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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, немає кворуму, поки комітету немає. 
Тому перше питання у нас дуже, дуже таке непросте.  

І тому у мене така пропозиція. Я, наскільки знаю, члени комітету не так багато 
мають часу. Вже кворум є, то є пропозиція наступна. Дивіться, по другому питанню у 
нас проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо ста-
тусу керівника вищого навчального закладу). У нас, як завжди,  автора законопроекту 
Петьовки Василь Васильовича немає, то я пропоную це питання зняти. Да, добре, до-
мовились. Так? Знімаємо це питання.  

Ми зараз чекаємо Карпунцова як одного з співавторів по першому питанню. То 
ми зараз розглянемо, тільки пан Валерій підійде, ми зразу перейдемо до цього питання.  

Третє. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фін-
ляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української 
школи" (реєстраційний номер 0190).  

Шановні колеги, я просто хочу сказати, що ну, тут як би взагалі немає питань, 
тому що 6 мільйонів євро надає нам Фінляндія. Тут от сьогодні, до речі, ще раз ми 
побачили сьогодні дуже складне голосування про ратифікацію. А чому складне? Ну, 
там не тільки кількість народних депутатів, там проблема є того, що у багатьох народ-
них депутатів є питання. Це ж кредитні кошти.  І це не просто хтось, а буде їх віддавати 
народ України. І тому ми повинні розуміти, що оцей баланс між відкритістю універси-
тету і між тим, що туди виділяються кошти, він повинен бути забезпечений.  

Тому, от якщо по третьому питанню. Пан Валерій, сідайте, будь ласка. Народний 
депутат України. Добре. Почув. Це інклюзія.  

Тому, якщо народні депутати не заперечують, ніхто не проти того, щоб по тре-
тьому питанню позитивно проголосувати? Олексій Олексійович? Ні. Тому давайте про-
голосуємо. Володимир Віталійович, Володимир Віталійович, я перепрошую. Я розу-
мію, що  два перших заступники міністра зібрались на одному квадратному метрі, це 
ж зрозуміло, але я перепрошую. 

Бачте ми навіть фактично проголосували, бо ми знаємо, в чому суть цього зако-
нопроекту, ми підтримуємо. Жаль, що сьогодні його не розглядали, жаль. Тому що по 
першому питанню, дійсно, є питання. 

Університети повинні відкриватись в обмін на інвестиції, в тому числі інвестиції,  
які робить Верховна Рада України. Тому що мені дуже не подобається, коли ректори 
кажуть, от, ви наступаєте на нашу автономію і так далі. Послухайте,  автономія – це 
коли ти сам знаєш, де брати кошти, де брати споруди, будівлі. То автономія. А якщо ти 
на утриманні бюджету, а якщо Верховна Рада голосує за 5 мільярдів на гарну справу, 
на термосанацію – абсолютно, це зрозуміло. Повинен бути відповідний баланс. 

Все, шановні колеги, тоді друге-третє питання закрите, переходимо до першого. 
Я тут хочу перш ніж надати слово все-таки звернути увагу на наступні речі.  

О, у нас взагалі суперкваліфікація вже. Відповідно до статті 6 Закону України 
"Про вищу освіту" атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватись 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності та в порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України.  

Двадцятого лютого цього року по всій Україні в закладах освіти, які готують лі-
карів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит "Крок", перший 
"Стоматологія". Однак, у зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який 
є єдиною організацією уповноважений на проведення ліцензійних іспитів "Крок" та 
Національним медуніверситетом Богомольця, студенти 3 курсу стоматологічного фа-
культету були позбавлені такої можливості, і фактично вони стали просто заручниками 
ситуації.  

На мій погляд, ми взагалі повинні так побудувати нашу роботу, щоб студенти ні-
коли ні при яких умовах не були заручниками. Це вже інша справа, коли політики ви-
ясняють свої відносини і так далі, але студенти тут до чого?  

Тому є ще і наступні питання. Чому автори це виносили? І тут є відповідні конт-
раверсії, на які я зверну увагу.  

Необхідність цього законопроекту обґрунтовується тим, що на законодавчому рі-
вні не передбачена обов'язковість ліцензійного інтегрованого іспиту для державної ате-
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стації студентів, хоча ми всі абсолютно розуміємо, що ми далі стикаємося з тими ліка-
рями і, якщо ми не маємо гарантовано бачити цю кваліфікацію, то це фактично він  
отримує доступ до  пацієнта, а ми не знаємо, чи, дійсно,  його кваліфікація професійна 
відповідає тому, що він здає.  То тут питань нема. Але є питання  щодо відповідної 
монополізації, яка відбулася, є питання, відповідно, оплати. Тим більше, що я перед 
засіданням комітету, і я хочу на це звернути увагу, це дуже важлива річ, звернувся до 
комітету народний депутат України пан Яринич, у якого є великі питання, а до нього 
звернулися, відповідно, студенти з Кропивницького і так далі… про те, що   й 200 до-
ларів у гривневому еквіваленті потрібно там оплачувати екзамени, що ну взагалі…. Ну 
у нас є Конституції України, є там угоди відповідні. Тобто я хочу сказати, що   є відпо-
відні нашарування, тому ми на комітеті  розглядаємо це питання для того, щоб абсолю-
тно об'єктивно без будь-яких персоніфікацій, з одного боку, забезпечити високий ква-
ліфікаційний рівень майбутніх лікарів, з іншого боку, забезпечити  виконання Консти-
туції  і законів України.  

