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Загострення конкуренції ініціює застосування університетами 

методів і інструментів маркетингу для формування конкурентних 
переваг, забезпечення високої споживацької привабливості своїх 
спеціальностей підготовки, посилення позицій на вітчизняному 
і зарубіжних ринках науково-освітніх послуг тощо. Вплив комплексу 
маркетингових заходів і зворотних реакцій на них відображається 
у ставленні економічних контрагентів і контактних аудиторій, формує 
у їх свідомості імідж університету. В умовах нелінійного зростання 
комунікаційних впливів на поведінку суб’єктів ринку науково-
освітніх послуг, зокрема, внаслідок існуючого лавиноподібного 
поширення інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ), роль 
іміджу університету і його підрозділів як фактору конкурентоспро-
можності постійно зростає. Це актуалізує проблему формування 
і ефективного управління іміджом університету. 

 Імідж розглядається як стійкий тривалий позитивний образ 
університету (його структурних підрозділів) у свідомості економічних 
контрагентів та контактних аудиторій, який створює певну значиму 
для них систему цінностей, а також є нематеріальним фактором 
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формування конкурентних переваг на національному чи міжнародних 
ринках науково-освітніх послуг у довгостроковій перспективі. 
Практика свідчить, що з множини підходів до управління іміджом 
(виробничий, кадровий, маркетинговий, споживчий тощо) в умовах 
перманентних змін вектору впливу факторів зовнішнього середовища 
доцільним є застосування комунікаційного підходу який передбачає 
застосування інструментів маркетингу. Він дозволяє оперативно 
спрямовувати комунікативні потоки на забезпечення позитивного 
сприйняття цільовими аудиторіями усіх аспектів діяльності 
університету, підвищуючи тим самим його конкурентні позиції. 
Систему маркетингу (у т.ч. комплексу маркетингових комунікацій) 
сучасного університету доцільно будувати знизу вгору [1,2]. У цьому 
випадку стратегії науково-освітнього розвитку інститутів (факуль-
тетів) розглядаються як рівнодіючі інтересів їх кафедр (в основному 
випускових), а рівнодіюча інтересів інститутів (факультетів) складає 
стратегію науково-освітнього розвитку університету у цілому. Звичайно, 
узгодження стратегій та координацію їх реалізації здійснює керів-
ництво університету та інститутів (факультетів).  

Одним з дієвих інструментів формування і посилення іміджу 
випускових кафедр університету є регулярне проведення профільних 
наукових конференцій, які поєднують наукову і культурну складову. 
Узагальнення багаторічного успішного досвіду організації і прове-
дення наукових конференцій дозволило зробити висновок, що вони 
дозволяють розвивати практично усі складові зовнішнього і внут-
рішнього іміджу кафедри. Зокрема, сприяють підвищенню складових 
зовнішнього іміджу, до яких відносять: 

 Бізнес-імідж: регулярність проведення, неухильність вико-
нання взятих організаторами зобов’язань щодо організаційної, 
наукової і культурної складових у т.ч. видання до початку 
конференції тез і програми, видання в стиснені терміни після 
проведення конференції (2–3 місяці) монографій та статей 
тощо; 

 Імідж продукту: науково-освітніх послуг, які відзначаються 
високою якістю, корисністю і різноманітністю; культурних 
послуг, їх програма оновлюється щорічно (щодо місця і виду 
проведення, складу учасників тощо);  

 Імідж учасників: запрошення і забезпечення участі відомих 
науковців як вітчизняних, так і зарубіжних; після кількох від-
відувань переважна більшість з них стає постійними учасниками, 
чому сприяють програми лояльності, зокрема, відзначення 
учасників у різних номінаціях та ін. заходи; 
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 Візуальний імідж: авторський стиль оформлення матеріалів 
конференції, відпрацьований процес проведення, фізичне 
оточення (аудиторії та їх обладнання, місця розміщення 
учасників), сприятливе психологічне сприйняття тощо; 

 Соціально-екологічний імідж: частина наукової програми 
і культурна програма конференції проходять у екологічно-
чистій місцевості, з можливістю огляду історичних і етногра-
фічних об’єктів, можливість взяти участь у цікавих заходах.  

Організація і проведення кафедрою наукових конференцій також 
сприяє зростанню її внутрішнього іміджу, зокрема за складовими: 

 Організаційна культура та соціально-психологічний клімат: 
всіляка підтримка ініціативи організаторів; організацію 
і керівництво конференціями здійснюють аспіранти та молоді 
викладачі; розподіл функціональних обов’язків здійснюється 
з урахуванням побажань і наявних можливостей (художник, 
музикант, спеціаліст в сфері ІТ тощо); можливість проявити 
себе, налагодити контакти з учасниками конференції; участь 
в організації приймають усі без винятку співробітники кафедри; 
регулярне обговорення заходів підготовки і вирішення наявних 
проблем; атмосфера свята; 

 Імідж персоналу: кожен реалізує свої сильні сторони як 
науковій так і культурній частині конференції (екскурсовод, 
організатор спортивно-розважальних заходів тощо); можли-
вість представити свої напрацювання відомим фахівцям, 
уточнити напрями досліджень, зав’язати корисні знайомства 
тощо, стимулює до якісного виконання функціональних обов’язків.  

Зростанню іміджу також сприяє висвітлення конференції 
у місцевих і регіональних ЗМІ (друкованих і електронних періодичних 
виданнях, телебаченні); соціальних мережах, спеціалізованих сайтах 
тощо. Видання конференції (тези, журнальні статті, вітчизняні 
і зарубіжні монографії) викладаються у інституційних репозитаріях 
університетів. Вони мають високі показники цитування. 

Слід зазначити, що наукові конференції сприяють зростанню 
іміджу університету, а також його інтелектуальному капіталу 
у цілому (імідж є його складовою) [3].  
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У наші дні більшість рекламних повідомлень в ЗМІ базуються 

на використанні гендерних стереотипів, які закріпилися у свідомості 
суспільства протягом довгих років. На форми прояву стереотипів 
впливають соціокультурні та демографічні фактори.  

Зазвичай образи маскулінного та фемінного в рекламі проти-
ставляються та зображуються надто стереотипно. Чоловіків пов’я-
зують із публічною сферою життя, жінок навпаки – з приватною. 
Рекламісти лише використовують ці сформовані стереотипи для 
створення необхідного образу навколо рекламованого продукту. 

Актуальність проблеми пов’язана з необхідністю вивчення 
питання формування гендерних ролей, форм їх прояву в рекламі, 
а також заходів, які можуть допомогти у формуванні адекватного 
уявлення гендерних ролей у суспільстві та у рекламі. 


