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Чайка І. П. Розробка маркетингового механізму співпраці закладів вищої освіти зі стейкхолдерами  
(на прикладі сфери в’їзного медичного туризму)

Мета статті полягає в розробці підходів до оцінки ефективності функціонування національних закладів вищої освіти (ЗВО) з позиції стейкхолде-
рів. На основі аналізу, систематизації та узагальнення сучасних вимог до провадження освітніх програм ЗВО, а також результатів аудиту ефек-
тивності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству охорони здоров’я на підготовку кадрів, і тенденцій розвитку національної 
сфери в’їзного медичного туризму запропоновано критерії та індикатори ефективності маркетингового механізму співпраці ЗВО зі стейкхол-
дерами. Розроблено перелік критеріїв та індикаторів оцінювання ефективності маркетингового механізму співпраці ЗВО та стейкхолдерів як 
основи формування партнерської мережі. Вони є мінімальними зобов’язаннями партнерів, необхідними для функціонування партнерської мережі, 
можуть переглядатися та доповнюватися з урахуванням специфіки діяльності ЗВО та його стейкхолдерів. Зазначені критерії вказують, що тре-
ба робити, а індикатори ефективності є відповідним інструментом цієї роботи задля досягнення цілі учасниками партнерської мережі. Наведені 
індикатори ефективності не призначені для остаточного встановлення результатів функціонування партнерської мережі для її учасників та сус-
пільства в цілому. Вони є першим етапом такого оцінювання та основою для розробки ЗВО власних наборів індикаторів з урахуванням специфіки 
діяльності та наявних ресурсів. Набір індикаторів та методи їх обрахунків мають за потреби оновлюватися, доповнюватися необхідними зна-
ченнями, перевірятися на релевантність та практичність, їх застосовність у діяльності конкретного ЗВО. Перспективою подальших досліджень 
у даному напрямі є розробка структури механізму співпраці ЗВО та стейкхолдерів і функцій управління цим напрямом діяльності в університетах. 
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Чайка И. П. Разработка маркетингового механизма сотрудничества высших учебных заведений со стейкхолдерами  
(на примере сферы въездного медицинского туризма)

Цель статьи заключается в разработке подходов к оценке эффективности функционирования национальных вузов с позиции стейкхолдеров. На 
основе анализа, систематизации и обобщения современных требований к ведению образовательных программ вузов, а также результатов ау-
дита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения на подготовку кадров, и тенденций раз-
вития национальной сферы въездного медицинского туризма предложены критерии и индикаторы эффективности маркетингового механизма 
сотрудничества вузов со стейкхолдерами. Разработан перечень критериев и индикаторов оценки эффективности маркетингового механизма 
сотрудничества вузов и стейкхолдеров как основы формирования партнерской сети. Они являются минимальными обязательствами партне-
ров, необходимыми для функционирования партнерской сети, могут пересматриваться и дополняться с учетом специфики деятельности вуза 
и его стейкхолдеров. Предложенные критерии указывают, что надо делать, а индикаторы эффективности являются соответствующим ин-
струментом этой работы для достижения цели участниками партнерской сети. Представленные здесь индикаторы эффективности не пред-
назначены для окончательного установления результатов функционирования партнерской сети для его участников и общества в целом. Они 
являются первым этапом такой оценки и основой для разработки вузом собственных наборов индикаторов с учетом специфики деятельности 
и имеющихся ресурсов. Набор индикаторов и методы их вычислений могут при необходимости обновляться, дополняться новыми значениями, 
проверяться на релевантность и практичность, их применимость в деятельности конкретного вуза. Перспективой дальнейших исследований 
в данном направлении является разработка структуры механизма сотрудничества вузов и стейкхолдеров, а также функций управления этим 
направлением деятельности в университетах.
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Chaika I. P. Developing a Marketing Mechanism of Cooperation Between Higher Education Institutions and Stakeholders (On the Example  
of the Sphere of Inbound Medical Tourism)