Тому, пане Валерій, я вам надаю слово як одному з  головних авторів цього прое-
кту, який готувався. Будь ласка. Ні, ні, ні, будь ласка,  включіть мікрофон, бо стено-
грама.  

 
КАРПУНЦОВ В.В. Шановний пане голово! Шановні члени комітету, працівники 

секретаріату, запрошені! Я щиро вдячний, що пішли назустріч і  відпускаєте моє пер-
шим питанням, бо   ми проводимо мій комітет, і мушу бігти. 

Дуже вдячний за вступ. Ви досить   об'ємно  в короткому виступі вмістили про-
блематику. 

Перше. Це монополізація будь-де, вона веде до зловживань: чи то економіка,  чи 
то медицина, чи то… ну будь-які сегменти життєдіяльності. В даному випадку, дійсно, 
той приклад, який  ви навели, був саме поштовхом для того, щоб я став одним із спів-
авторів цього законопроекту.  

Що ми пропонуємо з колегами. Ми пропонуємо розбить цю монополію. Все по-
винно бути так, як ви сказали: висока фаховість, високі критерії оцінювання. Але ви-
сота критеріїв оцінювання вона повинна вимірюватись знаннями, а не доларами, як ви 
навели, до речі, теж вдалий приклад депутата Яриніча, який звернувся. Ті, хто не мо-
жуть заплатити, вони мусять мати гарантоване право скласти цей іспит, але за рахунок 
там інших ресурсів. І природно, що ті вузи, які проводитимуть чи які, вірніше, готують 
цих спеціалістів, вони можуть абсолютно так само, як і монополіст, проводити це оці-
нювання. Так само Кабінет Міністрів мусить визначити, абсолютно нема в цьому про-
блеми, ті умови, яких мусять дотримуватись, умови, обмеження, категорії, можливо, 
оплатність для певних категорій. Все це, ну, не викликає труднощів, чи то один суб'єкт 
робить, чи це їх багато. Єдине, звичайно, що вигідний монополіст. Вигідний тим, хто 
отримує прибуток, вигідний тим, хто управляє, тому що він за допомогою монополіста 
може скласти таку ситуацію, яку ми бачили по університету Богомольця. Це збурення 
торкнулося абсолютно всієї держави, ми спостерігали, студенти ходили, я до них ви-
ходив безпосередньо. Це потрібно, правильно ви відмітили, що студент повинен вчи-
тися, а не приймати участь в політичних акціях чи ще чого, чи бути використаним як 
інструмент на догоду тій чи іншій чи то політичній силі, чи то певним особам, які в той 
чи інший період часу становлення нашої держави випадково опиняються в управлінні 
чи навпаки.  

Тому прошу, досить він короткий, прошу одне. Дискусія мусить бути. Допустіть 
до першого читання абсолютно. Якщо є зауваження, я цілком їх сприймаю будь-які, як 
співавтор готовий дискутувати. Я думаю, якщо концептуально є якісь речі, які поліп-
шать, ніхто не буде заперечувати, щоб до другого читання вийшов вже якісний проект 
змін і був підтриманий. От і все, якщо можна, коротко.  

Якщо є до мене питання, теж попрошу коротко, бо мені треба доповідати в себе 
на правоохоронному комітеті.  

 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
 
КАРПУНЦОВ В.В Прошу підтримки. Нічого поганого тут нема, законопроект до-

брий і, ну, непоганий. І в принципі… 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
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Пане Валерій, я просто хочу сказати, що, дивіться, ГНЕУ висловило свої заува-
ження. Є заперечення від МОЗ, є заперечення від МОН. Тому що  ці міністерства ска-
зали про те, що ці питання вже врегульовані відповідними постановами Кабінету Мі-
ністрів, тому секретаріат нашого комітету підготовив два варіанти –  відхилити і другий 
варіант – прийняти за основу для того, щоб запустити процес обговорення, дискусії 
відносно цього, а далі вже члени комітету будуть визначатися самі відносно цього.  

 
КАРПУНЦОВ В.В. Пане голово, якщо дозволите. Дійсно, врегульовано все, окрім 

монополізації. От і все, вся відповідь на всі питання, коротко і зрозуміло. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Розпочинаємо. Я надаю слово Ковтунцю Володимиру Віталійовичу, першому за-

ступнику міністра освіти і науки України. Будь ласка.  
 
КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. 
Якби це було три місяці тому, я сказав би, що це прекрасна ініціатива, її треба 

підтримати. На жаль чи на щастя, ми з таким законопроектом зараз з вами запізнилися, 
тому що я нагадаю норму нинішнього Закону "Про вищу освіту": Кабміном встанов-
люється перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний загальнодержавний ква-
ліфікаційний іспит. І така постанова прийнята 10 травня. Тридцять спеціальностей, се-
ред них: "Право", "Кібербезпека", "Атомна енергетика" і всі медичні спеціальності. За-
раз готується, перебуває на громадському обговоренні проект Постанови про порядок 
проведення таких загальнодержавних кваліфікаційних іспитів.  

