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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ 
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано рівень якості людського розви-

тку та рівень конкурентоспроможності за показниками вищої 
освіти, професійної підготовки й охорони здоров’я. Обґрунто-
вано розвиток партнерських відносин у системі вищої медич-
ної освіти для досягнення кумулятивного ефекту отримання 
якісної освіти та професійної підготовки, формування висо-
коконкурентного закладу освіти. Автором запропоновано кон-
цепцію формування конкурентоспроможності вищих медичних 
навчальних закладів на засадах партнерства. Систематизо-
вано пріоритетні напрями та способи вирішення стратегічних 
завдань у медичній освіті для підвищення конкурентоспромож-
ності ВМНЗ. У статті сформульовано принципи тристороннього 
партнерства для досягнення конкурентоспроможності закладу, 
а також стратегічні цілі для забезпечення якісної підготовки 
фахівців у ВМНЗ в умовах конкуренції.

Ключові слова: конкурентоспроможність, вища медична 
освіта, партнерство, держава, бізнес, освітня послуга, якість, 
концепція, незалежність, самовідтворення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован уровень качества человеческо-

го развития и уровень конкурентоспособности по показателям 
высшего образования, профессиональной подготовки и здра-
воохранения. Обосновано развитие партнерских отношений 
в системе высшего медицинского образования для достиже-
ния кумулятивного эффекта получения качественного обра-
зования и профессиональной подготовки, формирования вы-
сококонкурентного учебного заведения. Автором предложена 
концепция формирования конкурентоспособности высших ме-
дицинских учебных заведений на основе партнерства. Систе-
матизированы приоритетные направления и способы решения 
стратегических задач в медицинском образовании для повы-
шения конкурентоспособности ВМУЗ. В статье сформулиро-
ваны принципы трехстороннего партнерства для достижения 
конкурентоспособности заведения, а также стратегические 
цели для обеспечения качественной подготовки специалистов 
в ВМУЗ в условиях конкуренции.

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее меди-
цинское образование, партнерство, государство, бизнес, об-
разовательная услуга, качество, концепция, независимость, 
самовоспроизведение.

ANNOTATION
The author argues the partnership in interaction between insti-

tution of higher education as independent actor in the market of ed-
ucational services and the main researchers, business institution 
as service customers, future employers and power as a service 
controller and a safety guarantor of human life stimulates the com-
petition for a “quality” medical specialist and a scientist. The article 
analyzes the level of quality of human development and the level of 
competitiveness in higher education, training and health care. The 
development of partnership in higher medical education system is 
substantiated to achieve the cumulative effect of obtaining qualita-
tive education and training, and the formation of a highly competi-
tive institution of higher education. The author offers the concept of 
forming competitiveness of higher medical educational institutions 
(HMEI) on partnerships. The basis is the implementation of the 
strategy of modern higher medical education on the principles of 
self-reproduction and independence. The strategy is based on the 
paradigm of providing quality health services. The implementation 
is based on the reform of higher medical education on the mod-
el of trilateral partnership “HMEI – power – business”. The model  

provides a platform to forming institutes, the creation of new or-
ganizational forms for the innovations introduction. The priority 
ranges and ways of solving strategic tasks in medical education 
for increasing the universities` competitiveness are systematized.

Key words: competitiveness, higher education, partnership, 
power, business, educational service, quality, concept, independ-
ence, self-reproduction.

Постановка проблеми. Реформування ме-
дичної освіти щодо надання автономії вищим 
навчальним закладам для підготовки сучасних 
і затребуваних кваліфікованих медичних фа-
хівців, які надаватимуть якісні медичні послу-
ги, посилює конкуренцію, інтеграцію вищих 
медичних навчальних закладів та партнерські 
відносини з бізнесом і державою. 