The article is aimed at developing approaches to evaluate the efficiency of national higher education institutions from the position of stakeholders. On the basis 
of analysis, systematization and generalization of modern requirements for the conduct of educational programs of higher education institutions, as well as the 
results of auditing the efficiency of the use of budget funds appropriated to the Ministry of Health for personnel training purposes, and trends in the national 
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sphere of inbound medical tourism, criteria and indicators of the effectiveness of the marketing mechanism of cooperation between higher education institu-
tions and stakeholders are proposed. A list of criteria and indicators of evaluation of the effectiveness of the marketing mechanism of cooperation between 
higher education institutions and stakeholders as the basis for the formation of the partner network is elaborated. They are the minimum obligations of the 
partners necessary for the operation of the affiliate network, can be reviewed and supplemented in accordance with the specifics of the activities of the higher 
education institution and its stakeholders. The proposed criteria indicate what needs to be done, and performance indicators are an appropriate instrument for 
this work to achieve the goal set by the participants in the affiliate network. The performance indicators presented here are not intended to definitively deter-
mine the results of operation of the affiliate network for its participants and society in general. They are the first stage of such evaluation and the basis for the 
higher education institution to develop its own sets of indicators, taking into account the specifics of the activity and available resources. A set of indicators and 
methods of their calculations can be updated where necessary, supplemented with new values, checked for relevance and practicality, their applicability in the 
activities of a particular higher education institution. Prospect for further research in this direction is the development of a mechanism of cooperation between 
higher education institutions and stakeholders, as well as the functions of managing this direction of activity in the universities.
Keywords: stakeholders of higher education institution, marketing mechanism, efficiency, inbound medical tourism.
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Сьогодні ми є свідками суттєвих змін у системі 
вищої освіти України, державного підходу до 
оцінювання діяльності закладів вищої освіти 

(ЗВО), їх ефективності. У 2019 р. фактично відбув-
ся перерозподіл функцій державних органів вико-
навчої влади, а саме: перехід таких регуляторних і 
контрольних функцій, як аналіз якості освітньої ді-
яльності ЗВО, акредитація їх освітніх програм (ОП) і 
деяких інших від Міністерства освіти і науки України 
(МОН) до Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти (Нацагентство). Однак ефектив-
ність функціонування ЗВО є системою, комплексом 
результативних показників, який має бути оцінено  
з позиції не тільки держави, а й інших стейкхолдерів: 
студентів, роботодавців, громадськості. 

На маркетингових питаннях співпраці ЗВО  
з його ключовими стейкхолдерами сьогодні зосеред-
жена увага багатьох українських дослідників. Так, 
Жегус О. В. «на основі емпіричного дослідження ви-
значає ключових стейкхолдерів ЗВО на ринку про-
дуктів вищої освіти, з якими необхідно найближчим 
часом налагоджувати та підтримувати довгостроко-
ві взаємовідносини для забезпечення можливостей 
стабільного функціонування та розвитку» [1]; автори 
Ігуменцева Н. B., Овсюченко Ю. В., Пересада О. В.,  
Прібильнова І. Б. у роботі «Системи «on-line під-
тримки» як складова стратегії реформування вищої 
освіти» пропонують для вдосконалення маркетингу 
взаємовідносин між стейкхолдерами та ЗВО впрова-
дити автоматизовані системи прийняття управлін-
ських рішень [2]; самі ЗВО розробляють Положення 
про зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, що регла-
ментують співпрацю з ними щодо забезпечення якос-
ті освіти [3; 4]. Тому вважаємо актуальним подальшу 
розробку питання маркетингової співпраці ЗВО зі 
стейкхолдерами.

Метою роботи є визначення того, яким чином 
може бути оцінена ефективність функціонування 
українських ЗВО з позиції стейкхолдерів, а також 
пропонування критеріїв та індикаторів ефективності 

маркетингового механізму співпраці ЗВО зі стейк-
холдерами (на прикладі сфери в’їзного медичного 
туризму).

Поштовхом до формування критеріїв оцінки 
ефективності функціонування ЗВО з позиції стейк-
холдерів, на нашу думку, стає докорінна зміна про-
цедури акредитації ОП. Вона наголошує, що відтепер 
рішення про відкриття або подальше існування ОП 
має прийматися не тільки на основі економічних сти-
мулів, а виходячи з її суспільної цінності, суспільної 
місії ЗВО. Тому акредитаційною вимогою наразі є за-
лучення студентів і роботодавців до розробки ОП. 
Це має потенціал наповнити конкретну ОП якісним 
змістом і в подальшому досягти програмних резуль-
татів навчання в контексті бачення стейкхолдерів, 
перемістити ЗВО з периферії суспільних процесів у 
центр подій. 