Третє, що я хотів би сказати. Це величезний об'єм роботи, і треба шукати для 
цього ресурси. Питання фінансування важливо, але я не думаю, що його треба вирішу-
вати через закон. Питання юридичної техніки. Якщо ми зараз медицину впишемо в за-
кон, ми мусимо вписати воєнні науки, ветеринарну медицину, ……… інженерію, 
право, інформаційні технології, публічне управління і з кожного приводу писати поді-
бну норму. Якщо ми цього не будемо робити, то тоді норма, яку пропонують автори 
законопроекту, вона не гармонізується з тією, яка вже записана в законі.  

І, нарешті, про монополізацію, актуальне питання. Я розумію, що його треба ви-
рішити. Поки що в тій редакції, яку пропонують автори законопроекту, передбачена 
монополія, яку встановлює Кабмін, це недобре. Як уникнути цієї монополії, це інше 
питання, давайте думати разом. В принципі уникнення монополії передбачено Націо-
нальною системою кваліфікації НАК, створення кваліфікаційних центрів, які будуть 
акредитовані, і там можлива конкуренція, в тій моделі можлива конкуренція.    

Зараз по єдиному кваліфікаційному іспиту ми не готові запропонувати модель 
уникнення, чисто уникнення монополії. Але поки що вважаємо, що це передчасно. 

Дякую.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, вам за вашу позицію. 
Запрошую до слова Лінчевського Олександра Володимировича, заступника мініс-

тра охорони здоров'я України, будь ласка. 
 
ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Я би спочатку попросив Інну Романівну прокоментувати, а 

потім я. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене так записано, а може… Добре, Інна Романівна Совсун, 

радник виконуючого обовязки міністра охорони здоров'я України.  
 
СОВСУН І.Р. Дякую за слово.  
Я хочу звернути увагу, що питання проведення єдиного державного кваліфікацій-

ного іспиту для студентів медиків врегульовано в березні Постановою Кабінету Міні-
стрів "Про проведення єдиного державного… 28 березня… Ми старались. Воно врегу-
льовано постановою. 

Другий момент. В чому відмінність постанови і пропонованого законопроекту? 
Відмінність ключова полягає в механізмі фінансування. Автори законопроекту пропо-
нують, щоб фінансування здійснювалось на основі прямих контрактів між університе-
том та Центром тестування. Це та ситуація, як це працювало 20 років до цього. Кроки 
в лютому, в університеті Богомольця не відбулися через те, що університет і Центр 
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тестування не підписали  контракт. Тому в новій постанові, яка була прийнята в березні 
місяці пропонується інша модель фінансування, яка б унеможливила таку ситуацію. 
Замість прямих контрактів між університетом і Центром тестування пропонується мо-
дель, коли бюджет напряму фінансує Центр тестування. Ця ситуація, на наше переко-
нання, значно краще убезпечує права студентів. Ми не чекаємо, допоки ректор універ-
ситету підпише договір з Центром тестування, а він може не підписати, як ми побачили 
в лютому місяці, натомість  ми напряму даємо гроші на проведення "Кроків".  

Ця модель, яка зараз вже закладена в постанові вона кращою мірою захищає права 
студентів, ніж модель, коли необхідно щоразу підписувати контракти між університе-
тами і Центром тестування. 

Тому мені видається, що, якщо раптом ви вирішите підтримувати законопроект, 
то краще прописати інакше механізм фінансування, бо запропонований механізм фі-
нансування, він якраз  залишає поточну ситуацію, яка де-факто призвела до зриву кро-
ків в лютому-місяці. 

 
 ГОЛОВУЮЧИЙ. …вирішити це питання. Дякую.  
 
СОВСУН І.Р.  Ну моє перше  питання: навіщо? Тому що де-факто це  в постанові 

Кабміну врегульовано: там все детально прописано, детально розписано. І ну хіба мо-
жна переписати норму постанови в законопроект? 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пояснюю, чому. Я пояснюю. У нас дебати  ще йдуть в кулуа-

рах. Я просто пояснюю, як це відбувалося.  Причому це різні політичні сили, щоб ви 
розуміли: хто з "Опоблоку", хтось з БПП, хтось з "Народного фронту"  і так далі. Але 
всіх цікавить одне питання: чому відбулася монополізація ще за часів бувшого міністра 
охорони здоров'я пана Москаленка, який після цього став ректором і так далі. Тобто ми 
ж історію всі пам'ятаємо. Така ж ситуація  відбувалася і  в ЄДЕБО там і так далі, ми ж 
пам'ятаємо всі ці речі. Але є якийсь, да, історичний час, коли відбувається монополіза-
ція, вона вирішує питання, суспільство бачить, що це необхідно, це дуже важливо і так 
далі, а далі це повинно  вирішуватися, бо чому одна установа встановлює  монополію 
на ціни і так далі, і фактично вона виходить за рамки законодавства, тому що Антимо-
нопольний комітет навіть  ну там не впливає на ці речі. 

 
СОВСУН І.Р.  З цього приводу теж в постанові є  регулювання, яке  передбачає, 

що має бути механізм напрацювання ціни  проведення іспиту. Тому що  до цього, дій-
сно, Центр тестування встановлював ціну самостійно. Наразі розробляється проект по-
станови, якою буде врегульовано порядок  розрахунку вартості проведення такого  іс-
питу, тобто це буде  публічне обговорення встановлення вартості, чого раніше теж на 
було. 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Давайте, Олександр Володимирович тоді продовжить як заступник міністра. 
 
ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Міністерство… з викладеного міністерство не  підтримує  

даний законопроект. Від себе додам, тобто  ну саму суть. 
Центр тестування – це є єдиний механізм контролю якості  медичної освіти. Тут 

якраз питання щодо монополії. Не в кожного  виникає запитань щодо  монопольності 
УЦОЯО. 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Виникає. А чому "не виникає"?  У мене виникає. 
 
ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В.  О'кей. Ми не можемо на тендері…  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви хоч підказали нам дуже гарну думку, наступну річ, це пра-

вильно. Дякуємо вам за підказку. 
 
ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. О'кей. Ми маємо потребу державного контролю якості ви-

пуску лікарів. Якість підготовки лікарів має контролюватися державою. Тому якраз тут 
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питання монополії воно, мені здається, що доречне щодо монополізації, скажімо, кон-
тролю якості безпеки дорожнього руху, може паралельно ДАІ запустити. Тобто, ну… 
Ні, друзі, є якісь речі, які мають бути монопольними.  

Але щодо самого законопроекту. По-перше, сам законопроект не ліквідовую мо-
нополію і про ліквідацію монополії там, ну, не йдеться, там ідеться про закріплення 
абсолютно хибного механізму фінансування центру тестування, який і призвів до того 
конфлікту про який ми кажемо. Ми погодили це, тобто уряд погодив, прийняв поста-
нову 28 березня і на сьогодні це є врегульовано постановою, механізм оплати центру 
тестування, для того, щоб це все відбувалося в нормальний спосіб. Це функція конт-
ролю якості освіти, це є прерогатива уряду, прерогатива держави. Держава виділяє бю-
джетні кошти на пряму в центр тестування, студенти не залежать, власне, університеті 
не залежать.  Ми не бачимо жодної потреби в даному законопроекті.  

Так само врегульовано вже постановою питання фінансування розробки та прове-
дення тестування. Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає фінансування 
та проведення інших компонентів практично орієнтованого міжнародних основ меди-
цини, тощо. Питання є врегульованим і вирішеним в кращий спосіб ніж пропонується 
в законопроектів. Ми не бачимо в ньому потреби і не підтримуємо його.  

 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Володимирович, дякуємо вам за вашу позицію.  
Я просто хочу сказати, що, на мій погляд, на мій погляд, якраз міністерство від-

повідає за політику, за стратегію, а не за те чим вони займаються. Я вам чесно скажу, 
що, ну, зрозуміло повинна існувати незалежна система оцінювання, незалежна, з від-
повідною нормальною конкуренцією, так, як це в Сполучених Штатах є незалежні аге-
нції, які мають відповідний рейтинг, і це довіра до того, що відбувається і вони цим 
займаються. А держава якраз регулює ті вимоги, які повинні там здійснюватися, і ста-
ндарти, і так далі. Тому проблема монополій контролю –  це якраз те, від чого Україна 
завжди уходила, якраз забирала невластиві функції міністерств щодо контролю держа-
вних підприємств і так далі, і так далі, і через формування відповідної політики вирі-
шувала це питання. Але ми почули вашу  точку зору, вона є такою, як є. Народні депу-
тати чують. 

Олексій Олексійович, після цього – Іван Григорович. Як хочете, можете… 
 
СКРИПНИК О.О. Іван Григорович перший.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Добре. Добре. Обов'язково. Ми повинні прийняти рішення 

головою. Да.  
 
КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, я так-от подивився матеріали, послухав свого колегу Ка-

рпунцова, і у мене відчуття таке, що треба його підтримати. Я подивився, хто ще під-
писав цей законопроект. Добра постанова уряду. Давайте підсилимо її більше високим 
нормативним актом, але більш досконалим до другого читання. Підсилимо, щоб у нас 
не було десь підозри, що десь, хтось перебрав, а потім десь щось в ручному режимі 
буде робити. У нас завжди така підозра єсть. В законі це можна вилизати і вичитати, 
бо сьогодні в залі так тяжко проходять. Всі зразу шукають, де, хто в цьому зацікавле-
ний. І якщо зацікавленості якоїсь лобістської немає, в залі є голоси.  

Тому і постанову уряду завжди ж є практика виконання. Вона ж не може бути 
абсолютно досконалою. Давайте приймемо досконалий закон і підсилимо рішення 
уряду. Я підтримаю той проект, де підтримується цей законопроект. 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олексій Олексійович Скрипник, народний депутат України. Будь ласка.  
 
