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Всеукраїнська громадська організація «Академія наук вищої освіти
України» (далі – АН ВО України або Академія) створена на основі єдності
інтересів для спільної реалізації членами Академії своїх прав і свобод,
задоволення та захисту законних наукових, творчих, національно-культурних,
соціально-економічних, екологічних й інших загальних інтересів відповідно до
чинного законодавства України.
Академія об’єднує вчених вищих навчальних закладів для сприяння в
проведенні наукових досліджень у галузі природничих, соціально-гуманітарних,
технічних та суспільних наук, бере участь у зміцненні взаємодії науки з
навчально-виховним процесом.
За 10 років своєї діяльності Академія здобула визнання серед наукової
спільноти країни та належний авторитет за її межами. Високу оцінку в
державі отримали наукові досягнення членів Академії у багатьох галузях
народного господарства, зокрема в енергетиці, геофізиці, медицині, біології,
аграрному секторі та інших наукових напрямках. АН ВОУ має своє періодичне
видання, в якому публікуються результати досліджень її членів.
Стратегія розвитку АН ВО України розроблена на підставі законів
України «Про громадські об’єднання», «Про науково-технічну діяльність»,
«Про освіту», а також відповідно до Статуту Академії, рішення Загальних
звітно-виборчих зборів Академії від 25.11.2017 р.
Метою Стратегії є розвиток, збереження, модернізація Всеукраїнської
громадської організації «Академія наук вищої освіти України», виведення її на
загальноєвропейський і світовий рівні наукової, організаційно-інформаційної та
громадсько-культурної діяльності, істотне підвищення престижу членства в
Академії та якості освіти, її мотивації, подолання зневажливого ставлення
деяких чиновників до професорів як рушійної сили освіти, їхньої думки та
досвіду.
Для досягнення цієї мети необхідно:
- створення в академічній спільноті сприятливих умов прозорості,
відкритості,

інформативності,

комунікабельності,

взаємоповаги,
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толерантного ставлення до різноманітних поглядів опонентів, принциповості
і об’єктивності, спільного пошуку істини, патріотизму і внутрішньої свободи;
- докладання зусиль для визнання Академії на рівні статусу Національної;
- постійне впровадження інноваційних методів та технологій розвитку
АН ВО України із збереженням кращих її традицій і досягнень.
Наявність мети та бажання її досягнути робить життя освітян та
науковців більш осмисленим, а людська досконалість є програмою досягнення,
що забезпечує не лише її реальність, а й ефективність.
В українській освіті і науці кожен учень, студент, випускник, аспірант,
докторант повинні бачити власне місце і роль в утвердженні української
державності, в піднесенні авторитету України у світі.
 Усі інституції зобов’язані вести максимально можливу і ефективну
освітньо-виховну та інформаційну політику, яка забезпечувала б потреби
суспільства у патріотичному вихованні не лише молоді, а й дорослих громадян,
формувати їх свідомість як відповідальних громадян і справжніх патріотів
нашої держави. Роль освітян і науковців неоціненна у вихованні нового
покоління громадян з високою духовністю й дотримання всіма без винятку
Конституції України та принципу верховенства права.
 Президія АН ВО України певна, що підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС відкриває нові можливості для міжнародної інтеграції
вітчизняної науки і освіти. Водночас слід зазначити, що орієнтація вітчизняної
системи освіти на зарубіжні новації не має призводити до її докорінної
перебудови. Це повинно бути лише стимулом для переосмислення освітньої
системи, порівняння останньої з європейськими та сучасними вимогами і
стандартами з метою визначення шляхів і можливостей її удосконалення на
новому етапі для зміцнення держави.
 Наукові дослідження, насамперед, слід спрямувати на обґрунтування
дієвих механізмів створення соціально-орієнтованої економічної моделі, яка б
забезпечувала людиноцентристську державну політику в Україні.
 Сприяння патріотичному вихованню молоді шляхом вивчення історії
країни, популяризації великих українців, ідей українських учених та науковців.