Останніми десятиліттями постійно наголошу-
валось на необхідності взаємодії ЗВО з бізне-
сом, скороченні розриву між фундаменталь-

ними та прикладними знаннями. Тепер існує меха-
нізм, запропонований державою, який ставить ЗВО 
на перетині інтересів освіти, бізнесу та влади, здат-
ний вивести діалог між зацікавленими сторонами на 
системно новий рівень. Критерії проведення акреди-
тації ОП, які наголошують на врахуванні думки та ак-
тивній участі стейкхолдерів, наведено в табл. 1.

Акредитаційні вимоги, наведені в табл. 1, по-
требують розробки відповідних практик і процедур, 
а також критеріїв оцінки їх ефективності як окремих 
показників, які є частиною системи вимірювання 
ефективності функціонування ЗВО в цілому. Слід за-
значити, що ЗВО володіють значним інтелектуальним 
капіталом, який може впливати на розвиток регіонів, 
сприяти міжрегіональному та транскордонному спів-
робітництву. Не можна стверджувати, що наразі такий 
вплив не здійснюється, така робота не ведеться. Як 
приклад, 25 ЗВО України є постійними членами Ме-
режі знань Національної туристичної організації Укра-
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Таблиця 1 

Критерії акредитації ОП, що вимагають врахування позиції стейкхолдерів 

Критерій Вимога критерію Шлях виконання вимоги

Проєктування та цілі ОП 
Формулювання цілі ОП відповідно  
до суспільної місії ЗВО та позиції  
стейкхолдерів 

Урахування позицій і потреб стейкхолдерів 
шляхом їх залучення до формулювання цілей  
і програмних результатів навчання

Структура та зміст ОП 

Формування індивідуальних освітніх 
траєкторій здобувачів вищої освіти (ВО)

Індивідуальний план містить вибіркові дис-
ципліни (або практики) обсягом не менше 25% 
кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП 

Практична підготовка здобувачів ВО

Співпраця з роботодавцями та випускниками ОП 
щодо визначення змісту практик з метою форму-
вання компетентностей здобувачів ВО, корисних 
для їх подальшої професійної діяльності 

Навчання за дуальною формою освіти 
(наразі вимога не є обов’язковою)

Поєднання навчання здобувачів ВО на території 
ЗВО з працею на виробництві, в установі, орга-
нізації тощо. Передбачає активну участь праце-
давців, залучення викладачів-практиків 

Навчання та викладання 
за ОП 

Студентоцентрованість процесу  
навчання

Студента необхідно розглядати як суб’єкта із 
власними унікальними інтересами, потребами, 
досвідом і бекграундом, спроможного бути 
автономним і відповідальним учасником освіт-
нього процесу

Людські ресурси 
Наявність у ЗВО налагодженої системи 
професійного розвитку викладачів і сти-
мулювання викладацької майстерності

Система має відповідати потребам та інтересам 
викладачів, заохочувати їх до досконалості у 
викладанні та стимулювати до реального підви-
щення якості останнього

Освітнє середовище  
та матеріальні ресурси 

Постійне вдосконалення цінностей ака-
демічної спільноти, практик соціальних 
взаємодій, освітньої підтримки студентів

Наявність системи виявлення потреб та інтере-
сів студентів; системи взаємодії студентів  
з викладачами, структурними підрозділами 
ЗВО; політики та процедур вирішення конфлікт-
них ситуацій

Внутрішнє забезпечення 
якості ОП 

Залучення здобувачів ВО та роботодав-
ців до процесу періодичного перегляду 
ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Отримання періодичного зворотного зв’язку 
від студентів шляхом опитування, проведення 
фокус-груп, включення студентів до груп забез-
печення якості ОП та ін.; взаємодія із робото-
давцями як партнерами в межах забезпечення 
якості ОП; наявність практик збирання, аналізу 
та врахування інформації щодо кар’єрного шля-
ху випускників ОП

Джерело: складено на основі [5].

їни, місією якої проголошено «зв’язати теорію з прак-
тикою та скоротити дистанцію між тими, хто генерує 
знання в секторі туризму, та тими, хто застосовує ці 
знання на практиці» [6]. Але зазвичай університети не 
підключаються до розробки стратегій регіону. Проте 
досвід міжнародної освітньої співпраці, набутий сьо-
годні багатьма ЗВО України, здатен посприяти роз-
робці міжнародних проєктів туристичної сфери, зо-
крема сфери медичного туризму, як частини стратегії 
регіонального розвитку. У цьому прикладі перспекти-
вою є формування нового погляду на розвиток регіону. 

