
ВОТУМ ПРО ОФІС ВЧЕНОГО

Ми, ініціативна група Ради молодих учених при Міністерстві освіти і
науки України:

❖ усвідомлюючи необхідність всебічної підтримки професійної
діяльності науковців в Україні, а також підвищення престижності
праці учених;

❖ визнаючи важливість забезпечення реалізації ефективних механізмів
зміцнення позицій наукової спільноти, захисту прав та свобод
науковців згідно з вимогами Конституції України, Кодексу законів
про працю України, Закону України “Про наукову та
науково-технічну діяльність”;

❖ надаючи важливого значення зв’язку зростання економічного
потенціалу, розвитку та піднесенню технічних потужностей України
з розвитком наукових здобутків країни;

❖ беручи до уваги історичні традиції та вагомі здобутки українських
учених;

❖ враховуючи нагальну потребу капіталізації наукових розробок, а
також необхідність їх виходу на світовий ринок

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати ідею створення першого в Україні Офісу вченого -
самоврядного органу, що заснований на державній власності.

2. Створити робочу групу з числа молодих вчених, вчених,
спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
експертів з метою укладання Статуту Офісу вченого.

3. Визначити пріоритетними такі завдання Офісу вченого:
❖ всебічний: інформаційний, методичний, комунікаційний,

матеріальний, правовий, моральний захист прав і свобод вчених
України;

❖ формування наукових тенденцій та пріоритетних напрямків наукової
діяльності відповідно до економічних та соціальних потреб
сьогодення;

❖ підвищення престижності праці науковців, зміцнення образу вченого
у суспільстві;



❖ створення банку наукових здобутків України. Банк наукових
здобутків - захищене некомерційне середовище, що відкрите для
державних органів, потенційних інвесторів та донорів (сервіс,
ресурс), створений з метою розширення можливостей подальшої
комерціалізації розробок та винаходів Українських науковців;

❖ генерація та реалізація грантових та державних проєктів підтримки
здобутків вчених з метою їх мотивації та подальшої комерціалізації;

❖ модернізація наукових осередків, рад, наукових спільнот при
закладах вищої освіти та у наукових установах;

4. Визначити пріоритетними такі напрями Офісу вченого:
❖ інформаційно-комунікативна;
❖ міжнародне співробітництво;
❖ організаційне;
❖ консультативно-дорадча.

Ініціативна група Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки
України:
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