Конкурентоспроможність сучасних універси-
тетів значно залежить від рівня їх ринкової орі-
єнтації, визначення на основі результатів все-
бічних маркетингових досліджень стратегічних 
орієнтирів свого розвитку, розробки ефективної 
маркетингової стратегії і докладання зусиль до 
постійного вдосконалення своєї щоденної ді-
яльності з метою максимального задоволення 
потреб цільових груп споживачів. При цьому 
важливим є розуміння сучасного конкурент-
ного середовища та тенденцій розвитку сфери 
вищої освіти [2]. За таких умов виникає необ-
хідність формулювання концептуальних засад 
розвитку конкурентоспроможності закладів, 
яка розглядається як здатність задовольнити 
потреби споживачів, забезпечуючи суспільну 
користь, створюючи довгостроковий нематері-
альний продукт (послугу) та свій ефективний 
розвиток, використовуючи конкурентні перева-
ги та вміння швидкої адаптації до змін на рин-
ку освітніх послуг та праці.

Сучасний напрям трансформації медичної 
освіти та охорони здоров’я на формування се-
редовища медичної спільноти ґрунтується на 
принципах селекції та підтримки носіїв но-
вої академічної культури, інтернаціоналізації 
освіти і науки, комунікації. У цьому контексті 
кінцевим показником вдалої реформи є якість 
підготовки медичного фахівця та його здатність 
надавати сучасні якісні послуги, що відповіда-
тимуть головним цінностям країни – охорона, 
безпека та збереження життя людини. Вирі-
шення питання якості лежить у площині вдо-
сконалення знань та навичок випускника, що 
сьогодні можливе шляхом поєднання відносин 
навчальних закладів як самостійних гравців на 
ринку освітніх послуг та головних наукових до-
слідників, підприємницьких структур – замов-
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ників послуг, майбутніх роботодавців, держави 
як контролера послуг та гаранта безпеки жит-
тя. Саме такий формат партнерських відносин 
може стати стимулом для здорової конкурент-
ної боротьби за «якісного» медичного фахівця 
й науковця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем реформування вищої 
освіти, питання посилення конкурентних пере-
ваг, якості медичної освіти на засадах партнер-
ських відносин в умовах конкуренції на ринку 
освітніх послуг і ринку праці здійснювали такі 
провідні вчені, як В. Андрущенко, Н. Бутенко, 
В. Геєць, О. Гребешкова, В. Заруба, В. Каза-
ков, О. Каніщенко, К. Корсак, Є. Крикавський, 
К. Левківський, В. Луговий, Л. Мороз, С. Ні-
колаєнко, В. Огнев'юк, М. Портер, Д. Райко, 
Т. Решетілова, І. Решетнікова, А. Старостіна, 
М. Степко,О. Тєлєтов, А. Федорченко, Т. Фіні-
ков, Н. Чухрай, Л. Шинкарук та інші.

Постановка завдання. Метою роботи є об-
ґрунтування та розробка концепції формування 
конкурентоспроможності вищих медичних на-
вчальних закладів на принципах тристоронньо-
го партнерства та стратегії реформування вищої 
медичної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах глобалізаційного розвитку 
конкурентоспроможність економіки країни за-
лежить від її здатності вчасно та адекватно ре-
агувати на потреби суспільства та продукувати 
інновації, що є можливим лише за умови якісної 
системи освіти, високої якості людського капі-
талу та якості життя й охорони здоров’я. Незва-
жаючи на високий ступінь охоплення населення 
освітою, зокрема вищою, її якість, рівень впро-
вадження науково-дослідних розробок в україн-
ську економіку та рівень підготовки персоналу 
знаходяться у незадовільному стані [5]. Так, за 
дослідженнями ПРООН щодо рівня людсько-
го розвитку Україна у 2017 році перебувала на 
88 місці у рейтингу з 189 країн, для яких вира-
ховується Індекс людського розвитку (ІЛР).

Упродовж 1990-2017 рр. спостерігається 
збільшення значення ІЛР України на 6,5% 
(з 0,705 до 0,751), зокрема за показниками 
індексу. За період з 1990 до 2017 рік очікува-
на тривалість життя при народженні в Укра-
їні збільшилась на 2,3 роки. Середня кіль-
кість років навчання збільшилася на 2,2 роки, 
а очікувана кількість років навчання зросла 
на 2,6 роки (рис. 1). ВНД на душу населення 
України скоротився приблизно на 24,4% у пе-
ріод між 1990 та 2017 рр.