СКРИПНИК О.О. Я – той рідкий випадок, коли з Іваном Григоровичем не пого-

джуюся. Я категорично проти прийняття цього законопроекту. Перше, якщо ми демо-
нополізуємо, ми демонополізуємо державну структуру, яка робить… Це що, приватна 
структура, яка проводить екзамени? Ні, це державна структура, я перепрошую. Це пе-
рше. Яка демонополізація? В порівнянні з Америкою було би доцільно, якби у нас всі 
вузи були медичні приватними. Тоді можна було б говорити про те, що приватні стру-
ктури так само проводять екзамени.  
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Якість медичної освіти у нас нижче планки, вибачте. Хто не знає, повторна здача 
"Крока", ви можете поцікавитись, а я спеціально поцікавився в студентів, це 3 тисячі 
доларів взятки для того, щоб перездати. І, коли ми зробимо просто нормальну передачу 
того, що фактично державна структура напряму з бюджету отримає, без вузів, тобто не 
буде цього зв'язку, не буде того, щоб, а давайте ви нам заплатите, а скільки ви нам 
заплатите, а давайте ви нам заплатите кешем, а давайте нам це. Тобто це буде просто 
державна структура, яка напряму з бюджету отримає фінансування, і проводяться ек-
замени. При чому проводять екзамени так само американський. Тому що йдеться на-
справді про одну дуже просту річ: ніхто із студентів медвузів не хоче тих серйозних 
екзаменів для того, щоб забезпечити… якщо ми говоримо про якість медичної, не про-
сто освіти, а лікарів, яких ми хочемо отримати, ми мусимо говорити, що на сьогодні 
якість є нижче плінтуса. І це екзамени – це є те, що заставляє їх вчитися. Вибачте, а 
вони роблять все, що не хочуть вчитися, ось за що йде мова. Мова дуже просто, мова 
якраз, власне, йде за те, щоб зробити так, щоб повернутися до старих варіантів: пацани, 
ми робимо вигляд, що ми вчимося, а ми робимо вигляд, що ви нам платите зарплату. 
От про що ……..  Це перше.  

Тепер, друге. Я хочу звернути увагу, що ми весь час порушуємо закон здорового 
глузду. Якщо міністерство може саме прийняти рішення якимись постановами і тому 
подібними речами, давайте не будемо збільшувати кількість законодавства. Що ж ми 
хочемо все законодавствами… ми просто порушуємо, це є ті речі, які має робити міні-
стерство саме. Як же можна ті речі забирати? Вони вирішили, прийняли постанову, 
прийняли за нас роботу зробили, їм же теж треба чимось займатись. Слава Богу, хай 
працюють.  

Дякую.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Дякую за вашу позицію.  
Пане Валерій, будь ласка. Тільки включайте, включайте мікрофон. 
 
КАРПУНЦОВ В.В.  Дозвольте я проапеляю на фахове обґрунтування своєї пози-

ції Міністерства освіти, природно, що виконавча влада буде свою позицію захищати, 
це зрозуміло. 

Питання в тому, що монополія якраз і полягає в концентрація, в концентрації цієї 
можливості. І мій колега тільки що навів приклад про три тисячі якраз, це аргумент не 
за цю позицію, а проти. І в даному випадку стосовно тої якості освіти і повернення в 
старе, то я вам скажу, в Європі зараз більше всіх лікарів наші працюють. І учаться не 
тільки в Європі, а країни Азії, висококваліфіковані наші фахівці, які відучились в часи, 
коли контроль був належний. А контроль зараз у нас робить ринок, ринок, демонопо-
лізація. Ось хто може адекватно оцінити. А іноді і не зовсім адекватні люди до влади 
приходять, так що, ми повноваження їм будемо давати?  

Я вважає, це хибно. На те ми і законотворці, на те і закон. Це той фундамент, який 
не дає можливість виконавчій владі порушити основоположні права людини. І я вам 
наведу ще один приклад своєї компетенції. Коли ми після Революції Гідності сказали, 
що ми хочемо оновити прокуратуру, давайте, ми прийняли закон, нових прокурорів, 
нове оцінювання, нові зарплати, люди пішли на конкурси, повірили нам. Ми через два 
місяці зупинили ту норму, яка дає їм можливість отримати високі зарплати, і перевели 
в ручний режим Кабміну. І тепер так, ручна прокуратура – ми їх збільшуємо, менш 
ручна –  ми їх зменшуємо, ті, хто чесно прийшли на конкурс, вони 80 відсотків всі 
звільнилися, ті молоді, нові, які прийшли, вони звільнилися, бо ми їх надурили. От, щоб 
цього не було, на те є закони, які мусять виконуватися. А щоб неадекватні, буває, таке, 
це життя, всюди бувають і в юриспруденції, і в медицині, і всюди, не змогли щось зру-
шити і нашкодити, то на те ми і закони приймаємо. 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Валерій. 
Давайте. 
 
СКРИПНИК О.О. Я зреагую… Перше. На жаль, якість нашої медичної освіти па-

дає, і про це свідчить, може ви просто не знаєте, кількість країн, які відмовляються, які 
вимагають від нас суттєвого підвищення якості нашої медичної освіти, можливо про-
сто про це не здогадується. По-друге, порівняння з прокуратурою це, вибачте, маніпу-
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ляція із зміною фокусу розмови. Ми говоримо зараз про іншу річ, я не розбираюся ні-
чого в прокуратурі, але я розбираюся в одній дуже простій речі. Рівень навчання в ме-
дицині, в медичних вузах в Україні є дуже низький, екзамени - це є інструмент підви-
щення цього рівня. Екзамени мають бути незалежні, екзамени мають йти із одного цен-
тру для того, щоб всі студенти, які вчаться в Україні, могли отримати однаковий рівень 
оцінювання того, які вони мають знання. Чи ми хочемо, щоб у Львові і в Києві були 
різні системи? Тоді вони будуть говорити, вибачте, а як ви нас оцінюєте, як ми потім 
можемо отримати роботу? Тому що далі, в принципі, ще йде, ми ж забуваємо, що ці 
екзамени потім служать для того, щоб яким чином приймати в ординатуру. Правильно 
я говорю? Тобто яким чином вони будуть далі продовжувати свою кар'єру, це ж не 
просто екзамен. Тому це має бути єдиний центр.  