 Враховуючи науковий та економічний потенціал галузей економіки,
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військово-політичний стан у державі, пріоритетними напрямами наукових
досліджень

та

підготовки

фахівців

у

ВНЗ

України

слід

вважати:

агропромисловий сектор, національну безпеку, оборону, аерокосмічну галузь,
літакобудування, кораблебудування, суднобудування, верстатобудування –
серцевину

машинобудування,

приладобудування,

вугільну,

газо-

нафтовидобувну і металургійну промисловість, IT-технології, біотехнології,
медицину, українознавство та інші. Кожен академік повинен знати виклики
четвертої промислової революції 4.0 перед ученими України та найважливіші
проблеми і завдання як в основних галузях національної економіки, так і в
освітній, соціальній, гуманітарній, природничій, технічній та духовній сферах,
на вирішення і розв’язання яких має бути зосереджена увага.
 Виконання поставлених завдань неможливе без належного фінансування
освіти і науки з боку держави, а тому потребує від Уряду значного збільшення
їх державного фінансування у пріоритетних галузях. Це дозволить, насамперед,
оновити застаріле обладнання, і, відповідно, підняти наукові дослідження та
підготовку фахівців на якісно новий технологічний рівень.
 АН ВО України обстоює більш активну та плідну співпрацю ВНЗ,
наукових і дослідницьких установ з профільними іноземними організаціями та
інституціями, міжнародну інтеграцію науки і освіти, проведення спільних
конгресів, форумів, науково-практичних конференцій з міжнародною участю,
семінарів, круглих столів тощо з обговорення актуальних наукових проблем
міжнародного та регіонального характеру, видання монографій та підручників.
Стратегія розвитку Академії ґрунтується на принципах верховенства
права, законності, гуманізму, академічних мобільності та моральності, свободи;
патріотизму, професіоналізму, поєднання освіти, науки і практики та
передбачає такі основні напрями:
- підпорядкування функціонування Академії європейським традиціям
самореалізації особистості; поєднання інтересів людини, суспільства та
держави; визнання прав людини вищою соціальною цінністю;
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- активізація інформаційно-просвітницької роботи фахових та обласних
відділень і регіональних наукових центрів;
- сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки в європейський та світовий
освітній простір шляхом укладання міжвузівських договорів, договорів

з

іноземними громадськими освітніми організаціями, розширення закордонних
стажувань, подвійних захистів;
- створення сприятливих умов для освітньої і наукової діяльності
викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та їх залучення до діяльності
Академії;
- інтернаціоналізація діяльності Академії шляхом надання можливостей
академіків і членів-кореспондентів викладати, стажуватися та здійснювати
наукову діяльність у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу,
видання літератури та викладання дисциплін англійською мовою;
- утвердження в діяльності Академії моральних цінностей соціальної
активності,

громадянської

позиції,

відповідальності,

самоорганізації

та

розвиток її лідерських позицій в системі громадських організацій України;
- залучення студентів, аспірантів, докторантів до освітніх, наукових,
культурно-масових заходів Академії;
- активізація діяльності Академії

щодо отримання національних і

міжнародних грантів, а також державних замовлень на проведення наукових
експертиз і досліджень;
- розвиток стабільних міжнародних зв’язків із провідними вишами країн
Європейського Союзу та світу шляхом впровадження програм обміну та
залучення іноземних академіків;
- збереження, розвиток та формування наукових шкіл і основних напрямів
діяльності для подальших досліджень, мотивація викладання дисциплін і
написання підручників українською мовою;
- організація зустрічей із видатними діячами науки і техніки, культури,
поетами, письменниками, представниками різноманітних конфесій тощо;
- заохочення та сприяння закордонним науковим публікаціям академіків і
членів-кореспондентів АН ВО України;
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- публічне оприлюднення і обговорення результатів діяльності Академії,
її Бюро та Президії через веб-сайт та видання АН ВОУ із систематичним
наповненням поточною інформацією;
удосконалення функціонування веб-сайту і видання Академії – Науковоінформаційного вісника АН ВО України та щоквартального багатотиражного
випуску газети «Академія» (у двох версіях – електронній та друкованій);
- висвітлення у ЗМІ роботи відділень та регіональних наукових центрів АН
ВОУ з метою популяризації Академії.
Така діяльність передбачає подальший розвиток Академії як провідної
громадської освітянської організації на основі поєднання як традиційних, так і
новітніх методів наукового менеджменту з академічними свободами і
колегіальністю в ухваленні важливих рішень;
1.