За оцінками експертів Всесвітнього еконо-
мічного форуму у 2016 р. Україна за Індексом 
глобальної конкурентоспроможності (ІГК) посі-
ла 85-е місце серед 138 країн світу, покращив-
ши свої позиції на п’ять пунктів, а у 2017 році 
Україна посідає 81-е місце серед 137 країн сві-
ту, покращивши свої позиції на чотири пунк-
ти. Підкреслимо, що за показниками «вища 
освіта і професійна підготовка» і «охорона 

здоров’я та початкова освіта» Україна посідає 
високі місця серед 137 країн – 35 і 53 відповід-
но, що дає можливість говорити про непоганий 
потенціал підвищення конкурентоспроможності. 
Однак, вертикальний аналіз за субіндексами по-
казує невисокі позиції країни за рівнем «співро-
бітництва ВНЗ та бізнесу у НДДКР» – 118 місце, 
«рівень підготовки кадрів» – 88 місце, «якість 
освітньої системи» – 56 місце у загальному рей-
тингу конкурентоспроможності, попри 16 місце 
за «рівнем охоплення вищою освітою».

 

69,8 67,9 67,3 67,4 69,5 71,8 72,0 72,1 

12,4 12,2 13,0 14,6 14,8 15,0 15,0 15,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Очікувана тривалість життя при народженні 
Очікувана кількість років навчання 

Рис. 1. Динаміка складових Індексу людського 
розвитку за період з 1990 до 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [3]

Однак, незважаючи на високі показники 
стану вищої освіти та охорони здоров’я у рей-
тингу конкурентоспроможності країни, за-
лишається питання якісної освіти, що дасть 
можливість створювати нові знання, комер-
ціалізувати їх, винаходити нові технології 
та застосовувати інновації. Завдяки такому 
підходу в розвинених країнах розвивається 
інноваційний потенціал та досягається висо-
кий рівень якості життя населення.

Інноваційний розвиток країни базується на 
створенні та впровадженні нових технологій 
в усіх сферах економіки та суспільного життя. 
При цьому максимальний ефект досягається 
тоді, коли такі технології продукуються всере-
дині країни як результат ефективної роботи ви-
сокоосвічених і кваліфікованих кадрів. Україн-
ська освітня система потребує вирішення низки 
проблем, серед яких варто виокремити такі [5]:

– неготовність вищих навчальних закладів до 
функціонування в умовах ринкової економіки;

– зниження якості освіти і конкурентоспро-
можності освітніх закладів на глобальному ринку;

– відсутність ефективного партнерства між 
державою, вищими навчальними закладами 
та бізнесом;

– невідповідність між пропозицією освітніх 
послуг і попитом на них з боку ринку праці;

– дефіцит висококваліфікованих кадрів;
– застаріла матеріально-технічна база.
На рівні вищої медичної освіти, а також сфери 

охорони здоров’я, доцільно говорити про те, що 
партнерство спроможне дати нову якість нада-
них освітніх та інших супутніх послуг, які є га-
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лузевими компонентами інших сфер економіки 
України та науково-технологічного прогресу, ін-
тенсифікацію інноваційних процесів, інтернаці-
оналізації капіталу у галузі освіти, формування 
зовнішніх ринків освітніх послуг тощо. Водно-
час розвиток партнерських відносин на осно-
ві формулювання та розвитку конкурентних 
переваг у системі партнерства матиме якісний 
результат – кумулятивний ефект якісної вищої 
медичної освіти, а тому висококонкурентного за-
кладу освіти, який має стати учасником іннова-
ційного розвитку економіки та людського розви-
тку країни. Досягнення такого ефекту можливе 
завдяки впровадженню Концепції формування 
конкурентоспроможності вищих медичних на-
вчальних закладів на засадах партнерства між 
трьома сторонами (суб’єктами) національної еко-
номіки: університетами, державою й бізнесом 
(приватним сектором).