Друге. Відсутність зв'язку з вузами, в даному питанні якраз і зменшує, суттєво 
зменшує можливість любих корупційних дій. Коли ми залишаємо, що далі залиша-
ється, що вузи, вибачте, тут якраз протилежна ситуація, це і є корупційна можливість 
вузам впливати на те, як відбуваються екзамени по відношенню до них самих. А дер-
жавна атестація, це ще раз, з другої сторони, оцінка вузів з точки зору їх рівня, пока-
зання, який вуз з них найкращий, який гірший, вибачте. І це потім інформація до сту-
дентів, куди треба поступати, де їх добре вчать, а де їх вчать погано. Тому я вважаю, 
що це закон треба відхилити.  

Дякую.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
Ірина Мирославівна Констанкевич. В складній ситуації.  
 
КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  Да, дуже складне питання. І я не маю достатньої інфор-

мації, щоб бути такою категоричною, як мій колега. Єдине, я розумію, що тут питання, 
з одного боку, якості підготовки наших студентів медиків, а, з іншого боку, це питання 
коштів. І очевидно ідеться про великі видатки, які спрямовуються і з державного бю-
джету на цей центр, і питання у великих коштах.  

Якщо ми говоримо про чистоту і прозорість, то давайте бути чесними до кінця, 
що ми лобіюємо –  чи ми говоримо про студентів, чи ми говоримо про кошти, великі 
кошти, які сконцентровані десь в одній інституції, і хтось відстоює, щоб ці кошти були 
саме там. Тому, якщо… Моя думка, я би все ж таки дала право цьому законопроекту 
зайти в зал для того, щоб розгорнути дискусію і поговорити про прозорість, про чес-
ність, про відкритість, і, зокрема, у використанні державних коштів.  

 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ірина Мирославівна.  
Тарас Дмитрович Кремінь, будь ласка.  
 
КРЕМІНЬ Т.Д. Шановні колеги, я не скажу, що в мене є сумніви стосовно цього 

законопроекту, в мене є взагалі сумніви стосовно тісної взаємодії між нашими коміте-
тами –  освіти і науки і охорони здоров'я. Якби у нас колись би відбулося спільне засі-
дання двох комітетів і ми могли би зі свого боку підтримати своїх колег в частині ре-
формування вищої медичної освіти, звичайно, ми би це плече підставили. В принципі 
мені би дуже хотілося, щоб під час розгляду цього питання хтось би від комітету був 
би і висловив би свою позицію… Я так розумію, у них зараз виїзне засідання комі-
тету… 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Комітет там різний, як і у нас. У кожного своя точка зору.  
 
КРЕМІНЬ Т.Д. Тому суть яка? Я так розумію, що природа появи цього законопро-

екту полягає якраз у тому, що сотні, а може навіть тисячі звернень від студентів, від 
викладачів, від батьків надходять не тільки на адресу нашого комітету або адресу на-
родних депутатів, але і міністерства в тому числі. І не тільки стосовно корупції, а сто-
совно маси інших речей, які пов'язані чи то з "Кроком", чи то з вступом, чи то з сесіями, 
виключеннями і так далі, і так далі. Не реагувати на ценеможливо. З іншого боку, я 
прекрасно розумію, що пряму відповідальність за все те, що відбувається в системі ви-
щої медичної освіти, напряму на себе Мінохорони здоров'я.  

Тому в даному випадку, я вважаю, що заважати їм або давати поради, як управ-
ляти медичними університету, це буде некоректно. Якщо у нас є постанова відповідна, 
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вона підтримана. Переносити це все у площину парламенту, який сьогодні не зміг, 
майже не зміг, зібрати коштів на безкоштовне утримання мільярдів грошей на термо-
модернізацію… 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, безкоштовно, це кредит. 
 
КРЕМІНЬ Т.Д. Умовно кажучи. Пільгове. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тарас Дмитрович. Ні, це принципово, нам віддавати ці кошти 

під відсотки. 
 
КРЕМІНЬ Т.Д. Я думаю, що нам треба в цьому питанні підтримати позицію Міно-

хорони здоров'я, в цьому питанні. Але питання дискусії довкола "Кроків" в частині ме-
дичної освіти, я вважаю, що він повинен залишатися відкритим.  

І третє. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що переважна більшість іноземних 
студентів, які навчаються в Україні, вони навчаються на медичних спеціальностях. Я 
вважаю, що у тиші повинні відбуватися бізнес-перетворення. Вища освіта, медична 
освіта для України, для університетської системи – це сьогодні відповідний бізнес. І я 
не хочу, щоб наші благі наміри якимось чином вплинули на вступну кампанію, і ми 
показали своїм зарубіжним можливим абітурієнтам, у нас щось не те. Мінохорони здо-
ров'я відповідає за цю сферу, хай відповідає, ми  готові їм допомогти.  

Тому я буду голосувати проти цього законопроекту. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто за який варіант будете голосувати? Відхилити. Добре, 

зрозуміло.  
Олександр Володимирович Лінчевський. 
 
ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Три коротенькі репліки. Колеги, я зацитую законопроект: 

"Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться спеціально уповноваженою 
державною установою, організацією". Мова взагалі не йде про демонополізацію. "…що 
знаходиться в сфері  управління за територіальними органами виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я". Крапка. 

А ось далі, власне, ця небезпека, проти якої ми виступаємо. Компенсація витрат 
за підготовку іспиту здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними 
послугии з проведення. Тим самим закріплюється оцей хибний попередній механізм 
фінансування, коли центру тестування платить сам університет. Це те, від чого ми від-
мовились в постанові. Це перша репліка.  

