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Президенту  
Національної академії педагогічних наук України 
академіку Василю Кременю 
 

Академіку-секретарю 
Відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України  
Петру Сауху 
 

Ректору ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Миколі Кириченку 
 

Дякуємо Вам за отриманий лист 18.04.2019 р. на мою адресу з відповіддю на 

запити щодо особливостей проведеного представниками Навчально-наукового 

інститут менеджменту та психології Університету менеджменту освіти у м. Нітра 

(Словацька Республіка) ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів». 

У Вашому листі в чотирьох пунктах вказано попередні висновки за 

результатами проведеного службового розслідування комісією на чолі з проректором 

із цифровізації освітньо-наукової діяльності Університету менеджменту освіти, 

доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України О.М. 

Спіріним згідно з наказом ректора М.О. Кириченка від 26 березня 2019 року №01-

01/166. 

На жаль, інформація надана у висновках за результатами розслідування не 

відповідає дійсності. Прошу вас у подальшому розслідуванні скористатися наступними 

фактами. 

До пункту першого Вашого листа  

«1. Офіційних домовленостей між Університетом менеджменту освіти та 
Європейським інститутом безперервної освіти (Словацька Республіка) про проведення 
ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 
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аспекти європейських інтеграційних процесів» не було. Цей захід не передбачено 
планом заходів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології цього Університету на 2019 рік;» 

надаємо інформацію: 

1. За угодою про міжнародну співпрацю між Університетом менеджменту освіти 

та ЄІБО (EIDV) (Угода від 05 жовтня 2017 року № 07-06/6) була попередня офіційна 

домовленість про організацію та проведення ІІ Міжнародного науково-практичного 

семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних 

процесів» у Словаччині, у м. Подгайська з 14-21.3.2019 р. Дати попередньо 

узгоджувалися на офіційному рівні з директором інституту проф. О. Алейніковою 

20.12.2018 р. під час мого візиту в Україну. 

Документальним підтвердженням домовленостей є те, що цей семінар 

передбачено планом заходів Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології Університету менеджменту освіти на 2019 рік – сторінка 38,41 Плану УМО 

на 2019 р., що розміщено на офіційному сайті Університету за посиланням 

http://umo.edu.ua/images/content/document/ПЛАН_ГОД_УМО_2019_25_01_2019_ДРУК_

n.pdf 

Домовленості не було скасовано, жоден з представників керівництва 

Університету менеджменту освіти або Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології мене особисто або письмово не повідомив про зміни 

місця проведення наукового заходу. 

Директор інституту проф. О. Алейнікова та заступник директора, 

доц. О. Дубініна активно листувалися з Ольгою Затьковою, керівником Пансіонату (м. 

Подгійська, Pension TERMAL), де планувалося розміщення делегації. Змушений 

надати сканкопії телефонного листування, що є беззаперечним підтвердженням 

намірів організаторів семінару проводити його у м. Подгайській у дати з 14.3-

21.3.2019 р. Листування відбувалося у грудні 2018 р., січні та на початку лютого 2019 

р. 

Отже, ЄІБО (EIDV) та мені особисто було нанесено шкоду матеріальну, оскільки 

мною було здійснено попереднє резервування місця проживання учасників, попереднє 

резервування місця проведення семінару (готель «Жасмін»), підготовку транспорту 

для трансферу делегації, підготовлено зустрічі з університетами-партнерами у містах 

Нітрі, Банській Бистриці, Трнаві. Захід було розраховано орієнтовно на групу з 20 

науковців. 

До пункту другого Вашого листа 

http://umo.edu.ua/images/content/document/ПЛАН_ГОД_УМО_2019_25_01_2019_ДРУК_n.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/ПЛАН_ГОД_УМО_2019_25_01_2019_ДРУК_n.pdf
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«2. Відсутній спільний наказ Університету менеджменту освіти та Європейського 
інституту безперервної освіти, інформаційний лист, кошторис заходу та запрошення 
учасникам, необхідні для організації і проведення семінару;» 

надаємо інформацію: 
2. Спільний наказ, інформаційний лист, кошторис, запрошення безумовно було 

б підготовлено, як належить. 