Реалізація Концепції формування конкурен-
тоспроможності вищих медичних навчальних 
закладів на засадах партнерства (далі – Кон-
цепція), насамперед, має ґрунтуватися на заса-
дах державної стратегії розвитку вищої освіти 
та медичної освіти, зокрема. Так, відповідно до 
проекту «Стратегії розвитку медичної освіти 
в Україні» (далі – Стратегія), реалізація якої 
передбачена упродовж 10 років. Стратегією 
проголошено, що сьогодні завданням медичної 
освіти є забезпечення надання громадянам якіс-
ної медичної допомоги завдяки високому рівню 
підготовки медичних працівників, цінностями 
котрих мають бути життя та здоров’я пацієнта. 
А якісної медичної допомоги можна домогтися 
шляхом зміни культурної парадигми та ство-
рення нового професійного середовища на прин-
ципах самовідтворюваності та незалежності.

Принцип самовідтворюваності передбачає 
впровадження системи диференційованого фі-
нансування та самоуправління на рівні вищих 
медичних навчальних закладів при наданні 
освітніх послуг. Принцип незалежності перед-
бачає розвиток власних науково-дослідницьких 
та виробничих платформ при підготовці медич-
них фахівців та академічної, фінансової й орга-
нізаційної автономії закладів. 

На підставі цього метою Стратегії визна-
чено побудова якісної системи медичної осві-
ти в Україні для забезпечення сфери охорони 
здоров’я медичними працівниками з високим 
рівнем підготовки [1]. Для досягнення мети пе-
редбачено пріоритетні напрями: якість науко-
вих досліджень; розвиток академічної культури 
в медичній освіті; фінансування та управління; 
якість післядипломної освіти; якість вищої ме-
дичної освіти, – та способи вирішення страте-
гічних завдань і проблем у сфері вищої медич-
ної освіти (рис. 4). Реалізація заходів за цими 
напрямами має відповідати принципам самовід-
творюваності й незалежності.

Сучасний рівень конкуренції серед медичних 
університетів та розвиток технологій у медич-
ній сфері, що вимагає висококваліфікованого 
фахівця на ринку медичних послуг зумовлює 
реформування вищої медичної освіти у напрям-
ку вибору оптимальної моделі функціонуван-
ня ВМНЗ як суб’єкта господарювання у кон-
курентному середовищі. Такою моделлю може 
стати модель партнерських відносин у системі 
«ВМНЗ – держава – бізнес». 

Модель такої взаємодії запропоновано Г. Іц-
ковіцем у формі «потрійної спіралі» як син-
тезу елементів. Модель передбачає платформу 
для формування інститутів, створення нових 
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Рис. 2. Динаміка складових Індексу людського розвитку за період з 1990 до 2017 рр. 
Джерело: побудовано за даними [6]
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організаційних форм для впровадження інно-
вацій. Потрійна спіраль зазвичай починається 
зі встановлення між університетом, бізнесом 
та державою взаємних відносин, в яких кожен 

намагається підвищити ефективність інших 
[6, с. 8]. Таким чином, досягається кумулятив-
ний ефект якості продукту діяльності суб’єктів 
відносин.

Конкурентні умови функціонування суб’єктів партнерства

чинники внутрішнього середовища чинники зовнішнього середовища

Принципи самовідтворюваності та незалежності
КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

МОДЕЛЬ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Пріоритетні напрями та способи вирішення стратегічних завдань у вищій медичній освіті

Принципи тристороннього партнерства для досягнення конкурентоспроможності 
ВМНЗ

СИСТЕМА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН «ВМНЗ – держава - бізнес»

Принципи досягнення конкурентоспроможності системи партнерства 
«ВМНЗ – держава - бізнес»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПАРТНЕРСТВА

Розробка і 
прийняття 

нормативно-
правових 

актів

Контроль за 
виконанням 
зобов’язань 

кожною 
стороною

Синергетичний 
ефект взаємодії 

сторін 
партнерства

Гармонізація 
інтересів 

сторін 
партнерства

Мобілізація 
ресурсів на 
реалізацію 
спільних 
проектів

Підвищення 
відповідально-

сті сторін за 
зобов’язання

Якість ВМНЗ
якість якість
послуг кваліфікації

ДЕРЖАВА
Функції

нормативно-
правове 

забезпечення 
стандартів освіти 

й науки

БІЗНЕС
Функції

ринок праці й 
функціонування 
організаційних 

форм 
впровадження 

результатів ВМНЗ

ВМНЗ
Функції

стратегічне управління
науково-освітнім процесом

соціальна відповідальність

1
2

3

4

56

Примітка. Інструменти взаємодії: 1 – форми взаємодії; 2 – продукт діяльності; 3 – ресурси; 
4 – продукт діяльності; 5 – ресурси; 6 – форми взаємодії.