На нашу думку, одними із флагманів розробки 
регіональних стратегій мають стати ЗВО, інтелек-
туальні ресурси яких здатні скоординувати ресурси 
місцевого самоврядування та приватні зусилля бізне-

су; сформувати майданчик системного ведення діа-
логу між зацікавленими сторонами; зробити знання, 
що зазвичай акумулюються окремо у ЗВО, окремо у 
виконавчих органах сільських, селищних або міських 
рад, окремо в підприємницьких структурах, – спіль-
ним надбанням, доступним усім сторонам, що заці-
кавлені в розвитку територій. 

Ще одним напрямом оцінки ефективності функ-
ціонування ЗВО є аудит використання виділених їм 
бюджетних коштів, який щороку проводить Рахунко-
ва палата України – державний колегіальний орган, 
який діє від імені Верховної Ради. Щороку на офіцій-
ному сайті Рахункової палати оприлюднюються звіти 
про такий аудит у розрізі державних замовників на 
підготовку кадрів ЗВО. 
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Розглянемо результати аудиту 2019 р. Мініс-
терства охорони здоров’я (МОЗ) [7] (табл. 2). 
Окремо зазначимо, що потреба такої оцінки 

спрямована, перш за все, на запобігання нецільово-
му використанню бюджетних коштів, виділених про-
фільним міністерствам, а не викликана необхідністю 
аналізу соціальної складової ефективності функціо-
нування вишу для держави та суспільства.

дичні послуги, хороші умови перебування в держав-
них медзакладах – усе це стимулюватиме створення 
повноцінної індустрії в’їзного медичного туризму в 
Україні, якої наразі немає» [8].

На нашу думку, завдяки новому підходу до фор-
мування, впровадження й оцінки комплексу освітніх 
компонентів, що входять до ОП, можна зблизити по-
треби освіти, бізнесу та споживачів послуг медичного 

Таблиця 2 

Результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених МОЗ на підготовку кадрів ЗВО 
(станом на 2017–2018 рр.) 

№ з/п Критерій аудиту Результат аудиту

1
Забезпечення цільового 
використання бюджетних 
коштів

Не забезпечено належне виконання функцій, зокрема в частині належного 
контролю за використанням коштів ЗВО, а також своєчасність і повноту прийнят-
тя управлінських рішень у цій сфері. Через дефіцит бюджетних призначень ко-
шти державного бюджету (2,2 млрд грн) переважно спрямовувалися на забезпе-
чення оплати праці науково-педагогічних працівників ЗВО та виплату стипендій

2 Випуск і розподіл фахівців

Не виконано показники державного замовлення з прийому (1335 осіб) і випуску 
(163 особи). Окремими випускниками не виконується норма щодо відпрацюван-
ня не менше трьох років після завершення навчання. Контроль за своєчасним 
прибуттям випускників до місця проходження інтернатури окремими ЗВО не 
здійснюється: у 2017–2018 рр. не приступили до навчання в інтернатурі 6,2%  
і 16,9% випускників відповідно. Відсутній контроль за відпрацюванням випускни-
ків, які отримали одноразову адресну грошову допомогу

3
Механізм формування 
державного замовлення 
на підготовку фахівців

Відсутність взаємодії МОЗ з Мінекономрозвитку призвело до невиконання 
функцій з формування державного замовлення на підготовку медичних і фар-
мацевтичних кадрів, відсутності взаємозв’язку між затвердженими обсягами 
державного замовлення та коштами, передбаченими на їх виконання. З дозволу 
МОН і МОЗ ЗВО самостійно здійснювали перерозподіл вакантних місць дер-
жавного замовлення між спеціальностями, галузями знань і формами навчання 
без урахування потреб галузі у відповідних фахівцях, керуючись лише попитом 
абітурієнтів

Джерело: згруповано на основі [7].

Дані табл. 2 засвідчують, що аудит виявив недо-
статню ефективність МОЗ як державного замовника 
у сфері використання бюджетних коштів, виділених 
на підготовку кадрів підпорядкованим йому ЗВО. 
Справедливим буде зазначити, що аудит, проведений 
Рахунковою палатою України, чітко демонструє про-
блеми, які мають місце не тільки в зазначеній галузі, а 
притаманні всій вищій освіті України. 

