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Інформаційний лист № 056 

Від 18 лютого 2021 року 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному 

консультаційному тренінгу-семінарі: 

 

«Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції» 

 

(04 березня 2021 р., з 10-00 до 18-00  on-line: ZOOM) 

 

 

Передумови брендування ВНЗ: 

1. Демографічна криза; 

2. Скорочення бюджетного фінансування; 

3. Конкуренція із закордонними ВНЗ. 
 

Актуальність бренду ВНЗ у: 

 Забезпеченні ефективної вступної кампанії; 

 Залученні та утриманні кращих викладачів; 

 Підтримці фінансової стабільності та 

інвестиційної привабливості; 

 Стимулюванні  просування ВНЗ. 

Автори тренінгу-семінару: 

Студінська Галина Яківна – д.е.н., с.н.с. ДНДІІМЕ МЕРТУ з 18-

річним практичним досвідом у сфері маркетингу та бренду,  автор 

монографій: «Five Secrets of the success of branding economy», 2019; 

«БОНЭ: Бренд-ориентированная национальная экономика», 2018; 

«Бренд у національній економіці», 2016; «Бренд: долаючи час та 

простір», 2014. 

Студінський Володимир Аркадійович - кандидат економічних наук, 

доктор історичних наук, професор, автор чисельних публікацій з питань 

освітнього маркетингу та брендингу, розробник навчальної програми 

«Економіка освіти». 

 

 
У ПРОГРАМІ:  

- Загальне розуміння бренду та брендингу; 

- Бренд ВНЗ в концепції бренд-орієнтованого розвитку національної 

економіки; 

- Алгоритм побудови бренду ВНЗ (step-by-step); 

- Вибір стратегії розвитку навчального закладу; 

- Побудова ефективних бек-офісу та фронт-офісу ВНЗ; 

- Визначення системи бренд-комунікацій просування ВНЗ; 

- Розробка елементів бренд-іміджу ВНЗ через його образи;  

- PR у освітній сфері: функції, завдання, ефективність. 

 
ЗАМОВНИК  ОТРИМАЄ у разі необхідності: 

1. Договір про виконання науково-технічних робіт; 

2. Рахунок-фактуру; 

3. Акт виконаних робіт; 
4. Паперову версію презентації. 

 

Вартість навчання  слухачів семінару – 2700 грн. 

До вказаної суми входить: 1. Навчання на тренінгу-семінарі                   

5 слухачів від одного Замовника; 2. Монографія  «Бренд у 

національній економіці» в PDF форматі 3. Сертифікати кожному 

учаснику; 4. Консультативна підтримка під час впровадження 

брендингу ВНЗ. 
 

Оплата за участь у тренінгу-семінарі проводиться на:  

р/р UA543808 050000000026004289472 в АТ «Райффанзенбанк 

«Аваль» м. Києва,  ЗКПО 31871296. Одержувач: ПП «НДНЦ 

«ПрнцепС».  

Підстава (вказується обов’язково): «За інформаційно-консультативне 

обслуговування згідно листа № 056 від 18.02.2021 р.».  

Початок тренінгу-семінару 4 березня 2021 р. у 10-00 в on-line на 

платформі ZOOM. Посилання на семінар буде вислано учаснику після 

оплати освітніх послуг та реєстрації. 

  Обов’язково зареєструйтесь до 3 березня 2021 р. за  тел.:  

1. (067)  443-17-86 (Київстар); 

2. (050) 922-59-75 (Vodafone). 
 

Про нас за посиланнями: 

https://www.facebook.com/groups/387928149054881 

https://www.ndnc-princeps.com 

Бренд ВНЗ своїми 
силами - це: 

 

1) Керованість; 
2) Якість; 
3) Економія 
коштів.  

https://www.facebook.com/groups/387928149054881
https://www.ndnc-princeps.com/