Ну, власне, дві. Тобто про демонополізацію не йдеться. Закріпляється хибний ме-
ханізм фінансування.  

Третій, важливіший. Може з певним запізненням, але Міністерство охорони здо-
ров'я пропонує, якби ваша ласка, зробити презентацію освітніх постанов прийнятих 
Кабінетом Міністрів в березні, що стосовно підготовки медиків, для Комітету освіти та 
науки. І ми би тоді могли б детальніше розібрати в короткому якомусь презентаційному 
форматі, але для комітету провести презентацію для того, щоб бути на якійсь, на одній 
сторінці для того, щоб обговорити і переносити цю дискусію вже, щоб ми говорили 
про одне і те саме.  

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякуємо.  
І останнє. 
 
КАРПУНЦОВ В.В.  Я вдячний моїй колезі Констанкевич. Вона досить коротко 

сказала і глибоко побачила суть, ідею –  боротьба за повноваження перерозподілу ко-
штів. Дійсно, велика інституція. Можливо, я ще раз звернуся до свого колеги Тараса 
Дмитровича. Знаєте, дивіться, прислухайтесь до позиції вашої колеги. Вона пропонує 
відкрити те, що мусить бути відкритим для суспільства. Провести дискусію. В більшо-
сті я вдячний от Міністерству освіти і безпосередньо заступнику міністра за те, що фа-
хово відпрацював… 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Першому. 
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КАРПУНЦОВ В.В. Да, першому. Відпрацьовував ці питання, але вони невирішені 
до кінця, питання монополізації не порушені. Ніхто ж не заперечує проти вимог, ніхто 
не заперечує проти високих …………, ніхто не заперечує ……….., що потрібно звер-
нути увагу, до речі, на цю освіту не тільки медичну, від долі юриста… від освіти юриста 
……….. залежать як від лікаря. І "Шевченка", який я закінчував в свій час з червоним 
дипломом, у мене жодної четвірки немає. І зараз "Шевченко" – це різний "Шевченко". 
І я згоден, що і там треба лад наводити. Але це не має значення до глибокої філософії 
цього питання.  

Моя колега досить швидко побачила суть. В даному випадку я  прошу дискусії. 
Дайте можливість вийти до другого читання. Можливо, до того  часу  і уряд випра-
виться, прислухається до тої дискусії і буде усунена монополія… (Не чути)  В основі 
всього лежать кошти. 

Там я почув глибоку… глибоке фахове обґрунтування  своєї позиції.  Із сторони 
Міністерства охорони здоров'я я взагалі не почув заперечення саме……. Я розумію, 
вони відстоюють  ту позицію, яка є, вона їх влаштовує… (Не чути)  

(Шум у залі)  
(Загальна дискусія)  
 Я прошу все ж таки  підтримати ініціативу допустити до дискусії  з можливістю… 

Я ж кажу, досить часто  буває так: парламент піднімає дискусію, піднімає  її на великий 
рівень, високий, і вона находить відображення виконавче…  

Буває так, що ми піднімаємо дискусію, піднімаєм. Класно. Всі підтримують, але 
вона вмирає  із-за політики. На жаль, і так буває. У мене є суб'єктивні приклади, із 
гарними законопроектами, які отримали позитивні висновки всіх комітетів і  роками не 
ставляться…  

Але все ж таки… (Не чути)  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую.  
Пане Валерій, дивіться. У мене наступна пропозиція, за яку я запропоную зараз 

проголосувати – те, чого нема ні в першому, ні в другому рішенні. Дивіться. 
Перше. На наступному пленарному тижні у вівторок… ну зараз буде неконструк-

тивне голосування і це означає, що ні перший варіант не пройде, ні другий, тому у мене  
пропозиція наступна: на наступний пленарний тиждень у вівторок  о 14:15, як ми ро-
били, до речі, по 8046 і так далі, ми проведемо круглий стіл, круглий стіл з залученням  
зацікавлених сторін. Міністерство охорони здоров'я  проведе відповідну презентацію. 
Олександр Володимирович Лінчевський, звертаюся до вас, ви проводите відповідно 
круглий стіл, там відбудеться дискусія, і вже після цього в середу на комітеті ми знову 
поставимо це питання і вже проголосуємо  з усвідомлення, з  абсолютно  чітким усві-
домленням позиції всіх сторін. Це буде правильно і  чесно. Бо голосувати  в ситуації, 
коли у тому числі деякі народні депутати не повністю ознайомились з позиціями різних 
сторін, я вважаю, це буде неправильним, це буде додаткова непродуктивна дискусія 
під куполом. 

Тому, пане Валерій, незважаючи ні на що, я пропоную таке Соломонове рішення. 
Воно, на мій ,погляд буде нормальним, нам потрібно більш глибоко познайомитись з 
цим, круглий стіл. І тоді головний автор цього законопроекту може долучитись до цих 
дискусій. Це буде, на мій погляд, збалансоване рішення.  

Як ви відноситесь, Олексій Олексійович? Тарас Дмитрович. Ні, вашу позицію по-
чули. Слухайте, всі народні депутати вільні, ми почули, можемо зараз проголосувати. 
Але я просто знаю, чим закінчиться. Закінчиться тим, що ні по першому, ні по другому 
не буде рішення. От не буде його. 