З іншого боку, існують певні проблеми розвитку 
сфери медичного туризму в Україні. Фахівці зазнача-
ють: «Сьогодні чимало пацієнтів з-за кордону зверта-
ються по медичну допомогу до українських закладів 
охорони здоров’я, як приватних, так і державних. А 
ті, своєю чергою, намагаються адаптувати і медичні 
послуги, і сервіс до потреб медичних туристів. Однак 
неможливо створити позитивний імідж країни в цій 
сфері без послідовної державної політики і промоції 
на світовій арені. Існує й низка «домашніх завдань», 
виконання яких необхідне для розвитку медичного 
туризму. Належне оснащення клінік, відповідність 
кращим стандартам, затвердження клінічних прото-
колів, наявність чітко встановлених тарифів на ме-

туризму. При цьому співпрацювати з медичними за-
кладами, що надають послуги з медичного туризму, 
можуть не тільки медичні ЗВО, а й виші, що готують 
менеджерів, маркетологів, фахівців з туризму, міжна-
родного права. Так, Віолетта Янишевська, президент 
Української асоціації медичного туризму та Всесвіт-
ньої асоціації медичного туризму, зазначає, що «для 
підготовки професійних кадрів із медичного туризму 
більше підходять навчальні заклади, які випускають 
фахівців із туризму» [8]. 

У табл. 1 нами було розглянуто критерії забезпе-
чення якості ОП, які, відповідно до нових акредита-
ційних вимог, мають формуватися ЗВО із залученням 
студентів, випускників ОП і роботодавців. Кожен із 
критеріїв певною мірою передбачає і оцінювання ОП 
стейкхолдерами – тобто оцінювання ефективності 
функціонування ЗВО для них. Але в процедурі акре-
дитації не передбачено окремого механізму вимірю-
вання досягнутого результату від ОП і функціонуван-
ня ЗВО в цілому для стейкхолдерів. 

Такий механізм може бути додатково ініційова-
ний самими ЗВО та концептуально змістити акцент 
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зі збору інформації від стейкхолдерів про задоволе-
ність послугами вишу в бік задоволеності отриманим 
досвідом, результатом функціонування ЗВО для себе. 
Тобто, завданням процедури акредитації ОП є орга-
нізація якісного освітнього процесу на основі парт-
нерських стосунків ЗВО і Нацагентства, а завданням 
ЗВО – ініціювати розробку параметрів для оціню-
вання результату від партнерства ЗВО та стейкхол-
дерів, якісної оцінки досвіду останніх. Ці параметри 
мають бути покладені в основу механізму маркетин-
гової взаємодії ЗВО зі стейкхолдерами з метою вдо-
сконалення освітніх послуг. Такий підхід підвищує 
об’єктивність оцінки системної ефективності ЗВО 
за рахунок атестації професійних кваліфікацій поза 
межами системи вищої освіти – працедавцями, ви-
пускниками, професійними спілками тощо. 

Критерії та відповідні їм індикатори маркетин-
гового механізму взаємодії ЗВО зі стейкхолде-
рами мають відповідати таким вимогам:

1) простота – індикатори, за допомогою яких 
можна судити про окремі аспекти взаємодії 
ЗВО зі стейкхолдерами, мають бути макси-
мально простими та зрозумілими для всіх 
сторін; 

2) предметність – параметри, що вимірюються, 
мають бути чіткими і точними для запобіган-
ня їх довільній інтерпретації; 

3) комплексність – індикатори мають макси-
мально охоплювати існуючі аспекти взаємодії 
ЗВО та його стейкхолдерів; 

4) об’єктивність – дані, що збираються, ма-
ють бути отримані в способи, що мінімізу-
ють вплив на їх правдивість, достовірність 
шляхом: збирання максимальної кількості 
необхідних даних із незалежних відкритих 
джерел (аналітико-синтетична переробка ві-
домостей з газет, журналів, офіційних сайтів 
підприємств, інших матеріалів мережі Інтер-
нет тощо); анонімного надання інформації 
стейкхолдерами; відмови від закритих питань 
та оціночних шкал при застосуванні анкетних 
опитувань; дотримання доброчесності та ви-
сокого рівня науковості під час обробки зі-
браної інформації;

5) валідність – параметри вимірювання мають 
безпосередньо відповідати визначеним інди-
каторам, не спотворювати результат аналізу 
(наприклад, оцінка іміджу ЗВО стейкхолде-
рами не є безпосередньою оцінкою якості 
освітніх послуг, що ним надаються; довільне 
визначення ваги індикаторів шляхом експерт-
ної оцінки співробітниками вишу не сприяє 
релевантному аналізу тощо);

6) пропорційність – збирати дані необхідно рів-
номірно від усіх стейкхолдерів, з якими вза-
ємодіє ЗВО, без ухилу в бік сформованих кра-
щих практик і стосунків;

7) самовдосконалення – система індикаторів має 
сприяти виявленню перспективних параме-
трів удосконалення взаємодії ЗВО зі стейк-
холдерами з подальшою імплементацією їх у 
механізм.

