
8.  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони 

 оперативне і повне інформування громадськості о діяльності 

університету; 

 моніторинг інформаційного середовища для виокремлення сучасних 

молодіжних тенденцій; 

 підтримка дружніх відносин із засобами масової інформації; 

 співпраця з активом університету (студентами, викладачами, 

співробітниками); 

 самостійне виготовлення макетів рекламної продукції. 

Слабкі сторони 

 відсутність можливості ретельно займатися контентом для соціальних 

мереж; 

 відсутність умов для створення регулярного і різноманітного 

відеоконтенту; 

 низька залученість у рекламному середовищі; 

 низький рівень комунікації з кафедрами (відсутність інформування про 

досягнення студентів і викладачів). 

Можливості  

 розширення співпраці із засобами масової інформації; 

 створення унікального якісного контенту з урахуванням потреб цільової 

аудиторії; 

 залучення студентів до генерації креативних ідей для створення 

контенту; 

 розробка брендбуку; 

 упорядкування констант фірмового стилю університету; 

 моніторинг рекламних майданчиків з метою інформування аудиторії та 

розширення співпраці з рекламними агентствами. 

Загрози 

 відток підписників із соціальних мереж через втрату актуальності; 

 відсутність позитивного ефекту від інформаційної та рекламної 

діяльності університету; 

 зниження рівня впізнаності серед потенційної аудиторії; 

 втрата іміджевих інформаційних приводів. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 планування та реалізація інформаційної діяльності шляхом взаємодії з 

громадськістю через засоби комунікації. 

Стратегічні цілі:  
1. Просування в сучасному інформаційному просторі 



1.1. Збільшення кількості підписників у соціальних мережах і переглядів 

на офіційному сайті університету шляхом створення контенту (новини, фото, 

відео). 

1.2. Створення контент-планів з метою оптимізації роботи відділу та 

проведення вступних кампаній. 

1.3. Розміщення рекламних меседжів (промоакцій) у соціальних мережах. 

1.4. Розміщення зовнішньої реклами на білбордах, на зупинках біля і 

перед університетом. 

1.5. Розповсюдження інформаційних матеріалів (буклетів, флаєрів, 

постерів) серед учнівської молоді та стейкхолдерів. 

2. Іміджеве позиціонування та популяризація освітньої діяльності 

університету в засобах масової інформації 

2.1. Висвітлення важливих університетських заходів на місцевих і 

регіональних телеканалах, друкованих виданнях, сайтах новин. 

2.2. Інформування громадськості про досягнення і міжнародні 

стажування студентів з метою профорієнтації. 

2.3. Інформування громадськості про досягнення і міжнародні 

стажування співробітників і викладачів з метою покращення та зміцнення 

позитивного іміджу університету. 

3.  Ребрендінг університету 

3.1. Затвердити константи фірмового стилю. 

3.2. Розробка брендбуку. 

3.3. Виготовлення брендової продукції: одягу, аксесуарів, техніки, 

канцелярії. 

Поточні завдання: 

 формування позитивного іміджу університету шляхом інформування 

про події, досягнення у науковій, освітній і культурній діяльності 

співробітників та викладачів; 

 забезпечення прозорості у роботі університету шляхом розвитку 

офіційних корпоративних веб-ресурсів МДУ (сайту університету, факультетів, 

серій наукового видання «Вісник МДУ» тощо); 

 просування університету в соціальних мережах; 

 співпраця із засобами масової інформації;  

 виготовлення брендової продукції; 

 пошук нових платформ для рекламування університету; 

 моніторинг інформаційного простору на предмет висвітлення діяльності 

університету; 

 активізація взаємодії зі студентським самоврядуванням та 

випускниками. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 проведення прес-конференцій; 

 проведення рекламних кампаній; 



 розробка брендбуку; 

 висвітлення діяльності університету на офіційних веб-ресурсах та у ЗМІ, 

зокрема заходів; 

 оновлення інформації, зокрема документів, на офіційному сайті 

університету; 

 актуальний постинґ у соціальних мережах; 

 розробка макетів та виготовлення сувенірної продукції університету. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість підписників на сторінці університету в соціальних мережах; 

 статистика відвідувань офіційних веб-ресурсів університету; 

 кількість позитивних матеріалів про університет, опублікованих у ЗМІ. 
 

 