Рис. 3. Концепція формування конкурентоспроможності галузі вищої медичної освіти  
та її закладів на засадах партнерства
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Основа моделі «потрійної спіралі» передба-
чає, що в сучасному суспільстві ядром іннова-
ційної діяльності є університет, який співпра-
цює з виробництвом, виконуючи деякі функції 
його відділів із досліджень і розвитку, і концен-
трує державні зусилля, пов’язані з розвитком 
інновацій. У системі тристоронньої співпраці 
вищі навчальні заклади отримують можливість, 
використовуючи власну матеріальну і фінансо-

ву базу, розвивати бізнес-інкубатори, навчальні 
підприємства з венчурним капіталом, наукові 
парки, консультаційні компанії тощо. Це забез-
печує виконання ними реальних державних чи 
приватних проектів, участь студентів і виклада-
чів у наукових дослідженнях, що фінансуються 
як бізнесом, так і державою. Можливість до-
сягнення такого ефекту стимулює університет 
налагоджувати зв’язки та розвивати співробіт-

Рис. 4. Пріоритетні напрями та способи вирішення стратегічних завдань у медичній освіті 
для підвищення конкурентоспроможності ВМНЗ

Джерело: побудовано і доповнено авторами

Якість вищої медичної освіти

 Підвищення вимог до здобувачів медичної освіти та вдосконалення процедури 
оцінювання навчальних досягнень студентів.

 Створення галузевої системи кваліфікацій, оновлення змісту освіти на основі досягнень 
сучасної медичної науки та доказової медицини.

Якість післядипломної освіти

 Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти (факультетів).

 Запровадження справедливого розподілу на інтернатуру та унормування її змісту.

 Запровадження лікарської резидентури.

 Забезпечення безперервного професійного розвитку, що ґрунтується на кращих 
міжнародних практиках.

Фінансування та управління

 Зміна механізму фінансування медичної освіти, перехід на модель, що 
базується на результатах діяльності.

 Механізм автономії закладів вищої освіти (факультетів) (академічної, 
фінансової, організаційної).

Розвиток академічної культури в медичній освіті

 Утвердження принципів академічної доброчесності у закладах вищої 
освіти (факультетах), подолання плагіату, фальсифікацій, фабрикацій та 
інших форм академічної недоброчесності у медичній освіті та науці.

 Інтернаціоналізація медичної освіти.

Якість наукових досліджень

 Покращення матеріальної бази для проведення наукових 
досліджень.

 Стимулювання українських науковців до проведення якісних 
наукових досліджень в галузі охорони здоров’я, які будуть 
опубліковані у провідних міжнародних наукових журналах.

 Підвищення якості дисертацій.

К
 О

 Н
 К

 У
 Р

 Е
 Н

 Т
 О

 С
 П

 Р
 О

 М
 О

 Ж
 Н

 І 
С

 Т
 Ь

ВМ
Н

З



168

Випуск 2(07) 2018

Класичний приватний університет

ництво [5]. Завдяки такому співробітництву 
й отриманих результатів вищий навчальний 
заклад підвищує конкурентоспроможність на 
ринку надання освітніх послуг. 

Система партнерських відносин «ВМНЗ – 
держава – бізнес» функціонує в конкурентних 
умовах за ознаками конкурентоспроможності 
соціально-економічної системи: боротьба й су-
перництво, відмінність/схожість, обмеженість, 
суб’єктність, – під впливом чинників внутріш-
нього (наприклад, вартість навчання, іннова-
ційна діяльність, інформаційно-комунікаційне 
забезпечення навчального процесу, фінансове 
забезпечення, працевлаштування тощо) і зо-
внішнього (наприклад, рівень доходів населен-
ня, кон’юнктура ринку праці, податкова по-
літика держави, конкуренція збоку іноземних 
ВМНЗ, нормативно-правова база тощо) серед-
овища. Зазначимо, що відповідно до Концепції 
реформування вищої медичної освіти у системі 
партнерства передбачається впровадження за-
ходів за пріоритетними напрямами та способа-
ми вирішення стратегічних завдань у медичній 
освіті для підвищення конкурентоспроможнос-
ті ВМНЗ, що також має відповідати принципам 
тристороннього партнерства (табл. 1). Кожний 
з принципів має реалізовуватися на кожному 
з напрямів відповідно до стратегічної мети.

