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ФАРМІРАВАННІ БРЭНДА ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ 
 

Павелічэнне канкурэнцыі на адукацыйным рынку, у тым ліку і 

з’яўленне так званай “нефармальнай” адукацыі, якое па часе супала з 

памяншэннем колькасці патэнцыйных абітурыентаў, непазбежна прыводзіць 

да таго, што вышэйшыя навучальныя ўстановы сутыкаюцца з неабходнасцю 

істотнага  перагляду сваіх поглядаў на ролю маркетынгавых інструментаў у 

фарміраванні і прасоўванні ўласнага брэнда. Пры гэтым таксама змяняецца і 

разуменне брэнда, адбываецца яго пераасэнсоўванне, пераход ад 

традыцыйных ідэнтыфікацыйных функцый брэнда да паняццяў іміджу, 

рэпутацыйнага менеджменту, грамадскага меркавання – а гэта значыць 

пераход ад традыцыйных рэкламных да інтэграваных маркетынгавых 

камунікацый з павелічэннем ролі сувязей з грамадскасцю як неад’емнага 

інструмента фарміравання брэнда. 

Традыцыйны ўніверсітэцкі падыход да прасоўвання ўласнага брэнда 

заключаецца звычайна ў адсутнасці сістэмных мерапрыемстваў па 

падмацаванні іміджу, узмацненні ўласнай рэпутацыі і ў большасці выпадкаў 

звычайна засяроджваецца на “старых” правераных метадах: размяшчэнне 

інфармацыі ў даведніках для абітурыентаў ды правядзенні “дзён адчыненых 

дзвярэй”.  Да традыцыйных метадаў фарміравання брэнда можна таксама 

аднесці і правядзенне ўнутрыўніверсітэцкіх алімпіяд сярод школьнікаў 

выпускных класаў, што з’яўляецца варыянтам прафарыентацыйнай работы. 

Некаторыя ўстановы вышэйшай адукацыі выкарыстоўваюць і рэкламныя 

камунікацыі: у СМІ, вонкавая і транзітная рэклама і інш.  

Разам з тым, у пераважнай большасці выпадкаў гэтыя намаганні 

нескаардынаваныя, маюць несістэмны характар і, адпаведна, не могуць 



лічыцца эфектыўнымі. Наяўнасць у ўстановы вышэйшай адукацыі 

інтэграванай інфармацыйнай палітыкі ў час татальнай змены парадыгмы 

вышэйшай адукацыі можа стаць вырашальным фактарам паспяховай 

дзейнасці арганізацыі і яе перспектыў. Сутнасць інтэграванай 

інфармацыйнай палітыкі заключаецца ў адзінстве рознанакіраваных 

дыферэнцыяльнага і інтэграцыйнага вектараў: па-першае, установа 

вышэйшай адукацыі павінна сфармуляваць і ўсведамляць сваю ключавую 

перавагу над канкурэнтамі (“у чым мы найпершыя, найлепшыя, 

найбуйнейшыя, найноўшыя”) і, па-другое, мець адзіную сістэму данясення 

гэтай ключавой канкурэнтнай перавагі да мэтавых аўдыторый, уключаючы 

адзіную інфармацыйную палітыку і скаардынаваны інфармацыйны паток ад 

усіх структурных адзінак арганізацыі. 

  Інтэграваная інфармацыйная палітыка ўключае таксама наяўнасць у 

арганізацыі распрацаванай місіі арганізацыі, якая павінна адлюстроўваць 

доўгатэрміновае стратэгічнае бачанне яе будучыні. Тактычныя 

маркетынгавыя інструменты, якія ўжываюцца для дасягнення 

кароткатэрміновых мэтаў, могуць вар’іравацца, але стратэгія арганізацыі ў 

дачыненні да яе брэнда павінна заставацца стабільнай на працягу доўгага 

часу.  

Інтэграваная інфармацыйная палітыка ўстановы вышэйшай адукацыі, 

накіраваная на фарміраванне брэнда, немагчыма без уключэння ў працэс 

камунікацыі ўсіх супрацоўнікаў і студэнтаў, якія павінны падзяляць 

карпаратыўнае “бачанне” будучага арганізацыі. Менавіта яны з’яўляюцца 

асноўнымі “праваднікамі” карпаратыўных ідэй арганізацыі і адыгрываюць 

значную ролю ў данясенні іх да знешніх аўдыторый, і, адпаведна, у 

фарміраванні брэнда гэтай арганізацыі.    

Натуральна, што асноўным бар’ерам у правядзенні інтэграванай 

інфармацыйнай палітыкі ўстановы вышэйшай адукацыі з’яўляецца яе 

традыцыйная структура: рэктарат – факультэты – кафедры. Па-першае, 

недапушчальная для арганізацыі сітуацыя, калі розныя структурныя 



падраздзяленні ўніверсітэта канкурыруюць паміж сабой за “лаяльных” 

абітурыентаў замест таго, каб прыцягваць новых. Па-другое, складаная 

іерархічная гарызантальная і вертыкальная сістэма кіравання і 

рознанакіраваныя інтарэсы структурных адзінак таксама з’яўляюцца 

бар’ерам для правядзення адзінай інфармацыйнай палітыкі ўстановы 

вышэйшай адукацыі. Пры гэтым неабходна разумець, што брэнд любой 

арганізацыі існуе ў непарыўнай сувязі ад яе іміджу і рэпутацыі, і кожнае 

дзеянне, заява, любая інфармацыя пра дзейнасць арганізацыі тым ці іншым 

чынам накладвае свой адбітак на ўспрыманне кампаніі мэтавымі 

аўдыторыямі.  

Фарміраванні брэнда ўстановы вышэйшай адукацыі, такім чынам, у 

многім залежыць ад планамернага і доўгатэрміновага прымянення 

інтэграванай інфармацыйнай палітыкі, якая засноўваецца на адзінстве 

намаганняў ўсіх структурных падраздзяленняў, супрацоўнікаў і студэнтаў, 

якія “вераць” у місію арганізацыі, падзяляюць стратэгічнае бачанне яе 

будучага, усведамляюць яе канкурэнтныя перавагі, даносяць іх да мэтавых 

аўдыторый праз каардынаваны і сістэмны падыход да генерацыі 

інфармацыйнага патоку арганізацыі. 