Організаційне зміцнення Академії, підвищення ефективності впливу на
розвиток

освітніх

процесів,

забезпечення

зростання

її

авторитету

передбачає:
Означені напрями впроваджуються шляхом:
1.1. Активізації реформування системи вищої освіти України, сутність
якої виявляється у:
- перетворенні вищої освіти на передумову економічного розвитку,
стабільності українського суспільства;
- створенні зі складу членів Президії АН ВО України комісії з актуальних
питань сучасної вищої освіти;
- вихованні у студентів почуття патріотизму, жаги до знань, активізації їх
соціально-політичної активності;
- посиленні ролі та місця суспільних, природничих, технічних

та

українознавчих дисциплін у суспільних процесах;
- впровадженні в закладах вищої освіти патріотичного та військовопатріотичного виховання, прищеплення поваги до української держави;
- розробленні перспективної моделі вищої освіти України, яка враховує
здобутки вітчизняної освіти та сучасні вимоги і виклики, як альтернативну
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існуючій, оскільки остання має деструктивний характер і не сприяє процесу
модернізації нашої держави;
-

взаємодії

з

інститутами

громадянського

суспільства

та

іншими

громадськими організаціями;
- підвищенні соціально-економічного статусу освітянина і науковця;
- створенні Асамблеї наукових і освітніх організацій під егідою АН ВО
України задля координації їх зусиль і дій;
- дослідженні понять, категорій та явищ, що сформувались під впливом
нових суспільних процесів;
- модернізації та посиленні освітньої, наукової, виховної діяльності
відповідно до вимог сьогодення, унормованих в актах національного
законодавства і міжнародно-правових документах, наданні освітніх і наукових
послуг в регіонах та державі (в рамках чинного законодавства), забезпеченні
підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до
вирішення завдань практичної діяльності в межах законодавства України;
- досягненні високого рівня якості вищої освіти, що забезпечить її
конкурентоспроможність на міжнародному рівні;
- вихованні особистостей із глибоким почуттям патріотизму, критичним
мисленням та твердою громадянською позицією;
- аналізі наукових досягнень Академії за попередній період у різних галузях
науки, визначення її ролі у формуванні наукової і освітньої політики на етапах
розвитку країни;
- вивченні та узагальненні досвіду діяльності наукових підрозділів
Академії: щодо організації наукової і організаційної роботи академіків,
реалізації та популяризації їх досягнень;
- систематизації наукових та організаційно-освітніх пропозицій членів
Академії, проведенні аналітичного огляду тематики наукових, науковопрактичних та науково-методичних заходів, які були розроблені Академією у
попередні роки;
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- формуванні каталогу наукових доробок та основних наукових,
навчальних, методичних видань, виконаних членами Академії, що вийшли під
її грифом;
- розробленні перспективних планів наукової роботи науковими
підрозділами Академії з урахуванням тенденцій науково-технічного розвитку
та особливостей сучасної ситуації, що склалась в країні, маючи

