РЕЗОЛЮЦІЯ
Форуму української наукової діаспори «Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці»
Київ, 20-22 жовтня 2018 р.
Ми, учасники першого Форуму української наукової діаспори «Розвиток науки шляхом
міжнародної співпраці», присвяченого 100-річчю Національної академії наук України, обговоривши
широке коло питань, пов’язаних із сучасним станом і перспективами розвитку науки та вищої школи в
Україні, ознайомившись з напрямами наукових досліджень українських учених, що працюють за
кордоном, та з прикладами успішної реалізації спільних з вітчизняними вченими наукових проектів,
констатуємо:
1. Інтеграція української науки до європейського та світового наукового простору шляхом
стимулювання міжнародної співпраці загалом та через розширення співробітництва вітчизняних учених
з українською науковою діаспорою зокрема, мають першорядне значення для підвищення рівня
наукових досліджень та модернізації і реформування системи управління науковою сферою в Україні,
що є невід’ємною передумовою для розвитку конкурентоспроможної інноваційної економіки.
2. Упродовж останніх десятиліть в закордонних дослідницьких центрах зміцніла, утвердилася і
активно переймається проблемами науково-освітньої галузі в Україні українська наукова діаспора, про
що свідчить участь у роботі Форуму 33 вчених з понад 10 країн, серед яких професори провідних
університетів Австрії, Німеччини, Голландії та США. Ми засвідчуємо, що представники української
наукової діаспори активно співпрацюють з колегами в Україні, готові ділитися досвідом та надавати
консультаційну підтримку і експертні поради як для визначення пріоритетних напрямків наукового
та інноваційного розвитку науки України, так і для незалежного експертного оцінювання наукових
установ, проектів, розробки ефективних форматів підтримки науки та інновацій тощо.
3. Наразі в Україні зроблено перші кроки структурних реформ в науці, а саме – засновано
Національну раду з питань розвитку науки і технологій, розпочав роботу Науковий комітет Ради,
створено юридичні засади для заснування Національного фонду досліджень, прийнято закони про науку
та освіту. Однак імплементація вже прийнятих законів відбувається надто повільно. Ми оцінюємо
сучасний стан науки як близький до критичного, що становить загрозу національній безпеці країни
і потребує негайних дій законодавчої та виконавчої влади з метою недопущення подальшої
деградації науково-технологічної сфери. Абсолютно необхідними є розробка довготермінового
бачення розвитку науки та інновацій в Україні, кардинальне зростання базового рівня підтримки
дослідницьких організацій, так само як і внесення давно назрілих змін до законодавства, зокрема щодо
оплати праці, імпорту наукового обладнання тощо.
Ми звертаємося особисто до Прем’єр-Міністра і одночасно голови Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій пана Володимира Гройсмана та до голови Верховної Ради України
пана Андрія Парубія із закликом визнати пріоритетність науки в Україні та збільшити фінансування
цієї ключової сфери до рівня, передбаченого законом. Національна рада з питань розвитку науки і
технологій повинна негайно приступити до виконання покладених на неї обов’язків. Ми глибоко
переконані, що суттєві додаткові кошти на наукові та інноваційні дослідження повинні надаватися
вченим на конкурентній основі Національним фондом досліджень України, який має стати
головним незалежним розпорядником цих коштів. Такі грантові конкурси мають базуватись на
стандартних практиках подібних організацій інших країн: експертної оцінки за обов’язкової участі
міжнародних експертів та на принципах наукової доброчесності.
ХХІ-е століття є віком глобалізації, що не лише ставить нові виклики, але і відкриває нові
можливості. Прогрес українського суспільства і саме майбутнє нашої країни залежать від того, як
швидко ми зможемо інтегруватися у світові процеси і які пріоритети будуть обрані. 100 років тому,
також у непростий воєнний час, батьки нашої держави змогли усвідомити вирішальне значення науки
для тільки-но проголошеної України. Ми переконані, що і сьогодні за відповідної підтримки наука стане
локомотивом розвитку української економіки, а Україна посяде достойне місце серед інноваційних країн
світу.

