
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом Засідання Ради молодих учених 

при Міністерстві освіти і науки України 

 №14 від 26.01.2022 р. 

 

Перспективний план діяльності 

Ради молодих учених при МОН України на 2022 рік 

 

1. Участь у роботі робочих груп та у складі комісій МОН, подання 

пропозицій до МОН з питань реалізації державної політики у сфері наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності; 

2. Розробка проектів нормативно-правових документів з питань, що 

належать до компетенції РМУ при МОН; 

3. Представлення позицій молодих учених та самоврядних наукових 

молодіжних організацій щодо професійної діяльності та соціальних питань 

перед МОН; 

4. Утворення постійних/тимчасових робочих груп та комісій з питань 

покращення правових та соціально-економічних умов для діяльності молодих 

учених; 

5. Виявлення та аналіз проблем у сфері правових та соціально-

економічних умов для діяльності молодих учених; 

6. Ініціювання розгляду питань до МОН щодо покращення правових та 

соціально-економічних умов для діяльності молодих учених; 

7. Моніторинг руху ініціатив та звернень РМУ при МОН та своєчасне їх 

коригування та лобіювання; 

8. Організація заходів, спрямованих на підвищення наукової, інноваційної та 

громадської активності молодих учених. 

9. Ініціювання та сприяння реалізації пропозицій зі створення умов для 

професійної реалізації молодих учених; 

10. Акумуляція та автоматизація обробки звернень і пропозицій молодих 

учених та самоврядних наукових молодіжних організацій, їх оперативний 

розгляд та підтримка; 

11. Залучення до здійснення консультативної підтримки молодих учених та 

самоврядних наукових молодіжних організацій представників центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ 

та організацій (за погодженням з їх керівниками) та експертів/фахівців (за 

згодою); 

12. Підтримка та розвиток міжнародних контактів у науковій, інноваційній 

та громадській сферах; 



13. Залучення колективів молодих учених до участі у конкурсах наукових 

робіт на рівні країни та на міжнародній арені;



14. Залучення до Eurodoc Аnnual Questionnaire (AQ); 

15. Співпраця з українськими та іноземними замовниками наукової 

продукції з питань просування здобутків молодих учених; 

16. Продовження традицій ефективної участі представників РМУ при 

МОН у роботі Європейської ради аспірантів і молодих учених EURODOC. 

Участь у робочих групах Eurodoc "Mobility"; “Doctoral Training”; 

17. Представлення позицій молодих вчених у Верховній Раді України, 

участь у Парламентських слуханнях, круглих столах, засіданнях Комітетів 

Верховної Ради України з приводу діяльності молодих учених та реалізації 

державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності; 

18. Інформування та консультування молодих учених щодо конкурсів та 

процедури подання документів на здобуття Премій та Стипендій Верховної 

Ради та стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених; 

19. Участь у робочих групах з питань реалізації державної політики у 

сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

20. Стимулювання постійної взаємодії, колаборації, кооперації та 

комунікації Рад молодих учених України з метою реалізації прав та свобод 

молодих учених України; 

21. Ревіталізація та сприяння активізації формування нових зв’язків між 

молодими вченими України та ученими інших країн, стимулювання, що 

надаватиме імпульс до розвитку національної науки та забезпечення її 

гідного місця для генерації молодих дослідників учених в Україні та світі; 

22. Координування зусилля з метою приведення правового статусу 

молодого ученого в Україні у відповідність до європейських стандартів та 

найкращих світових практик; 

23. Сприяння залученню молодих учених до процесів взаємодії інтеграції 

бізнесу, влади та науки; 

24. Привернення уваги громадськості до проблем молодих учених, 

сприяння об'єднанню зусиль громадянського суспільства та органів влади 

для вирішення цих проблем, забезпечення підтримки наукової молоді на 

місцевому, державному та міждержавному рівнях; 

25. Соціологічний моніторинг стану та перспектив розвитку молодіжної 

науки: 

- аналіз існуючих соціологічних джерел, підготовка аналітичних 

матеріалів та пропозицій; 

- реалізація досліджень та підготовка звітів.



26. Соціологічна експертиза пропозицій до МОН (за запитом та 

рішенням РМУ при МОН). 
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