Але, після обговорення фінансових питань у тривалій телефонній розмові 

протягом 24.01 та 25.1.2019 р. з проф. О. Алейніковою – директором Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології в нас виникли суттєві розбіжності у 

поглядах: 

Оскільки тривалість перебування делегатів-учасників семінару мала бути 7 днів 

(14.3-21.3.2019), я обґрунтував збільшення організаційного внеску з 35 еуро до 40. На 

що проф. О. Алейнікова запропонувала оргвнесок від кожного учасника семінару - 80 

еуро (навпіл: 40 еуро – особисто проф. О.Алейніковій, 40 еуро – на організацію 

семінару приймаючій стороні ЄІБО (EIDV), який мав здійснював технічне забезпечення 

проведення семінару. За умов перебування делегатів-учасників семінару протягом 

тижня, решту необхідних коштів на організаційні витрати мав спонсорувати ЄІБО 

(EIDV), EEDА.   

Мою вимогу – проводити сплату оргвнесків через банк на рахунок ЄІБО (EIDV) 

та здійснювати платежі на витрати до підготовки та організації семінару через банк 

було відхилено проф. О. Алейніковою. Я наполягав, що давати гроші не буду, все має 

бити направлено через банк. 

Для мене такі умови були неприпустимими: по-перше, це обкрадання делегатів-

учасників семінару, по-друге, мої уявлення про наукову діяльність, міжнародну 

співпрацю та партнерство – інші, наживі та корупції не місце у партнерстві з організації 

наукових заходів. У моїй діяльності завжди все прозоро і зрозуміло науковцям. Під час 

організації наукових заходів ЄІБО (EIDV) пропонує публікацію у науковому журналі 

«European Science» – офіційна ціна (50 еуро) за публікацію вказана на сторінці 

http://european-science.sk/#payments. Ті науковці, які не бажають публікувати статтю, 

сплачують лише організаційний внесок. Всі ці питання були докладно роз’яснені мною 

проф. О. Алейніковій та мали бути у інформаційному листі та запрошеннях, які мали 

готувати організатори проф. О. Алейнікова та доц. О.Дубініна, які комунікували з 

питань організації, проживання та ін. Проживання – 18 еуро./ніч – не входило до суми 

оргвнеску, сплачувалося учасниками окремо до Pension Termal. 

Проф. О. Алейнікова зажадала 40 еуро оргвнеску за участь кожного з 20 

делегатів семінару до власної кишені. Для ЄІБО (EIDV) це є неприйнятним (20 

http://european-science.sk/#payments
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делегатів семінару – 800 еуро – співорганізатору проф. О. Алейниковій). Це 

обкрадання делегатів-учасників семінару. 

Ошукати науковців-колег, забрати гроші собі до кишені, витрати на організацію 

семінару залишити приймаючій стороні – ЄІБО (EIDV), міжнародного партнера 

просити «відмивати» кошти – такі умови проведення міжнародного семінару для себе 

визначила проф. О. Алейнікова. 

Вважаю, що організатори семінару знехтували попередніми 

домовленостями та договірними зобов’язаннями з причин моєї категоричної 

відмови брати участь у корупційних діях, «відмиванні» коштів. 

Як мені стало відомо пізніше, організація семінару в м. Нітрі набагато збільшила 

його вартість для учасників. У м. Подгайська (Pension TERMAL) ціна проживання 18 

еуро (із сніданками) була узгоджена, а вартість проживання в м  Нітра, про що 

домовлялися організатори самостійно, була збільшена до 36 еуро (PKO Nitra). У два 

рази дорожче для 20 учасників семінару. Мені раніше здавалося, що науковці мають 

невисокі статки, тому вартість проживання я намагався забезпечити прийнятною для 

українських професорів, але виявилося інакше…Це все схоже на зловживання 

довірою колег, запрошених на семінар. 

Проблемою є, що офіційно домовленості не було скасовано, жоден з 

представників керівництва Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології не повідомив Президенту ЄІБО (EIDV) Йозефу Затько, Керівнику 

Pension TERMAL особисто або письмово про зміни місця проведення наукового 

заходу. Ми до останнього часу думали, що семінар відбуватиметься у 

м. Подгайська, оскільки організатори проф. О. Алейнкова та доц. О.Дубініна 

комунікували з питань проживання з Керівником Pension TERMAL – сканкопії 

листування також надаю. 

14.3.2019 р. у Аеропорту ім. М. Р. Штефаніка (Letisko M. R. Štefánika) у 

м. Братислава, коли ми проводжали делегацію з Національної академії прокуратури 

України, я випадково зустрів групу науковців з України на чолі з проф. О. Алейніковою, 

яка щиросердечно привітала мене, але я був у майже шоковому стані від несерйозних 

партнерів, від їхнього обману. Члени делегації були здивовані зустрічі, але взялися до 

автобусу та поїхали до м. Нітра. 