на увазі

наукове обґрунтування нових технологічних рішень у суміжних напрямках
науки і галузей економіки (чи інших сфер) на основі підвищення фахових
компетенцій персоналу;
- пропагуванні наукових та педагогічних досягнень членів Академії у
засобах масової інформації, на форумах і заходах, що проводяться за участю
АН ВО України, створенні науково-педагогічних шкіл під керівництвом
провідних академіків, вивченні, узагальненні та поширенні досвіду їх роботи у
закладах освіти і науки, публікаціях в енциклопедичних та інших виданнях;
- підвищенні вимог до членства в Академії, передбачивши, що обрання
нових членів Академії здійснюється за рекомендаціями Вчених рад ВНЗ на
основі рішень фахових відділень Академії; позбавлення членства в Академії за
порушення статутних вимог тягне за собою повідомлення про таке Вчених рад
та публікацію у виданнях Академії;
- вшануванні членів Академії, які мають високі наукові здобутки, зробили
вагомий внесок в розвиток Академії шляхом:
- запровадження спільно з адміністраціями ВНЗ «Дня Академіка АН
ВОУ» з проведенням зустрічей членів Академії з ученими, молодими вченими,
аспірантами, студентами ВНЗ;
- пропагуванні досягнень членів Академії у сфері науки і освіти у засобах
масової інформації, академічних виданнях, на веб-сайті Академії, порушення
клопотання про започаткування на телевізійних каналах рубрики «Видатні
люди України», з участю членів Академії, проведення тематичних наукових
зустрічей (засідань) з академіками АН ВОУ на форумах наукової та
освітянської спільноти;
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- реклама наукової, навчальної, методичної та іншої продукції, виробленої
членами Академії через мережу заснованих Академією організацій;
- до Всесвітнього дня науки запровадження академічної нагороди –
ордена «За вагомий внесок у науку і освіту» І,ІІ, та ІІІ ступенів; передбачити,
що особам, нагородженим орденами трьох ступенів, вручається знак «Почесний
академік АН ВОУ», розроблення відповідних Положень про нагородження
зазначеними відзнаками;
- ініціювати клопотання про призначення окремим членам Академії
стипендій та премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, обласних державних адміністрацій та нагородження
урядовими і відомчими відзнаками;
- запровадження «Книги пошани АН ВОУ» із щорічним занесенням до
неї видатних членів Академії;
- вироблення політики співпраці Академії з органами державного
управління та установами, місцевими органами управління щодо її участі у
наукових

програмах,

проектах, дослідних

роботах,

які

розробляються

відповідно до планів зазначених установ, організації співпраці з міжнародними
науковими

організаціями

та

науковою

спільнотою

іноземних

країн,

пропагування досягнень членів Академії на міжнародних форумах та у
закордонних наукових виданнях.
Поза межами основних напрямів Академія організовує та бере участь у
проведенні наукових форумів, конгресів, конференцій, інших колективних
заходах науковців та освітян з найбільш актуальних питань життєдіяльності
суспільства та проблем розвитку країни;
- активізація інформаційно-просвітницької роботи регіональних наукових
центрів та обласних відділень Академії.
З метою ефективного об’єднання зусиль академіків для забезпечення
прозорості процесів і в умовах управлінських, адміністративно-територіальних,
освітніх та інших державних реформ, доцільно реалізувати систему заходів
навчального, організаційного та розпорядчого характеру:
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1.2. Залучення молодих учених до Академії та максимального
використання наукового потенціалу досвідчених академіків через:
- активізацію діяльності Ради молодих учених;
- визнання основним завдання сучасної науки – забезпечення єдності
поглядів у певній галузі знань і оволодіти стратегією наукового передбачення
для зростання рівня добробуту людей, забезпечення майбутнього України і
підняття її авторитету в світовому просторі, а основним завданням освіти –
сформування креативного мислення у молоді, здатної до наукової творчості і
розв’язання складних міждисциплінарних завдань, ефективного і своєчасного
відгуку на нагальні соціальні потреби суспільства в Україні. Значну роль в
цьому повинна відіграти Академія (з іншими академіями і громадянським
суспільством), яка при потужному потенціалі готова прийняти державне
замовлення МОНУ та інших державних органів з відповідним фінансуванням
для розробки стратегії розвитку науки і освіти;
- проведення конкурсів на найкращу наукову працю молодих учених;
- організацію наукових доповідей та повідомлень молодих учених на
засіданнях Бюро та Президії Академії;
- проведення наукових дискусій та методологічних семінарів на рівні
відділень Академії;
- розширення персонального складу Бюро та апарату Президії;
- спрощеного надання статусу академіка членам-кореспондентам Академії,
які захистили докторські дисертації.
1.3. Сприяння інтеграції Академії у міжнародну науково-освітню
спільноту через:
- покрокове наближення діяльності Академії до міжнародних стандартів;
- поступове розширення міжнародних наукових контактів, укладення
договорів про партнерство і співробітництво у науковій та освітній сферах з
іншими громадськими організаціями, науковими та освітніми закладами
Європи і світу;
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- участь науковців фахових відділень і регіональних наукових центрів у
міжнародних проектах Horizon-2020, Erasmus, Erasmus+КА 2 під егідою
Академії;
- організації АН ВОУ міжнародних з’їздів, конгресів, форумів, симпозіумів,
конференцій тощо;
- заохочення до закордонних наукових публікацій академіків та членівкореспондентів Академії;
- сприяння членству науковців Академії у закордонних академіях;
-

