОСВІТА».
У грудні 2014 р. Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. увійшов до постійного складу Ради
молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, яка функціонує як
консультативно-дорадчий орган міністерства. На І засіданні РМУ при МОН 11-12 грудня
2014 р. в Києві Чубай В.М. виступив з низкою пропозицій щодо розвитку системи освіти і
науки України. Раніше Чубай В.М. в складі делегації від Ради молодих учених при
Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України взяв участь у
парламентських слуханнях на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку
науки та науково-технічної сфери держави». Метою слухань було напрацювання нових
підходів до реформування та розвитку наукової сфери в Україні в контексті підготовки
змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
За звітний період в рамках започаткованої головою РМВ ІНЕМ Чубаєм В.М.
програми стимулювання молодих вчених ІНЕМ, було надано науковцям, що беруть
активну участь в діяльності РМВ ІНЕМ, можливість безкоштовної публікації декількох
десятків тез доповідей і наукових статей, безкоштовного відвідування театрів, філармонії,
органного залу. Крім того в кінці 2014р. і під час МНПК до 10-ліття РМВ ІНЕМ за
поданням Чубая В.М. активні молоді вченні ІНЕМ були нагородженні грамотами і
подяками ІНЕМ, а також грамотами і дипломами Національного університету «Львівська
політехніка».

Вже традиційно, втретє, РМВ ІНЕМ проводила в грудні 2014 р. благодійну акцію
«Святий Миколай живе у кожному з нас», яку ще в 2012 р. ініціювала Мельник Н.В. За
сприяння молодих вчених РМВ ІНЕМ подарунки отримали діти з особливими потребами з
школи-інтернату та дітки, які втратили батьків під час військової агресії РФ.
За звітний період молоді науковці РМВ ІНЕМ досліджували важливі аспекти
економічного розвитку Львівської області та країни загалом, готували пропозиції щодо
вдосконалення навчального процесу та оптимізації організації наукової діяльності у виші,
брали активну участь у громадських обговореннях законодавчо-нормативних актів,
зокрема проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», проекту
Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук,
проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 р. та багатьох інших.
Молоді вчені ІНЕМ також здійснюють підготовку заявок і проектів для здобуття
зарубіжних і вітчизняних грантів.
Протягом звітного періоду голова РМВ ІНЕМ розіслав молодим вченим інституту
інформацію про більше ніж сотню науково-практичних конференцій, десятки фахових
видань, які здійснювали набір наукових статей, вітчизняні та зарубіжні наукові конкурси,
стипендії, інформацію про зміни в законодавчо-нормативних актах, які стосуються
системи освіти і науки тощо. Також Чубай В.М. і Кулиняк Ю.І. постійно оновлюють
інформацію на сайті РМВ ІНЕМ, який менш ніж за три роки має більше пів мільйона
переглядів користувачів з десятка країн. Створений Кулиняком Ю.І. інтернет-форум РМВ
ІНЕМ використовують для проведення інтернет-конференцій та різних обговорень також і
РМВ-партнери РМВ ІНЕМ.
Для молодих вчених ІНЕМ за звітний період створено можливості щоб долучатись
до різних проектів в межах західного регіону країни, пропонувати власні ініціативи для
співпраці з Львівською обласною радою та Львівською міською радою або ж стати
ініціаторами важливих проектів чи заходів. Є можливість співпраці молодих вчених РМВ
ІНЕМ в науковій сфері з колегами з Польщі та змога випробувати свій науковий потенціал
для вирішення реальних проблем підприємств Львова.
Крім того, РМВ ІНЕМ розробляє та реалізує десятки проектів, пов’язаних з
науковою діяльністю та різними напрямами розвитку молодих науковців згідно з
розробленою Чубаєм В.М. і прийнятою РМВ ІНЕМ в жовтні 2012 р. програмою розвитку
нашої організації. Виходячи з неї, молодий вчений, крім високого наукового рівня,
повинен бути всебічно розвиненою особистістю, багатою духовно і культурно, з чіткою
національною і громадянською позицією, глибокими знаннями історії України та
готовністю обстоювати справжні інтереси українського народу.

