
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

Порошенку П. О. 

Звернення  

колективу Київського національного університету технологій та 

дизайну 
 

Шановний Петре Олексійовичу! 
Ми чудово розуміємо Вашу завантаженість громаддям найважливіших 

державних справ і проблем, надзвичайно цінуємо Ваші зусилля з їх вирішення. 
І, все-таки, розраховуємо, що Ви знайдете можливість для розгляду та 
обговорення шляхів невідкладного вирішення цієї проблеми. Суть її – у 

неправомірних діях чиновників-корупціонерів, які стали проти колективного 
волевиявлення, принципів народовладдя  і хочуть «віджати» в університету 
землю на користь собі і олігархам, яким вони служать. Боротьба за майно і 
землю університету продовжується протягом всіх семи років ректорства 

Грищенка І.М. 
Починаючи з трагічних подій на Майдані і до сьогодні, коли проливається 

кров на Сході України, ми вірили і віримо, що наша країна зможе насправді 

стати повноцінною суверенною, демократичною і правовою європейською 
державою. Зважаючи на всі позитивні зміни, які зараз відбуваються, основним 
завданням для керівних органів нашої держави є проведення справжніх реформ 
і боротьба з корупцією.  

Ми, члени Вченої ради Київського національного університету технологій 
та дизайну (КНУТД), як колегіальний орган управління вищим навчальним 
закладом, і Наглядової ради університету висловлюємо позицію всього 

колективу викладачів, студентів, аспірантів і співробітників університету та у 
відповідності до положень Закону України «Про звернення громадян» 
звертаємось до Вас, як до Президента і Гаранта Конституції України із 
наступним. 

У відповідності до чинного законодавства 30 листопада 2017 року в 
університеті відбулись вибори ректора, на яких д.е.н, проф., академік НАПН 
України Грищенко І. М. набрав 87,2 % голосів виборців. І це не стало 

несподіванкою. Грищенко І. М. був обраний на другий термін переважною 
більшістю завдяки тому, що перебуваючи впродовж семи років на посаді 
ректора 12-тисячний колектив Київського національного університету 

технологій та дизайну досяг вагомих результатів. Є переконливим фактом те, 
що КНУТД нарешті став базовим закладом вищої освіти для легкої 
промисловості та індустрії моди України. Сучасний і ефективний стиль 
управління університетом значно підвищив позитивний імідж університету на 

вітчизняному та міжнародному рівнях. Про це свідчать і високі позиції у 
національних та міжнародних рейтингах. Вперше у 2016 році за версією 
CEOWORLD Magazine наш університет єдиний з пострадянського простору 

увійшов до ТОП-100 кращих дизайнерських університетів світу. За останні роки 
в університеті в чотири рази зросла заробітна плата науково-педагогічних 
працівників, втричі зросло фінансування науково-дослідних робіт завдяки 
мобілізації і ефективному управлінню внутрішніми резервами університету.  

Протягом останніх п’яти років науковці  КНУТД одержали три Державні премії 



України в галузі науки і техніки, що стало безпрецедентною подією у 87-літній 

історії вишу.  
Однак, Міністерство науки і освіти, порушуючи базові вимоги чинного 

законодавства, діючи підкилимно, не прозоро,  два місяці тому (у грудні 2017 

року) спочатку відсторонило Грищенка І.М. від виконання обов’язків ректора і 
дотепер, неправомірно не укладає контракт з обраним у законний спосіб 
ректором.  

Ми вважаємо це верхівкою управлінського цинізму, попранням прав 

колективу і спробою рейдерського захоплення університету як самоврядного і 
автономного закладу. До сьогодні колектив не був жодним чином 
поінформований про якісь «перепони» щодо призначення обраного ректора на 

посаду.  
Цинічним є те, що саме попередником Грищенка І.М. (2010 рік) були 

ініційовані злочинні оборудки із землею та майном, яким розпоряджається 
університет. Ми є свідками того, що сьогодні Міністерство  освіти і науки 

України є учасником підготовки  подібного сценарію. Олігархам потрібен 
реванш.  Невже потужну освітянську і наукову спільноту університету, яка має 
беззаперечні і унікальні результати, державницькі підходи у підготовці  

фахівців для своєї галузі, хтось поведе по корупційному шляху?  Тоді до думки  
колективу та нового ректора Грищенка І.М. влада дослухалась і земля та майно 
були повернуті у власність держави. 

В історії університету були різні періоди, але освітяни й науковці є тією 

частиною суспільства, яка найперша відчуває необхідність змін та готова 
включитися в інноваційну діяльність, але, разом з тим,  ця частина суспільства 
потребує виваженого і законного прийняття будь-яких рішень −  так  велить її 

академічна чесність і порядність. А саме зараз мова йде про доленосні для 
університету рішення. 

Ми запевняємо Вас, що у Київському національному університеті 
технологій та дизайну самодостатній, професійний колектив, небайдужий до 

подальшої долі університету. Ми своє слово сказали на виборах, обравши 
ректором Грищенка І.М. 

ПРОСИМО: 

Взяти на особистий контроль дотримання норм Конституції України та 
виконання вимог діючого законодавства, а саме, відповідно до пункту 3 статті 
42 Закону України «Про вищу освіту», зобов’язати Міністерство освіти та науки 

України підписати строковий контракт Грищенко І. М., як з переможцем  
конкурсу на заміщення посади ректора Київського національного університету 
технологій та дизайну. 

Наперед вдячні і щиро віримо у Вашу допомогу.  

  Одноголосно прийнято на 
спільному засіданні Вченої 
ради і Наглядової ради 

Київського  національного 
університету технологій та 
дизайну 07 лютого 2018 
року. 