Реалізація моделі реформування вищої ме-
дичної освіти на засадах тристороннього парт-
нерства здійснюється з пріоритетними напря-
мами партнерства: 1) розробка і прийняття 
нормативно-правових актів; 2) контроль за 
виконанням зобов’язань кожною стороною; 3) 
синергетичний ефект взаємодії сторін парт-
нерства; 4) гармонізація інтересів сторін парт-
нерства; 5) мобілізація ресурсів на реалізацію 
спільних проектів; 6) підвищення відповідаль-
ності сторін за зобов’язання.

Відповідно до визначених пріоритетних на-
прямів суб’єкти партнерських відносин – уні-

верситети, держава й бізнес – реалізують функ-
ції щодо якості наданих освітніх послуг ВМНЗ 
та якості кваліфікації медичних фахівців від-
повідно до принципів досягнення конкуренто-
спроможності системи партнерства «ВМНЗ – 
держава – бізнес»: готовності до змін, створення 
вартості, безперервного оновлення й тривалості.

Процес всередині платформи елементів (сто-
рін партнерства) «потрійної спіралі» у функці-
онує на основі вирішення двох завдань у вищій 
медичні освіті.

По-перше, декларація обов’язків сторін 
партнерських відносин, спрямованих на досяг-
нення якості ВМНЗ на засадах відповідальнос-
ті, оскільки вплив держави на процеси регулю-
вання науково-освітньої має зменшуватись. 

По-друге, відносини трипартизму повинні 
переходити в площину ефективної співпраці 
(від результату), оскільки на цій основі вини-
кає синергетичний ефект їх взаємодії.

Ефективне функціонування ВМНЗ у моде-
лі партнерських відносин реалізується через 
стратегічне управління науково-освітнім про-
цесом всередині елементу платформи та через 
інструменти взаємодії з державою й бізнесом. 
Завданням стратегічного управління у ВМНЗ 
є оцінювання довготривалої перспективи і ство-
рює можливість своєчасної реакції закладу на 
зміни у зовнішньому і внутрішньому серед-
овищі. В умовах конкуренції закладами вищої 
медичної освіти доцільно застосовувати методи 
стратегічного управління для ухвалення страте-
гічних рішень, зокрема: 

– методи стратегічного планування;
– метод вибору конкурентних стратегічних 

позицій;
– управління методом ранжування страте-

гічних завдань;
– управління за слабкими сигналами.
Стратегічне планування щодо підвищення 

конкурентоспроможності вищих медичних на-

Таблиця 1
Принципи тристороннього партнерства для досягнення конкурентоспроможності ВМНЗ

Принципи Зміст 

Конструктив-
ність 

Формування системи конструктивного діалогу між сторонами (ВМНЗ, державою та при-
ватним сектором) щодо нормативно-правового забезпечення функціонування ВМНЗ у 
рамках медичної реформи і реформи вищої освіти та реалізації проектів, пов’язаних із 
впровадженням наукових досліджень.

Субсидіарність Організаційний і правовий принцип, згідно з яким механізм управління ВМНЗ та систе-
мою надання освітніх послуг має будуватися «знизу вгору».

Взаємна довіра Забезпечення прозорих відносин щодо фінансування й управління.

Мобілізація 
ресурсів

Використання ресурсів вищими медичними навчальними закладами самостійно й від-
повідно від якісного результату підготовки медичних фахівців та результатів наукових 
досліджень за інвестиційними проектами.

Селекція Формування зацікавлених й вмотивованих сторін у реформуванні медичної освіти й ви-
пускників.

Інтернаціона-
лізація 

Взаємодія на міжнародному та європейському рівні відповідно стандартів підготовки 
медичних фахівців та якості освіти.

Комунікація Відкритість між сторонами партнерських відносин та постійний діалог щодо змін попиту 
й пропозиції на ринку праці й медичної науки.