Зазначимо, що формування такого механізму має 
ґрунтуватися на розподіленій відповідальності 
партнерів – сторін-учасників співпраці. Це ви-

магає від них визначення спільних видів діяльності 
на узгодженій основі; формування структури вряду-
вання ЗВО, яка включає стейкхолдерів, механізми 
взаємодії та комунікації; розподіл відповідальності 
та звітності партнерів. Впровадження механізму до-
поможе побудувати ефективну співпрацю універси-
тетів зі стейкхолдерами та громадськістю, підвищить 
рівень підзвітності ЗВО перед суспільством, сприя-
тиме розвитку соціальної місії університетів. 

У табл. 3 запропоновано перелік критеріїв та 
індикаторів оцінювання ефективності маркетинго-
вого механізму співпраці ЗВО та стейкхолдерів, який 
може бути покладено в основу формування парт-
нерської мережі сфери в’їзного медичного туризму. 
Метою створення критеріїв є досягнення спільного 
розуміння системи управління партнерською мере-
жею (зон відповідальності учасників), яка утворю-
ються внаслідок формування зазначеного механізму, 
а також соціальної та економічної вигоди партнерів 
мережі та місцевої громади від її діяльності. Розро-
блені критерії є мінімальними зобов’язаннями, які 
накладаються на партнерів для підтримання стабіль-
ного функціонування системи, побудовані на основі 
холістичного підходу та мають на меті забезпечити 
стабільність управління та максимізувати соціальні й 
економічні вигоди партнерів мережі та громади. За-
пропоновані критерії можуть переглядатися та допо-
внюватися з урахуванням специфіки ЗВО.

 
ВИСНОВКИ
Впровадження запропонованих у табл. 3 крите-

ріїв має сприяти: 
 розумінню партнерами мережі базових керів-

них принципів для забезпечення стабільності 
управління; 

 системності роботи ЗВО з напряму врахуван-
ня бачення основних стейкхолдерів при роз-
робці чи оновленні своїх ОП відповідно до 
акредитаційних вимог; 

 отриманню нового позитивного досвіду осно-
вних стейкхолдерів від функціонування ЗВО 
та комунікації з ним, а отже, і підвищенню сту-
пеня сприйняття якості послуг останнього; 

 соціальному розвитку місцевої громади; 
 рівню підзвітності ЗВО суспільству; 
 обізнаності місцевої громади про можливос-

ті, роль і внесок ЗВО в її підтримку, а отже – 
покращенню іміджу вишу, збільшенню його 
пабліцитного капіталу. 
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Таблиця 3 

Критерії та індикатори ефективності маркетингового механізму співпраці ЗВО та стейкхолдерів 

Критерій Індикатор

Розділ 1. Стабільне управління

1.1. Система управління (СУ).  
ЗВО впровадив стабільну СУ, яка підходить за своїм обся-
гом, економічними, якісними, безпековими параметрами 
та була розроблена за широкого залучення стейкхолдерів. 
Система передбачає моніторинг і аналіз проблем, що ви-
никають, та подальше постійне покращення системи

1.1.1. СУ чітко зафіксована. Документи підтверджують 
впровадження СУ.  
1.1.2. Система охоплює економічні, соціальні питання, пи-
тання якості, прав людини, охорони здоров’я та безпеки.  
1.1.3. Існує багаторічний план СУ чи стратегія, які є акту-
альними та розроблені за участі стейкхолдерів.  
1.1.4. Система включає розгляд проблем управління, що  
в ній виникають, та процес покращення

1.2. Організаційні аспекти СУ.  
У ЗВО є відділ (або особа), відповідальний за взаємодію зі 
стейкхолдерами, якісну оцінку партнерства. Цей керівний 
орган пропорційний розміру партнерської мережі, визна-
чає зони відповідальності, нагляду та управління за еконо-
мічними, соціальними та правовими питаннями

