
С. Квіт, міністр освіти і науки України: 

«Як реформи у вищій освіті України сприятимуть науці. 

Наука в Україні, від часів здобутої в 1991 р. Незалежності, успадкувала 

дуже багато рис зі свого радянського минулого. Дослідження проводилися 

переважно в інститутах Національної Академії Наук України. Система із 

централізованими університетами з високим рівнем контролю найперше грає 

освітню роль, і той невеликий внесок у дослідження, який проводиться у цих 

установах, не дуже добре координується із інститутами НАН. Більше того, 

лише незначний відсоток виділеної на такі дослідження фінансової підтримки, 

розподіляється за принципом особистого внеску і здобутку кожного. Коли на 

початку 2014 р. розпався уряд Януковича, відкрився шлях для нових реформ у 

секторах освіти і науки. Закон про вищу освіту, затверджений у липні 2014 р., 

надає більшу академічну, фінансову та організаційну автономію усім 

українським університетам. Міністри загалом матимуть менший вплив на 

систему вищої освіти. Університети зможуть самостійно контролювати свої 

фінанси. Навчальне навантаження зменшено на третину, що сприяє 

проведенню наукових досліджень на факультетах. Нове і професійно незалежне 

«Національне агентство якості» проводитиме національну акредитацію і 

контроль якості як для державних, так і для приватних університетів. 

Планується опрацювати додаткову законодавчу базу, яка дозволить збільшити 

частку виділеного на дослідження фінансування за принципом особистого 

внеску і здобутків, і яка сприятиме тіснішій співпраці між науково-дослідними 

інститутами НАНУ та університетами, внаслідок чого активність досліджень 

також зросте. Все це відбувається на тлі війни, через яку наукова та освітня 

діяльність у деяких областях нашої країни порушена або зовсім зупинена; на 

тлі економічної кризи, внаслідок якої державна валюта стрімко знецінюється; 

на тлі дедалі більшої енергетичної нестабільності. Фінансування науки також 

суттєво зменшується, оскільки усі ресурси України направлені на захист її 

територіальної цілісності. Реформа систем освіти і науки в Україні вимагатиме 

повноцінного відновлення і росту української економіки, поширення 

високоякісної роботи і викорінення корупції – саме це ми ставимо у наш 

порядок денний. Тим не менше, реформи у науці та освіті України спрямовані 

на довготривале відновлення колишніх наукових та інженерних досягнень» 

(Наукове майбутнє, міжнародна співпраця і дипломатія в рамках науки для 

України // Український науковий клуб (http://nauka.in.ua/club/events/article_det
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