проведення

наукових

досліджень,

грантової

роботи

та

заходів

міжнародного рівня за участі європейських та міжнародних організацій;
- активізацію інтеграції в європейських та світовий освітній простір;
- упровадження найкращого зарубіжного досвіду в діяльності Академії;
нарощування активності Академії в організації міжнародного співробітництва,
мобільності викладачів та студентів;
- створення міжнародного підрозділу Академії з метою залучення грантів та
популяризації АН ВОУ у світі.
1.4. Забезпечення стабільного фінансового становища Академії:
враховуючи положення ст. 23 Закону України «Про науково-технічну
діяльність», Академія утворює (виступає засновником) самостійної організації
на правах юридичних осіб з надання населенню та зацікавленим суб’єктам
консалтингових експертних, інформаційно-аналітичних та інших передбачених
чинним законодавством послуг у сферах медицини, освіти, юриспруденції,
науки, інформатики та інших галузях;
- на основі вивчення кон’юктури ринку інтелектуальних продуктів
підрозділи Академії здійснюють розробку переліків послуг та продуктів за
своїм фаховим спрямуванням, та через заснованих Академією суб’єктів
організують надання їх на ринок;
- вироблення правил та змісту комерційної діяльності заснованих
Академією суб’єктів, правових та економічних взаємовідносин поміж ними,
управління їх діяльністю;
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- розробка політики залучення грантів міжнародних та вітчизняних
організацій і суб’єктів, отримання спонсорської та благодійної допомоги,
співпраці з суб’єктами що забезпечують фінансування зазначених заходів;
- залучення іноземних учених до членства в Академії;
- участь Академії у науково-освітніх програмах ООН та ЄС, а також

у

міжнародних та національних грантових програмах;
- розвиток матеріально-технічної бази Академії, зокрема за рахунок
спонсорських (благодійних) надходжень;
- заснування заохочувального фонду Академії для матеріальної підтримки
академіків, фінансування наукових пошуків молодих учених, видавничої
діяльності;
- вирішення надання постійного приміщення для Президії Академії.
1.5. Впровадження новітніх технологій в діяльності Академії, а саме:
- активізації функціонування порталу Академії;
- постійного оновлення інформації про діяльність Академії та науковоосвітні заходи;
- забезпечення інноваційних підходів до розвитку Академії в усіх сферах її
діяльності;
- розроблення ефективних механізмів та форм управління Академією.
Впровадження удосконалення внутрішньої і зовнішньої систем управління
Академією.
- схвалення і поширення позитивного досвіду міждисциплінарного підходу
загальнотехнічного,

відділень

енергетики

та

ресурсозбереження,

військових наук, де академіки різних галузей знань об’єдналися, маючи
спільні здобутки у вигляді монографій, підручників, навчальних посібників,
статей, охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності,
міжнародних конференцій (де співорганізатором виступає АН ВОУ) та інших
заходів під гаслом: інноватика-машини-технології-матеріали-інформатика;
- впровадження єдиної електронної системи внутрішнього документообігу
та звітної документації;
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- створення електронної бази даних науковців Академії (“Енциклопедія
наукової еліти”);
- відновлення практики підготовки спільних монографій та випуску
електронної версії газети «Академія»;
- впровадження передового європейського досвіду в освітній та науковій
сферах;
- розроблення шляхів впровадження нової дидактичної концепції освітнього
процесу на основі міждисциплінарної інтеграції;
- повноцінної інтеграції до Болонського процесу через поєднання наукової
та навчальної діяльності, принципів та методів навчально-методичної роботи;
-