Автономність Здатність ВМНЗ самостійно приймати рішення щодо основної діяльності з надання освіт-
ніх послуг та виконання інвестиційних проектів.

Примітка: сформульовано автором
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вчальних закладів має забезпечуватися політи-
кою на рівні держави та закладу в галузі під-
вищення якості вищих медичних навчальних 
закладів. Основою такої політики має бути по-
стійне поліпшення якості освітнього та науко-
вого процесів з урахуванням світових тенден-
цій на основі ефективного зворотного зв'язку зі 
споживачами, постачальниками, іншими заці-
кавленими сторонами [4]. Основними принци-
пами політики можна визначити:

1) підготовка конкурентоспроможних фахів-
ців на основі компетентнісного підходу;

2) забезпечення формування системи ме-
неджменту якості ВМНЗ з надання освітніх по-
слуг та підтримка високої якості освітніх, на-
укових, виробничих і технологічних процесів 
університету і якості підготовки фахівців;

3) інтеграція в міжнародний освітній простір, 
здійснення спільних освітніх, наукових, ліку-
вальних та інноваційних проектів і програм;

4) інтернаціоналізація університетів із під-
приємницькими структурами і державою щодо 
результатів науково-дослідної та освітньої ді-
яльності;

5) впровадження освітніх програм європей-
ського та міжнародного рівня шляхом удоско-
налення наявних технологій навчання та реалі-
зації додаткових освітніх програм;

6) безперервне вдосконалення кваліфікації 
та практичної підготовки професорсько-викла-
дацького складу, що випереджає впровадження 
передових освітніх та інформаційних техноло-
гій, розширення мережі клінічних і освітніх 
баз і технологічне вдосконалення наявних ліку-
вально-педагогічних комплексів;

7) запровадження інноваційно орієнтованого 
навчального та практичного процесів підготов-
ки медичних фахівців, створення виробничої 
бази для реалізації інноваційних проектів;

8) посилення провідної ролі самоуправління 
університету та регламентація відповідальнос-
ті всіх співробітників у забезпеченні якості на-
вчання й освіти.

Політика в галузі якості у вищих медичних 
навчальних закладів має реалізовуватись за 
рахунок ефективного функціонування системи 
управління якістю. Система управління якіс-
тю є невід'ємною частиною загальної культури 
і системи управління ВМНЗ, має поширюва-
тись на всі рівні та процеси. Висока конкурен-
тоспроможність випускників в галузі медици-
ни і наукових розробок є головним критерієм 
ефективності політики в напряму підвищення 
якості практичної підготовки медичних ка-
дрів. Безперечним є той факт, що цілі в напря-
му забезпечення якості практичної підготовки 
медичних кадрів вищих навчальних закладів 
мають розроблятись з подальшим впроваджен-
ням сучасної системи менеджменту якості і як 
засіб досягнення стратегічних цілей закладу 
(рис. 5) [1].

Серед інструментів взаємодії у системі парт-
нерства між сторонами формами визначаються 

інвестиційні проекти, стратегії економічного 
розвитку, технопарки, технополіси, інкубатори 
й інші форми науково-дослідної й виробничої ді-
яльності, інтегровані системи оцінювання якос-
ті освіти та результатів досліджень відповідно 
до вимог бізнесу, національні й регіональні ін-
тегровані до міжнародної системи гранти «осві-
та – наука – бізнес – держава» тощо. Головним 
продуктом взаємодії є освітня послуга, кваліфі-
кація випускника, наукові розробки, інформа-
ція й знання. До ресурсів взаємодії відносяться 
фінансові, організаційні й академічні. Зазначи-
мо, що взаємодія на рівні держави й бізнесу має 
гуртуватися на принципі соціальної відпові-
дальності, тобто на основі виховання гуманного 
медичного фахівця, чия діяльність спрямована 
на збереження людського здоров’я й життя. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Партнерські відносини у формі взаємодії на-
вчальних закладів на ринку освітніх послуг 
та наукових досліджень, підприємницьких 
структур як замовників послуг, майбутніх ро-
ботодавців та держави як гаранта безпеки жит-
тя і здоров’я населення стимулює конкурент-
ну боротьбу за «якісного» медичного фахівця 
й науковця та допомагають досягти й підтри-
мати високу конкурентоспроможність ВМНЗ. 
Розвиток партнерських відносин у системі ви-
щої медичної освіти зумовлює досягнення ку-
мулятивного ефекту отримання якісної освіти 
та професійної підготовки у закладі, а також на 
ринку надання медичних послуг. Це дає мож-
ливість якісно надавати освітні та супутні по-
слуги, які є галузевими компонентами інших 
сфер економіки України та науково-техноло-
гічного прогресу, інтенсифікацію інноваційних 
процесів, інтернаціоналізації капіталу у галузі 
освіти, формування зовнішніх ринків освітніх 
послуг тощо. 