На пункт третій Вашого листа 

«3. У межах Угоди про співпрацю між УМО та ЄІБО (EIDV) від 05 жовтня 2017 року 

№07-06/6 не передбачено фінансових зобов’язань на проведення заходів взагалі й, зокрема, 
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на ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів»; 

надаємо наступну інформацію: 

3. Фінансові питання щодо організації ІІ Міжнародного науково-практичного 

семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних 

процесів» обговорювалися у телефонній розмові 24-25.1.2019 р. з проф. 

О. Алейніковою. 

Формат усного договору закріплено у договірному праві, і це були домовленості 

були між офіційним особами – директором Інституту проф. О. Алейніковою. Далі мала 

слідувати процедура укладання спільного кошторису. Але, з раніше згаданих 

обставин та наведених фактів у даному листі та інших листах, цього не відбулося.  

У інформаційному листі семінару, який готували проф. О. Алейнікова і доц. 

О. Дубініна, не згадується про офіційний організаційний внесок учасників семінару. І 

це неправильно. За європейським стандартом завжди є коректним вказувати витрати 

на організаційні заходи, тому що це не може бути секретною інформацією. З якою 

метою організатори зробили цю інформацію секретною? 

До пункту четвертого Вашого листа 

«4. Науково-педагогічні працівники Університету менеджменту освіти взяли 
участь у ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Економічні, соціальні та 
інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 18-20 березня 2019 року у 
період своєї відпустки на запрошення Prof., Dr. Ing., PhD Олени Горської (Elena 
Horska) від 12 лютого 2019 року.» 

надаємо наступне: 
 
4. Представники Університету з м. Нітра (проф. Олена Горська) не були 

організаторами ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні 

та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», щоб запрошувати до 

участі делегатів з Університету менеджменту освіти. 

У період своєї відпустки науково-педагогічні працівники Університету 

менеджменту освіти (проф. О. Алейнікова, доц. О. Дубініна, доц. Т. Бурлаєнко) не 

просто взяли участь у ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 18-20 березня 

2019 року – а були співорганізаторами вказаного семінару.  

Єдиними такими співорганізаторами серед інших (Льотної академії 

Національного авіаційного університету та Інженерного інституту Запорізького 

національного університету), в кого цей захід був у плані роботи. Вони 

представляли Університет на міжнародному рівні, можливо видавали сертифікати, 
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можливо укладали документи про наміри щодо співпраці перебуваючи у відпустці. 

Проф. О. Алейникова , доц. О. Дубініна готували програму семінару, були 

офіційними представниками Університету та Інституту в Словаччині, але в цей 

час не виконували своїх службових функцій, перебували у відпустці, не мали 

службового відрядження та офіційного дозволу на організацію семінару від 

Університету. Хто з Університету підписав відпустку організаторкам під час 

проведення офіційного заходу. Комісія може перевірити цю інформацію. Для 

ЄІБО (EIDV) не має різниці чи це відпустка або службове відрядження, але, якщо 

говорити про статус міжнародного семінару та правове оформлення діяльності 

організаторів, то беззаперечно, це є важливим фактором. 

Організаторами семінару за таких умов порушувалися норми договірного, 

трудового права, відбувалося зловживання повноваженнями службовими особами 

(Кримінальний Кодекс України, ст. 364-1), оскільки вони не мали офіційного 

дозволу на проведення заходу та перебували у відпустках, представляючи 

Університет та Інститут у Словаччині. Це був власний бізнес організаторок 

(О. Алейнікової, О. Дубініної) або ще і інших осіб з Університету.  

Не мав цей міжнародний захід і належної широкої популяризації. 

Інформація про ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 18-20 березня 

2019 р., відсутня на інформаційних ресурсах організаторів та співорганізаторів, 

виступи не оприлюднювалися, не розповсюджувалися прес, фото та відео релізи 

заходу. Було обмежено можливості провідних науковців університетів взяти участь у 

міжнародному науковому заході. Мої партнери з м. Запоріжжя - професорка, доктор 

економічних наук, Надія Шмигол була здивована та розчарована обмеженням 

можливостей провідних науковців університетів взяти участь у міжнародному 

науковому заході. Не знали про це і ЄІБО (EIDV). 

Така організація схожа на приватну бізнес-акцію під логотипами 

Університетів від імені Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології. 

Звісно, це є дуже поганою рекламою для подальших відносин Університету з 

іншими університетами України та зарубіжжя. 

