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Керівникам закладів вищої освіти

Щодо участі у міжнародному дослідженні 
Global University Engagement Monitor

Міністерство освіти і науки України інформує щодо можливості взяти 
участь у міжнародному дослідженні співпраці закладів вищої освіти та бізнесу 
Global University Engagement Monitor (GUEM), що проводиться Центром 
досліджень Science-to-Business Marketing Research Centre (м. Мюнстер, 
Німеччина).

Дослідження Global University Engagement Monitor охоплює більше 50 
країн і має на меті аналіз сучасного стану співпраці закладів вищої освіти та 
бізнесу, визначення викликів такої взаємодії та визначення кращих практик. 
Проект ґрунтується на результатах досліджень співробітництва між закладами 
вищої освіти Європейського Союзу та бізнесом European Study to the State of 
UBC, а також State of University-Business Cooperation in Europe, що проводились 
Центром досліджень Science-to-Business Marketing Research Centre протягом 
2009-2011 pp. та 2016-2018 pp. відповідно на замовлення Європейської Комісії.

Участь українських закладів вищої освіти у даному дослідженні надасть 
можливість отримати науково обґрунтовану порівнювану з країнами 
Європейського простору вищої освіти та іншими країнами, що беруть участь у 
дослідженні, інформацію щодо механізмів їх співпраці з індустрією та факторів, 
які впливають на успішність такої взаємодії. Це сприятиме формуванню та 
імплементації доказової державної політики у сфері вищої освіти та освіти 
дорослих задля забезпечення взаємодії між закладами вищої освіти та ринком 
праці.

Національним партнером дослідження є Українська Асоціація 
Маркетингу. Детальна інформація про проект, методологічний підхід до збору 
та аналізу даних розміщена на сайті University-Business Cooperation in Europe 
(https://www.ub-cooperation.eu/).

Звертаємо Вашу увагу, що участь у дослідженні є повністю безкоштовною. 
Проходження 10-хвилинного онлайн-опитування можливе до 
31 березня 2019 року за посиланням: https://www.surveyrnonkey.de/r/ZCMV3K2 
?lang=uk; надані відповіді є анонімними. За запитом до координаторів 
дослідження (davcv/^u^o^^^^ ^ / ^^j^^^fhUtfiuenster.dc) всі респонденти
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отримають унікальний інструмент оцінки готовності закладу вищої освіти до 
співпраці з бізнесом (Cooperation Readiness Assessment).

У разі виникнення запитань звертайтесь за електронною поштою:
suprun@mon.gov.ua.

Додаток: на 11 арк.
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