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ЗВЕРНЕННЯ ОСВІТЯН - ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ
Переконані в тому, що прийшов час голосно звернутися до розумних і 

небайдужих та сказати: шановні освітяни, шановна академічна спільнота 
України, шановні керівники Держави Україна!

Університети України можуть втратити можливість підготовки 
кандидатів, докторів РйБ та докторів наук, що однозначно веде до деградації 
вітчизняної економіки. Справа в тому, що розроблені НАЗЯВО проекти 
документів, а саме: Порядок присудження наукових ступенів та Положення про 
акредитацію спеціалізованих вчених рад, передбачають сплату університетами і 
здобувачами значних коштів на користь НАЗЯВО. Для майбутніх докторів 
наук цей фінансовий «зашморг» складає 126 тис. грн., докторів філософії РЫЭ -  
60 тис. грн. Крім того, необхідно врахувати і 64 тис. грн. за акредитацію кожної 
окремо освітньої програми РЫЭ. При цьому, МОН України і раніше, і багато 
років поспіль і зараз здійснює ці процедури на безкоштовній основі.

Розглянемо приклад для середнього ЗВО при щорічному захисті в ньому 
5 - 1 0  докторів наук, 40 докторів РЫЗ, акредитації один раз на 5 років 15 
освітніх програм, із яких, наприклад, 3 будуть акредитовані з другої спроби. 
Університет змушений буде на користь НАЗЯВО щорічно сплачувати до 5 
млн. грн. А в Україні таких університетів, з трохи кращими або гіршими



показниками біля 150. З цього легко отримати і загальний можливий 
рівень втрат вітчизняних ЗВО, а значить прибутку НАЗЯВО. І усе це при 
жорсткому дефіциті коштів практично у всіх вітчизняних університетах.

Іншими словами, для вітчизняних університетів на законодавчому 
рівні пропонується створити от таку систему здирництва. При цьому, це 
супроводжується гаслами про демократичність, гаслами про 
реформування вищої освіти та її очищення.

Ми переконані в тому, що такий підхід є неприпустимим. Він призведе 
до значного скорочення здобувачів наукових ступенів в Україні, а в деяких 
випадках і припинення їх підготовки. У підсумку отримаємо скорочення 
активних учасників інноваційного процесу, а саме інтелектуальної його 
складової. Запропоновані Порядок присудження ... та Положення про 
акредитацію .... фактично свідомо, чи з непорозуміння штучно створюють 
систему гальмування розвитку економіки України. Проекти цих документів 
працюють проти кожного магістра, що планує вступати до аспірантури, 
кожного аспіранта і докторанта, проти вітчизняних університетів, вітчизняної 
освіти і науки, проти вітчизняної економіки. І це є неприпустимим!!! 
Це призведе до міграції наших випускників, які планують вступати до 
магістратури та аспірантури до інших країн.

За доручення членів Президії Ради проректорів з наукової роботи 
закладів вищої освіти та наукових установ МОН України та багатьох інших 
ЗВО та НУ МОН України.

З повагою,
В.о. Голови Ради проректорів 
з наукової роботи закладів вищої освіти 
та директорів наукових установ 
МОН України Андрій МАРЧЕНКО