 

5. Уточнимо щодо запрошення від Prof., Dr. Ing., PhD Олени Горської (від 12 

лютого 2019 р.), то його було отримано проф. О. Алейніковою вже після того, як 
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відбулася розмова про бюджет семінару, результати якої проф. О. Алейнікову не 

влаштували. 

На цей час всі делегати семінару мали білети, до 12.2.2019 проф. 

О. Алейніковою та доц. О. Дубініною велися активні переговори (листування) з Ольгою 

Затьковою, Керівником Пансіонату (м. Подгійська, Pension TERMAL), де планувалося 

розміщення делегації. Підтвердженням намірів організаторів семінару проводити 

його у м. Подгайській у дати з 14.3-21.3.2019 р. є листування. 

На моє переконання, проф. Олена Горська не мала інформації про те, що 

семінар буде без участі ЄІБО (EIDV), оскільки маю інформацію, що програму заходу та 

інформаційний лист не узгоджувався із співорганізаторами з Університету в м. Нітра; 

не мала інформацію, що представники основного співорганізатору семінару 

(Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету менеджменту 

освіти) знаходилися у відпустках. 

Під час візиту до Словаччини делегацією від Університету менеджменту освіти 

було використано контакти та ділові зв‘язки напрацьовані спільно з ЄІБО (EIDV), 

Президентом ЄІБО (EIDV) Йозефом Затьком у 2017-2018 рр., але до оргкомітету, 

програми семінару ЄІБО (EIDV), Президента ЄІБО (EIDV) Йозефа Затько включено не 

було. Організатори семінару навіть не внесли ЄІБО (EIDV) до групи співорганізаторів 

заходу, що є порушення договірних відносин та нехтуванням принцами ділової 

етики. 

Окрім того, мало місце неетичне використання проф. О. Алейниковой мого 

авторитету як партнера в рамках налагоджених контактів у результаті співробітництва 

у власних цілях та з корисливою метою.  

У річному плані роботи Університету менеджменту освіти та Навчально-

наукового інститут менеджменту та психології на 2019 р. – проведення ІІ 

Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 

аспекти європейських інтеграційних процесів» заплановано на березень 2019 р. у м. 

Подгайській – документальний факт. 

У м. Києві 20.12.2018 р. була розмова з проф О. Алейніковою про організацію і 

проведення семінару у м. Подгайська за планом роботи, мова йшла про 20 делегатів, 

але питання перенесення семінару до м. Нітри не обговорювалося. 

Йозеф Затько не захотів давати гроші «до кишені» організаторам – семінар 

перенесено до м. Нітра – без попередження, «за спиною». 

Якщо б організатором семінару була проф. Олена Горська, то програму 

семінару готували б в Університеті м. Нітри, а програму готували у м. Києві. 
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Запрошення для ЄІБО (EIDV), Президента ЄІБО (EIDV) Йозефа Затька від 

організаторів від Університету менеджменту освіти не надходило.  

Проф. Олена Горська також не бажає мати справу з корупційним скандалом.  

Ні Національна академія педагогічних наук, ні Університет менеджменту освіти 

не мають прикривати міжнародний корупційний скандал. 

Мені також стало відомо, що директорка Інституту проф. О. Алейнікова 

виступила на вченій раді Університету 17.4.2019 з ініціативою скасувати угоди з ЄІБО 

(EIDV), скасувати відносини, виключити Йозефа Затька з редколегії наукових 

журналів, засновником яких є Університет менеджменту освіти. 

Неприпустимим є те, шо проф. О. Алейнікова погрожує звільненням тим 

працівникам Університету, хто зі мною контактує.  

Шановні колеги, що відбувається в освіті і науці в Україні!? Що відбувається в 

Університеті менеджменту освіти? 

Порушуються закони України, відбувається зловживання службовими 

обов’язками, вчиняються неправомірні дії, нехтуються європейські цінності. 

Про те особисте, інтимне, що робила О. Алейнікова у Словаччині ми не будемо 

згадувати тут, це є ганьбою її особистого життя. 

 

6. Про відкритість, прозорість діяльності державних закладів вищої освіти та 

повагу до законів.  

До Університету менеджменту освіти мною було направлено багато листів-

запитів щодо ситуації, яка склалася у результаті непрофесійних дій керівництва 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету менеджменту 

освіти, на які відповіді не надходили. Критика дій організаторів міжнародного заходу 

(м. Нітра, Словаччина) – семінару, висловлена мною на основі достовірних фактів, 

відкрито та неупереджено. 