В основу запропонованої концепції фор-
мування конкурентоспроможності вищих 
медичних навчальних закладів на засадах 
партнерства покладено реалізацію страте-
гії сучасної вищої медичної освіти на прин-
ципах самовідтворюваності та незалежності. 
Стратегія базується на парадигмі надання 
якісних медичних послуг. В основу реаліза-
ції концепції покладено реформування вищої 
медичної освіти через функціонування моделі 
тристороннього партнерства «ВМНЗ – держа-
ва – бізнес». Модель передбачає платформу 
для формування інститутів, створення нових 
організаційних форм для впровадження інно-
вацій. Відносини між сторонами партнерства 
мають формуватися на основі взаємної відпо-
відальності, що забезпечить гармонізацію їх 
інтересів у напрямку підвищення стандартів 
якості медичної освіти, рівня та якості життя 
людей через ефективну систему надання якіс-
них медичних послуг. Основними принципа-
ми тристороннього партнерства для формуван-
ня конкурентоспроможності ВМНЗ визначено 
конструктивність, субсидіарність, взаємна 
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довіра, мобілізація ресурсів, селекція, інтер-
націоналізація, комунікація й автономність. 
Для досягнення конкурентоспроможності за-
кладами вищої медичної освіти мають засто-
совуватися методи стратегічного управління 

для ухвалення стратегічних рішень: методи 
стратегічного планування; метод вибору кон-
курентних стратегічних позицій; управління 
методом ранжування стратегічних завдань; 
управління за слабкими сигналами.

Стратегічні зовнішні цілі вищих медичних навчальних закладів

Система менеджменту якості ВМНЗ
для забезпечення якості практичної підготовки сучасних медичних кадрів вищих 

навчальних закладів

 освоєння нових ринків освітніх послуг на державному та міжнародному рівнях; 
 задоволення очікувань та потреб замовників і споживачів освітніх послуг на 
підставі постійного підвищення якості послуг з урахуванням міжнародних стандартів 
якості;
 налагодження комунікацій із громадськістю щодо відповідності системи освіти до 
сучасності.

Стратегічні внутрішні цілі вищих медичних навчальних закладів

 повне задоволення освітніх потреб особистості, держави, ринку та суспільства;
 створення ефективної системи менеджменту якості, яка сприятиме всебічному та 
стійкому розвитку ВНЗ;
 підвищення якісного рівня випускників відповідно до європейських і 
міжнародних стандартів вищої медичної освіти; 
 досягнення високого рівня освітніх, науково-дослідницьких, інформаційних, 
педагогічних технологій шляхом дотримання вимог європейських і міжнародних 
стандартів якості; 
 використання в освітньому процесі сучасних наукових здобутків закордонної 
медицини, результатів українських НДДКР та НДДКР університету в галузі 
медичної науки; 
 постійне підвищення педагогічної кваліфікації та професійного рівня викладачів 
та співробітників університету;
 удосконалення системи управління та самоуправління університету на основі
принципів лідерства, персональної відповідальності, партнерства та самостійності;
 досягнення економічного ефекту надання освітніх послуг та незалежності
впровадження НДДКР;
 розвиток виробничого середовища, сучасної науково-технологічної 
інфраструктури для сприятливих умов навчання та науково-дослідницької роботи.

Рис. 5. Стратегічні цілі для забезпечення якісної підготовки  
фахівців у ВМНЗ в умовах конкуренції 

Джерело: побудовано і доповнено авторами
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