 
КАРПУНЦОВ В.В. …це воля комітету. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Навіщо нам не продуктивна робота? Ми побачили, що… Івана 

Григоровича немає, він делегував мені право проголосувати "за". Але, я вважаю, це не  
зовсім правильно, це може підставити під сумнів. І так, я хочу сказати, дехто з дуже 
великих посадовців, я буду звертатись до Прем'єр-міністра тут особисто, сказав, що це 
за цей комітет, коли ми проводили по ….….. засідання. Хтось там дав одним голосом 
більше, який по "Скайпу" там сказав. Це сказав дуже великий посадовець з Кабінету 
Міністрів України. Тобто рішення 3-2 для деяких посадовців Кабінету Міністрів коме-
нтується таким негідним чином. Це  неправильно. 
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Я не хочу зараз, я можу використати Івана Григоровича для того, щоб прийняти 
рішення. Але, на мій погляд, це буде неправильним.     

 
КАРПУНЦОВ В.В. ……….. Івана Григоровича, не треба цього робити. Два на два 

– це теж рішення комітету…   
  
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це не рішення. Ні, так немає рішення. Це означає… 
 
КАРПУНЦОВ В.В. (Не чути)  Суспільство сприйме так як є. Але це відкриємо 

все рівно дорогу… 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Валерій, я ще раз, я хочу сказати, що комітет завжди зна-

ходив рішення, завжди. Це буде конструктив абсолютно чіткий. Якщо ми побачили, що 
на комітеті немає спільного бачення, це означає, потрібен круглий стіл, додаткові дис-
кусії, і далі ми будемо приймати рішення по суті. Я думаю, що після круглого столу ми 
будемо мати результативну позицію комітету. 

Ірина Мирославівна не проти?  
Будь ласка. 
 
КОВТУНЕЦЬ В.В. Я абсолютно підтримую вашу позицію, але прошу до цієї роз-

мови  підключити ще питання якості.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно!  
 
КОВТУНЕЦЬ В.В. Ті кроки, які ми зараз  проводимо, я зараз говорю  не як  засту-

пник міністра, а як людина, яка займалася.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю, про що… 
 
КОВТУНЕЦЬ В.В.  Валідність дуже низька.  І зараз МОЗ займається  тим, щоб 

підняти валідність цього… 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. От абсолютно! Абсолютно… 
 
КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Віталійович, всі ж  чітко розуміють, що всі ці пи-

тання… коли ти – монополія, ти в будь-якому випадку крок за кроком можеш знижу-
вати відповідні речі і в  тому числі ту ж валідність і так далі. Ми це все розуміємо. Тому 
от якраз це обговорення буде чесне, прозоре, зрозуміле суспільству. І якщо, наприклад, 
буде прийняте рішення, щоб достатньо буде Кабінету Міністрів  або Кабінету Мініст-
рів потрібно внести відповідні там зміни в постанову,  бо я, наприклад, от з паном Лі-
нчевським  погоджуюся, що це хибна модель  фінансування, коли університети фінан-
сують такі речі. Я сам працював там проректором. Що там було за фінансування  
ЄДЕБО, коли ну…. Ну це нонсенс повний, тому ми мали відповідні дискусії тоді ще з 
міністром  освіти Сергієм Мироновичем Квітом і так далі. Бо я це не сприймав, бо я… 
ну я знаю цей бізнес-процес. Тому тут ми проведемо круглий стіл спокійно, після цього 
– комітет. 

Тарас Дмитрович, не проти?  Олексій…. 
Хто за мою пропозицію, прошу проголосувати. Рішення прийнято одноголосно. 
Пане Валерій,  все відбулося чесно. В пристуності всіх. 
 
КАРПУНЦОВ В.В. Дуже вдячний. Бачите, питання зайняло стільки…  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну і добре. 
 
КАРПУНЦОВ В.В.  (Не чути)  
 
 ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. це дуже важливо, що суспільства прикута увага… 
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КАРПУНЦОВ В.В.  …перенесли на наступне засідання…  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Круглий стіл. Ми просимо. Але якщо… Ні, у вівторок –  круглий 

стіл, і зразу наступне засідання.   
 
КАРПУНЦОВ В.В. (Не чути)  
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ну як? Тільки я можу зірвати круглий стіл. Обіцяю…. (Шум 

у залі)  Ні. (Шум у залі)  Ні, ні. Ми проводимо  у себе на базі комітету…  
Я ще раз. МОН буде? МОЗ буде? Автори проекту? Пане Валерій, буде. Ну так, а 

хто буде зривати? (Шум у залі) Через. Наступний пленарний тиждень. Все. Домови-
лись.  

Секретаріат тоді готує це питання.    
 
КАРПУНЦОВ В.В. Дякую за увагу. Вдячний за позицію, вдячний секретаріату.  
 
 ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам, і вам дякуємо. 
Шановні колеги, я дякую. Я думаю, конструктивна розмова   відбулась, абсолютно 

нормально. Тоді закриваємо засідання комітету.  
 
_______________.  (Не чути)  
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Розумію.  
Шановні колеги, ну що можу сказати? Кворуму немає. Дякую тоді. На сьогодні 

закриваю засідання комітету. Всім дякую.  
А від себе під стенограму хочу сказати, що от головна робота народних депутатів 

– це якраз робота в комітеті. Тут робота.  
 
 