розроблення рекомендацій для закладів вищої освіти щодо створення

спеціальності “Вчитель природничих дисциплін” відповідно до нового Закону
України “Про освіту”.
1.6. Покращення морально-психологічного клімату в Академії шляхом:
- розвитку культури, сформованого іміджу Академії, духу новаторства як
важливої складової авторитету та утримання здобутих позицій в освітньому,
науковому середовищі регіонів та України;
- впровадження вимог дотримання норм професійної етики та моралі;
- розроблення Положення про морально-етичний кодекс члена Академії;
- сприяння збереженню атмосфери доброзичливості, взаємопідтримки та
коректності у відносинах;
- своєчасного розгляду всіх звернень та заяв академіків і членівкореспондентів Академії;
- сприяння самоврядовним процесам відповідно до вимог законів України
«Про вищу освіту», «Про громадські об’єднання» та Статуту Академії;
- розвитку морального заохочення членів Академії, які досягли значних
успіхів у професійній діяльності та їх популяризації.
2. У сфері соціального захисту освітян та соціогуманітарних
працівників загалом:
- сприяти забезпеченню і реалізації конституційного права освітян на
працю та її оплату, відпочинок та оздоровлення;
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- ініціювати

внесення

на

розгляд

Верховної

Ради

України

законопроекту щодо підвищення освітянам та науковцям розміру пенсій
відповідно до трудового стажу та заробітку, стану здоров’я й віку, рівня їхніх
досягнень у сфері освіти і науки;
- в

умовах

адміністративно-територіальної

реформи,

на

основі

регіонального госпрозрахунку, радикально розширювати права та фінансові
можливості міст, районів і сіл, бо саме там розв’язуються питання соціальноекономічного розвитку територій й інші освітянські проблеми соціального
характеру;
- сприяти внесенню законопроекту про надання статусу державного
службовця певним категоріям працівників освіти, медицини та культури;
- ініціювати поступове збільшення соціальної допомоги сім’ям освітян і
науковців з дітьми при народженні кожної наступної дитини до досягнення нею
повноліття у розмірі величини прожиткового мінімуму на одну особу
відповідно до соціальних і демографічних груп населення;
- домагатися

поступового

відновлення

безплатного

медичного

обслуговування для незахищених і малозабезпечених сімей, а також поступове
запровадження пільг для молодих людей, які розпочинають своє трудове життя,
оскільки молодіжне безробіття недопустиме;
В порядку експерименту для вивчення соціально-економічної ситуації в
освітній галузі створити експертно-консалтингову групу з фахівців та
науковців, представників громадськості для визначення напрямів розвитку,
удосконалення управлінських процесів ін.
Налагодити взаємовідносини з громадськістю і, зокрема, з Академією
соціального управління, Міжнародною академією освіти і науки, Українською
спілкою освітян і науковців, Академією наук вищої школи України,
Українською академією наук, Східно-українською академією бізнесу та
організувати
(АГАФУ) ін.

Асамблею

громадських

академічних

формувань

України
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3.

В

освітній,

культурній,

економічній,

управлінській,

соціогуманітарній, виробничій і обслуговуючій сферах здійснювати роботу
зі:
– сприяння виявленню та розвитку талантів у всіх сферах суспільного
життя шляхом організації конкурсів на найкращу наукову працю;
– підтримання духовного розвитку молодого покоління співпраці з
представниками традиційних релігій при збереженні рівноправності всіх релігій
і конфесій;
- з урахуванням громадської наукової думки, забезпечувати освітній
управлінський вплив на розвиток суб’єктів господарювання та вносити у
державні органи управління і органи місцевого самоврядування обґрунтовані
пропозиції з удосконалення функціонування як національної економіки загалом
так і соціогуманітарної сфери зокрема.
Виходячи з цього, доцільно:
● підвищити авторитет освітян і науковців, усунути практику ігнорування
інтересів членів Академії, скористатись інтелектуальними можливостями не
лише офіційної науки, а і галузевих академічних об’єднань, зокрема АН ВО
України.
З метою залучення коштів, інвесторів у реалізацію відомчих та регіональних
соціальних програм, розвитку фонду соціального страхування, забезпечити
участь в оголошених вітчизняних та зарубіжних конкурсах на отримання
науково-дослідницьких грантів, анонсованих у сфері соціально-економічного
розвитку держави.
● для координації діяльності і спрямування зусиль освітян і науковців
створити на базі АН ВОУ Асамблею громадських галузевих академічних
формувань;
● продовжити роботу, спрямовану на розвиток та поглиблення
співробітництва відділень Академії з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, іншими роботодавцями з
питань підготовки для них висококваліфікованих фахівців, розв’язання
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проблем економічного розвитку галузей за профілем відділень Академії,
підвищення активності господарювання;
●

