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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури
та технологій (далі – ДУІТ, Університет) є нормативним документом
Університету, що регламентує ділові відносини та спільну діяльність
зацікавлених сторін з метою інтеграції концепції стейкхолдерів (stakeholder
concept) у систему менеджменту Університету у частині удосконалення
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ДУІТ.
1.2. Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури
та технологій (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції
України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р .,
Закону України «Про вищу освіту», Стандартів і рекомендацій щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти («Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG»),
Міжнародних стандартів «Соціальна відповідальність. Вимоги. IC CSR08260008000 «Social responsibility. Requirement», «Стандарт взаємодії із
зацікавленими сторонами» («Accountability Stakeholder Engagement Standard»)
та Стратегії ДУІТ.
1.3. У цьому Положенні термін «стейкхолдер» вживається у значенні,
передбаченому вказаними вище нормативно-правовими документами: від
англ. stakeholder (“stake”- частка, а “holder”- власник) – особа або група осіб,
чи організації, дії яких впливають на процес прийняття рішень ДУІТ та/або
знаходяться під впливом цих рішень, зацікавлені сторони (interested parties),
групи впливу, які мають інтереси у сфері освітньої діяльності ДУІТ.
1.4. Основні категорії стейкхолдерів ДУІТ- це учасники освітнього процесу,
передбачені Законом України «Про вищу освіту», а саме:
 наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

 здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у ДУІТ;
 фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньопрофесійних програмах ДУІТ;
 інші працівники ДУІТ;
 роботодавці випускників ДУІТ.
II. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
2.1.Основні функції:
 визначення концепції (stakeholder concept);
 знаходження засобів для реалізації концепції;
 діяльність задля досягнення цілей концепції;
 оцінка результатів своєї діяльності.
2.2. Основні права:
 реалізація прав в межах, передбачених Конституцією України,
державними законодавчими документами та нормативно- правовими
актами стосовно сфери освіти;
 участь у розробках, моніторингу та перегляді освітніх програм з метою
їх удосконалення;
 подання
пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього
забезпечення якості освіти;
 створення Ради стейкхолдерів ДУІТ/ Ради стейкхолдерів Інститутів
ДУІТ тощо.

III. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ДУІТ
3.1. Основні функції:
 застосування методів управління освітньою діяльністю, що
відповідають суспільним цінностям, на основі стейкхолдерського
підходу;
 підтримка успішних комунікацій зі стейкхолдерами на рівні усіх
структурних підрозділів ДУІТ;

 встановлення партнерських зв'язків зі стейкхолдерами, сприяння
спільному розумінню забезпечення якості навчання і викладання;
 запрошення стейкхолдерів у якості консультантів до участі у процесах
планування та реалізації Стратегії ДУІТ, залучення їх до процесу
підготовки фахівців;
 уважне ставлення до прав стейкхолдерів, до їх вимог та пропозицій з
урахуванням їх різноманітних очікувань, потреб, інтересів та поглядів
на культуру забезпечення якості освіти, спрямування зусиль на
здійснення єднальних процедур,
зв’язків з громадськістю,
рекламування
відомостей, які стейкхолдерам важливо знати,
аргументоване мотивування неприйнятності реалізації тих чи інших
вимог;
 сприяння діяльності Ради стейкхолдерів ДУІТ/ Ради стейкхолдерів
Інститутів ДУІТ тощо (при їх наявності).
3.2. Основні права:
 здійснення постійного моніторингу інтересів стейкхолдерів з метою
своєчасного виявлення необхідності адаптації діяльності ДУІТ до їх
змін;
 використання можливостей конструктивного впливу стейкхолдерів,
нівелюючи деструктивні впливи;
 оцінка цілей стейкхолдерів, контроль сфери інтересів важливих для
ДУІТ стейкхолдерів, аналіз мотивації їхньої поведінки та відомостей
про них, використання отриманої інформації у процесі менеджменту з
метою прогнозування як позитивних, так і негативних впливів та
визначення найбільшої користі від концепції стейкхолдерів для
реалізації Стратегії ДУІТ.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження в
установленому порядку.
4.2. Це Положення створено на основі існуючих вітчизняних практик,
нормативних документів, наукових та методичних розробок закладів вищої
освіти, а також на матеріалах Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, з якими детальніше можна ознайомитися за посиланнями
наведеними у списку використаних джерел.

4.3. Список використаних і рекомендованих джерел:
 Нормативні та допоміжні матеріали НАЗЯВО з акредитації.
Режим доступу: https://naqa.gov.ua/


Державна політика. Національна академія державного управління при
Президентові України. Режим доступу:
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817da853b8627f97

 Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті.
Савицька Н.Л. Харківський державний університет харчування та
торгівлі. Режим доступу:
(http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf
 Стейкхолдерський підхід у забезпеченні якості вищої освіти. Ганна
Піскурська. Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/336773799_STEJKHOLDERSKIJ_PIDHID_U_ZABEZPE
CENNI_AKOSTI_VISOI_OSVITI

 Матеріали Університету імені Альфреда Нобеля. Режим доступу:
https://duan.edu.ua/yakist/uchast-steikkholderiv.html)


Стейкхолдери, або групи впливу.
Матеріали сайту https://studme.com.ua/.Режим доступу:
https://studme.com.ua/185803187062/menedzhment/steykholdery_vlastnye_otnosheniya_st
rategicheskom_upravlenii.htm#977



Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах
урахування інтересів стейкхолдерів. І.Олексів, В. Харчук. Режим
доступу:http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Oleksiv_Kha
rchuk.pdf

 Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу:
теоретичний аспект. Вінницький національний аграрний університет.
Герасименко Ю.В.
Режим доступу: ven.ztu.edu.ua/article/download/162929/162