22.4.2019 р., після другого туру виборів Президента України, на мої звернення 

та запити (листи від 18.3.2019, 25.3.2019 та ін.) по ситуації щодо підготовки та 

проведення міжнародного семінару від Університету менеджменту освіти, нарешті, 

але з порушенням термінів, надійшов лист із рядом запитань, начебто уточнень по 

справі. Пройшов місяць, а у результаті службового розслідування в Університеті одні 

запитання. Про офіційні звернення, запрошення та кошторис, за які запитує 

п. Микола Кириченко, йдеться у цьому листі. Інформацією про кошторис та організацію 
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семінару також добре володіє проф. О. Алейнікова. Надаємо додаткову інформацію 

для роботи комісії з проведення службового розслідування. 

До пункту «1. Чи були офіційні звернення від представників Університету 
менеджменту освіти щодо проведення семінару у м. Подгайська»: 

Офіційним документом діяльності Навчально-наукового інститут менеджменту 

та психології є План роботи Університету менеджменту освіти на 2019 рік, 

затверджений вченою радою, де на стор. 38, 41 позначено місце проведення 

(м. Подгайська) та терміни проведення заходу. 

Терміни та місце проведення семінару було узгоджено з ЄІБО (EIDV) прямим 

партнером, офіційним представником Університету – директором Навчально 

наукового інституту менеджменту та психології проф. О. Алейніковою, керівником 

структурного підрозділу Університету менеджменту освіти. Минулого разу під час 

проведення семінару у м. Подгайська саме від Університету офіційного звернення 

також не було, оскільки прямим партнером у цих заходах є Навчально-науковий 

інститут менеджменту та психології. Такі семінари, в першу чергу, в інтересах 

Інституту, бо свідчать про активну міжнародну діяльність закладу, обмін досвідом 

науковців, налагодження нових ділових наукових контактів. 

Угода про співпрацю та план роботи - це документальне підтвердження намірів 

партнерів щодо спільної діяльності. 

До пункту «2. Чи отримували офіційні документи від Університету 

менеджменту освіти, що підтверджують складання орієнтовного кошторису 

заходу»: 

Законно вирішити фінансові питання організації та проведення ІІ Міжнародного 

науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів» проф. О. Алейнікова відмовилася. 

Проводити сплату оргвнесків через банк на рахунок ЄІБО (EIDV) та здійснювати 

платежі на витрати до підготовки та організації семінару через банк було відхилено 

проф. О. Алейніковою. Позицію директора Інституту вважаю офіційною позицією 

Університету, оскільки директор є посадовою особою і представляє інтереси закладу 

освіти. 

Проф. О. Алейнікова зажадала 40 еуро оргвнеску за участь кожного з 20 

делегатів семінару до кишені (20 делегатів семінару – 800 еуро – співорганізатору 

проф. О. Алейниковій). Для ЄІБО (EIDV) це є неприйнятним. Ця інформація була 

надана мені проф. О. Алейніковою у телефонній розмові 25.1.2019 р. 
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Вважаю, що організатори семінару знехтували попередніми домовленостями та 

договірними зобов’язаннями з причин моєї категоричної відмови брати участь у 

корупційних діях, «відмиванні» коштів. 

До пункту «3. Чи є підтвердження сплати учасниками заходу коштів для його 
організації та проведення»: 

На кінець січня 2019 р. 12 делегатів семінару вже мали білети до Словаччини, 

про що мені повідомили організатори проф. О. Алейнікова та доц. О. Дубініна. Але 

заздалегідь резервування місця проживання вони не зробили, узгоджували питання 

вже після бронювання білетів на літак до Словаччини, тому розміщення планувалося з 

14-17.3.2019 р. у м. Дольни Огаї, з 18-21.3.2019 р. у м. Подгайській. 

ЄІБО (EIDV) не бачили інформаційний лист та запрошення на семінар, але 

бронювання білетів на літак, резервування місця проживання свідчить проте, що 

наміри організаторів семінару від Інституту щодо місця і умов проведення залишилися 

незмінними. У інформаційному листі семінару, який готували проф. О. Алейнікова і 

доц. О. Дубініна, не згадується про офіційний організаційний внесок учасників 

семінару. І це неправильно. За європейським стандартом завжди є коректним 

вказувати витрати на організаційні заходи, тому що це не може бути секретною 

інформацією. З якою метою організатори зробили цю інформацію секретною? Як 

фінансувалася організація семінару, хто був спонсором? 