в свою чергу, галузевим громадським академічним об’єднанням

України істотно посилити на місцях роз’яснювальну роботу, сприяти
науковому обґрунтуванню і активізації всіх прогресивних освітніх, культурних,
економічних та інших державотворчих процесів;
- домагатися встановлення оптимальних податків для виробника, які б
залежали від кількості і якості продукції й виконували стимулюючу функцію, а
також досконалості господарських механізмів і податкової політики з тим, щоб
вони виконували стимулюючу, а не експлуатаційно-руйнівну функції;
- підвищити авторитет національної науки, забезпечити її віддачу;
- сприяти розвитку талантів у всіх сферах суспільного життя;
- запропонувати механізми зацікавленості в творчій праці, що створить
передумови для повної зайнятості населення, посприяє припиненню виїзду
багатьох, в тому числі обдарованих і талановитих працівників, за кордон;
З метою підвищення рівня культури та якості обслуговування, розробити
систему моральної матеріальної зацікавленості працівників.
Враховуючи орієнтацію освітніх реформ на досвід європейських країн,
розробити та обґрунтувати позицію Академії стосовно існуючої (в т. ч. і з
урахуванням внесених Законом України «Про освіту» змін) моделі (моделей)
вищої освіти, шляхів інтеграції вітчизняної системи освіти до світового
освітнього простору;
- інтеграція науки і освіти України до світового співтовариства шляхом
використання спільних наукових проектів з відповідним погодженням
навчальних планів та робочих програм, виданням спільних монографій і
підручників та проведення наукових конференцій, досвід яких накопичено в
секції технічних наук;
- орієнтація вищої технічної освіти на вивчення надсучасних нано- та
інтелектуальних енергоефективних технологій, які є запорукою соціальноекономічного розвитку суспільства та суспільних відносин.
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5. В ідеологічній сфері та у патріотично-виховній царині, Раді
молодих учених:
- ширше домагатися залучення докторантів, аспірантів та студентів, які
мають здібності до науково-дослідної роботи, шляхом участі у наукових
конференціях, підготовки публікацій до Науково-інформаційного вісника
Академії та ін.;
- сприяти розвитку системи конкурсів на найкращу наукову працю
докторантів, аспірантів і студентів, стимулювання та заохочення наукової
діяльності молоді;
- брати участь у формуванні в молодих учених поваги до діяльності
Академії.
- ініціювати формування державницької ідеології у державі;
- обґрунтувати демократичні зміни у кадровій політиці Академії.
Значну роль у цьому має відігравати Академія, яка при потужному
потенціалі

готова

прийняти

державні

замовлення

з

відповідним

фінансуванням для розроблення Стратегії розвитку науки і освіти.
Таким чином, реалізація на практиці Стратегії розвитку АН ВОУ та
пропонованих заходів є чинником збереження традицій академічної школи
новітніх напрямків діяльності АН ВО України і повноцінної інтеграції
національної освіти і науки до європейського освітнього й наукового простору.
В основу Стратегії Академії на 2018-2022 рр. покладено передвиборчу
програму Президента АН ВО України акад. Табачнікова С.І.
Над проектом Стратегії працювали: Табачніков С.І., Андрушків Б.М.,
Бобровник С.В., Вербицький В.В., Говоров П.П., Кузнєцов Ю.М., Кирич Н.Б.,
Процюк Р.Г., Погайдак О.Б., Чорний В.С., Череп А.В., Шпак В.І.

