
Головні напрями діяльності 

Громадського oб’єднання «Асоціація 

прогресивних учених України» 

(концептуально) 

 

1. Активне залучення до членства в Асоціації на добровільній основі перспективних, 

прогресивних, талановитих учених з наукових центрів, вищих навчальних закладів, науково-

дослідних інститутів, лабораторій, конструкторських організацій, громадських наукових 

формувань (товариств), які перебувають у пошуках новітніх шляхів розвитку національної 

науки – фундаментальної, прикладної, галузевої. 

2. Налагодження тісних творчих зв’язків, ділових стосунків з науковими закладами різних форм 

власності, напрямків наукових досліджень і тематичного спрямування за фаховим принципом. 

3. Укладання договорів наукової співпраці з юридичними і фізичними особами для допомоги їм 

у визначенні першочергових тематичних планів, виходячи із стратегічних, перспективних 

завдань розвитку прикладної і галузевої науки. 

4. Надання практичної допомоги молодим талановитим науковим кадрам в обранні ними 

перспективних, реальних шляхів для фахового і творчого зростання, продуктивної діяльності 

в наукових галузях. 

5. Практична допомога науковцям в організації підвищення їхньої фахової кваліфікації у 

вітчизняних та зарубіжних престижних наукових закладах, центрах. 

6. Сприяти впровадженню в науково-освітню діяльність Болонської системи, надавати 

консультаційну допомогу суб’єктам освіти і науки в освоєнні системи, а також у відборі на 

цій основі перспективних, фахово-зрілих, ініціативних, досвідчених учених, здатних 

приймати активну участь в реформуванні національної науки на світовому рівні. 

7. Разом з науковими центрами ініціювати активне, цілеспрямоване впровадження інноваційно-

інформаційних технологій та програмового забезпечення в основних галузях суспільного 

розвитку. 

8. Через державну підтримку сприяти розвитку інноваційних знань з послідуючою конвертацією 

їх в конкретні практичні бізнес-проекти та створення центрів колективного користування, 

вкрай необхідних для високоякісних наукових досліджень. А також центрів інтелектуальної 

власності, які будуть зосереджені на підтримці та просуванні інноваційних проектів. 

9. Приймати активну участь в роботі відповідних державних структур, наукових центрів, вищих 

навчальних закладів по реформуванню наукових (учених) рад при науково-освітніх 

юридичних особах країни на рівні світових вимог і досягнень. 

10. Визначення форм реального інвестування наукових проектів спільно з суб’єктами наукової 

діяльності. 

11. Пошуки окремих об’єктів інвестування науково-освітніх програм та оцінка їх відповідності 

напряму інвестиційної діяльності юридичних осіб, які здійснюють наукові дослідження. 

12. Надання практичної допомоги суб’єктам наукової діяльності в підготовці бізнес-планів 

інвестиційних проектів. 

13. Опанування політикою управління реальними інвестиціями наукових центрів (закладів) з 

метою освоєння інвестиційними проектами по впровадженню нано-технологій, новітніх 

технологій. 

14. Опанування теоретичними основами інвестиційного менеджменту з метою надання 

консультаційної допомоги з цього приводу суб’єктам наукової діяльності. 

15. Разом з науковими інституціями працювати над розробкою вкрай необхідної для України 

еколого - економічної моделі ринкових реформ, на основі якої можна досягти збалансування в 

напрямку оптимізації взаємин людини з природою та здійснювати програму організації 



адекватної системи екологічного управління і відповідну світоглядну основу (культуру), яка б 

забезпечувала продуктивність, ефективність та динамічність суспільного розвитку. 

16. З метою створення середовища для формування інноваційної основи, здатної забезпечити 

проривний, динамічний розвиток української науки через реалізацію передових з наукової і 

спроможних з комерційної точки зору проектів, спільно з суб’єктами наукової та проектної 

діяльності теоретично обґрунтувати і подати державному керівництву пропозицію про 

включення в Державну Програму організацію Інноваційного Центру для розробки і реалізації 

інноваційних проектів, зокрема по таких ключових напрямках: 

- електронні та інформаційні технології; 

- енергоефективні технології; 

- фізико - технічні технології; 

- біометричні технології; 

- агротехнічні технології; 

- індустріально - механічні технології; 

- телекомунікації; 

- космічні технології та інші. 

        З позицій історико - географічних, соціальних, демографічних найбільш підходить для 

розміщення даного центру місто Вишгород. 

17. Участь в розробці комплексної державної Програми по покращенню соціального та правового 

захисту українських учених. 

18. Шефська допомога Українській малій академії наук по залученню до наукової роботи 

талановитих дітей, забезпеченню навчальними посібниками, інформаційним відеоматеріалом, 

технічними засобами навчання. Створювати дитячі технопарки. 

19. Пропаганда досягнень національної науки: 

- спеціальні інформаційні випуски; 

- регулярне видання тематичних, інформаційних бюлетенів; 

- заснування наукового журналу «Здобутки українських учених» спільно з Національною 

академією наук України, Українською академією наук, Національною академією аграрних 

наук України, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією 

медичних наук України; 

- організація постійно діючих лекторіїв по пропаганді наукових досягнень в державі - обласні, 

районні центри, об’єднання територіальних громад, галузеві відомства, вищі навчальні 

заклади, Мала академія наук; 

- обмін досвідом роботи із зарубіжними науковими центрами; 

- організація перепідготовки наукових кадрів; 

- підняття клопотання перед державною владою про виділення достатніх бюджетних коштів 

для наукового книговидання – в ролі замовника повинна виступати держава; 

- організація обміну науковою літературою із зарубіжними книговиданнями; 

- проведення публічних наукових і науково – практичних конференцій, семінарів, диспутів, 

круглих столів, симпозіумів із залученням до участі в них видатних українських і зарубіжних 

вчених; 

- запровадження на телебаченні, в центральній пресі постійної рубрики «Голос українських 

учених», «Передові рубежі української науки», «Здобутки молодих українських вчених» 

тощо. 

20. Рекомендувати органам державної влади визначити Київську область базовою для повернення 

до системного ведення сільськогосподарського виробництва на науковій основі. Вважати 

недопустимим використання представниками агробізнесу псевдо-технологій у землеробстві. 



21. Вважати за доцільне організацію Асоціації по науці, технологіях та інноваційному розвитку 

суспільства. 

22. Підняти клопотання перед державною владою про організацію Асоціації вищої і середньої 

спеціальної освіти. 

23. Підготувати Статут і Програму діяльності ГО «Асоціація прогресивних учених України». 

Затвердити на Установчій конференції (зборах). Зареєструвати в Міністерстві юстиції 

України. 

      На Установчій конференції (зборах) обрати керівні органи Асоціації – президію, ревізійну 

комісію, редакцію інформаційного бюлетеня. 

24. Керуючись Законом України «Про громадські об’єднання», виробити порядок, форму 

фінансування організаційних, видавничих, адміністративних заходів Асоціації. 

 

      Організаційно – інформаційна група 