До пункту «4. Чи передбачалось офіційне запрошення учасникам заходу і хто 

мав надіслати запрошення»: 

Запрошення, інформаційний лист, програму семінару мали укладати 

співорганізатори від Університету менеджменту освіти – проф. О. Алейнікова, доц. 

О. Дубініна. 

ЄІБО (EIDV) мав здійснювати комунікаційну на території Словаччини та технічну 

підтримку організації та проведення міжнародного семінару. 

Ми б підготували матеріали, але інформації від Інституту не дочекалися. 

Констатую несерйозне ставлення зі стороні представників Інституту, де 

відповідальною за семінар була директорка проф. О. Алейнікова як прямий партнер 

від Університету. 

 

Сподіваюся, інформація вичерпна. Думаю, це останній мій лист, оскільки 

можливості цього рівня комунікацій себе поступово вичерпують, мої наміри достатньо 

серйозні, наступні звернення будуть до поліції, судових та інших органів влади. 
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Мене хвилює реакція адміністрації закладу на вказані мною неправомірні дії 

посадових осіб, які нехтують правом та діловою етикою, чи передано вами 

інформацію до компетентних інституцій, прокуратури, поліції та ін. 

З метою встановлення справедливості та законності, запобігання у 

майбутньому непередбачуваних наслідків від таких дій у практиці міжнародних зв‘язків 

закладів вищої освіти  України та інших європейських країн, кожна зі сторін, задіяна в 

цьому процесі, мала можливість висловити свою позицію у формі відкритого діалогу, 

але до сьогодні цим не скористалася.  

Зволікання та затягування – не найкраща практика відносин.  

Університет зайняв позицію під назвою «інформаційна тиша». Припускаю, 

можливо, підчас службового розслідування було отримано інформацію, яку 

оприлюднити вкрай важко, або неправомірні дії організаторів просто покривають 

всередині Університету. 

Кожен учений та освітянин як представник еліти нації несе моральну 

відповідальність за наслідки своєї діяльності та повинен протидіяти всім 

проявам протекціонізму, корупції і дискримінації.  

На жаль, маю інформацію, що в Університеті менеджменту освіти ректором 

надано усну вказівку комісії затягувати розслідування, а потім закрити питання та не 

давати розголосу результатам, щоб не було скандалу. 

У зв’язку з цим повідомляю, що розвиток цієї ситуації знаходиться під пильною 

увагою та контролем європейських та українських медіа, громадських організацій 

України. Широка громадськість очікує оцінку від керівництва Університету цієї 

«науковій афері», очікує, яких заходів буде вжито керівництвом у подальшому 

щодо дій організаторів семінару.  

Не можна допускати, щоб таке відбувалося в державному університеті. 

В той же час, я високо ціную та поважаю чесних викладачів і науковців 

Університету за професіоналізм та ділові якості. 

Шкода, що така реклама в Університеті менеджменту освіти торкається тих 

науковців, які не підтримують корупційні, неправомірні дії і чекають на справедливе 

вирішення ректоратом Університету такого прикрого факту порушення законів. 

Українські медіа та громадські організації чекають на реакцію керівництва 

установ і слідкують, чи будуть установи прикривати цей міжнародний скандал. 

Чим раніше вирішиться питання, тим меншого розголосу буде мати ця 

прикра подія в Університеті менеджменту освіти. Бо дійсно це погана реклама 

для інших чесних некорупційних професорів Університету та Академії. 
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Прошу, надайте, будь ласка, вчасно (у термін, передбачений законом України) 

оцінку та інформацію про хід розслідування та вжиті заходи до службових осіб, які 

задіяні у цій афері на мою поштову або електронну адресу eeda@eeda.sk. 

Мені дійсно небайдуже, та я глибоко обурений та схвильований ситуацією.  

Мене цікавить Ваша позиція, позиція керівництва установи щодо вказаних 

проблем. 

Чи є такі умови проведення міжнародних наукових заходів нормою для Ваших 

установ? 

Чи схвалюєте Ви порушення ділових домовленостей, принципів та норм права, 

законів Україні?... 

 

У разі нехтування та несерйозного ставлення до викладених мною фактів, 

приховування інформації та прикриття незаконних дій, ми будемо продовжувати 

інформувати університетське наукове співтовариство, будемо вимагати законного 

рішення «корупційного скандалу» через компетентні органи.   

 

 

 

З повагою, 

 

 

 

Йозеф Затько 

Президент Європейського інституту 

безперервної освіти, 

доктор права JUDr, почесний професор 
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