1.2.1. ВО несе відповідальність за скоординований підхід 
до управління партнерською мережею.  
1.2.2. Стейкхолдери беруть участь у нагляді та координації 
партнерської мережі.  
1.2.3. Відповідальні особи від ЗВО та стейкхолдерів (окре-
мих підприємств, організацій, спілки випускників, студент-
ського самоврядування), що входять до партнерської 
мережі, визначені у відповідному документі, який актуалі-
зується за необхідності 

1.3. Звітність та комунікація СУ.  
ЗВО повідомляє стейкхолдерів про створення партнер-
ської мережі та прагне залучити їх підтримку. Задоволе-
ність стейкхлодерів партнерством вивчається, прийма-
ються коригуючі дії

1.3.1. Регулярно надаються звіти про проведену роботу.  
1.3.2. Звіти розміщено на сайті ЗВО у вільному доступі.  
1.3.3. Створена система зворотного зв’язку зі стейкхолде-
рами разом із аналізом результатів.  
1.3.4. Негативні відгуки та пропозиції стейкхолдерів фіксу-
ються.  
1.3.5. Є дані про вжиті коригувальні дії

Розділ 2. Соціальна та економічна вигода партнерів мережі та громади

2.1. Економічний моніторинг.  
Здійснюється моніторинг та звітування щодо прямого або 
непрямого внеску співпраці ЗВО і стейкхолдерів в еконо-
міку партнерів (раз на рік)

2.1.1. Моніторинг і звітність про проходження студентами 
виробничих практик на підприємствах партнерів.  
2.1.2. Збір інформації та оприлюднення звітів щодо даних 
про зайнятість випускників ЗВО на підприємствах партнерів.  
2.1.3. Збір та оприлюднення інформації про кар’єрне  
зростання випускників ЗВО

2.2. Участь стейкхолдерів у вдосконаленні ОП.  
Думки та практичні поради роботодавців та представників 
професійних спілок щодо планування, розробки та вдо-
сконалення ОП ЗВО регулярно фіксуються, опрацьовують-
ся, а результати їх реалізації своєчасно оприлюднюються

2.2.1. Сформована практика залучення стейкхолдерів у 
процес планування, розробки та вдосконалення ОП ЗВО, 
яка належним чином документується.   
2.2.2. Гарантами ОП проводяться публічні зустрічі зі стейк-
холдерами (щонайменше раз на рік) для обговорення 
питань удосконалення ОП.  
2.2.3. Розроблено процедуру збору та обробки даних про 
задоволення або занепокоєння стейкхолдерів змістом ОП.  
2.2.4. Збір, аналіз та оприлюднення даних відбуваються 
своєчасно

2.3. Підтримка громади.  
Партнери мережі підтримують ініціативи для місцевої 
освітньої інфраструктури та соціального розвитку місце-
вої громади. Приклади ініціатив включають освітні, куль-
турні проєкти, тренінгову діяльність, заходи з охорони 
здоров’я, довкілля тощо

2.3.1. Партнери підтримують ініціативи місцевих громад  
з питань, в яких вони компетентні.  
2.3.2 Рівень і характер внеску до місцевих громад реєстру-
ються.  
2.3.3. Розроблено та впроваджено заходи з підвищення 
обізнаності місцевої громади про можливості, роль і вне-
сок партнерів у її підтримку

2.4. Інтелектуальна власність.  
Партнерська мережа має систему, яка сприятиме захисту 
та збереженню прав інтелектуальної власності партнерів 
та окремих осіб

2.4.1. Партнери дотримують вимог державного та/або між-
народного законодавства щодо інтелектуальної власності.  
2.4.2. Розроблена програма захисту прав інтелектуальної 
власності окремих осіб і колективних учасників партнер-
ської мережі.   
2.4.3. Програма публічно повідомляється

Джерело: авторська розробка.
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Представникам бізнесу, що надають послуги 
в’їзного медичного туризму, системна співпраця з 
фахівцями та студентами вишів дозволить відпра-
цювати та внести пропозиції до законодавчої бази 
України щодо врегулювання аспектів медичного ту-
ризму: вдосконалити питання визначення понять, 
термінології, ліцензування діяльності провайдерів 
бізнесу, захисту прав пацієнтів тощо. На основі впро-
вадженого та системно працюючого маркетингового 
механізму співпраці ЗВО та стейкхолдерів можливе 
формування нового погляду на розвиток регіону.     
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