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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджуються специфіка формування та
реалізації комунікаційної діяльності закладу вищої освіти на прикладі
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
як засобу просування освітніх послуг. Охарактеризовано цільову аудиторію
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 
проаналізовано інструменти та форми його маркетингової комунікації на ринку 
освітніх послуг.

Ключові слова: комунікаційна політика, установа вищої освіти, ринок
освітніх послуг, інструменти та форми маркетингової комунікації.

The master's work eximines the specifics of the formation and implementation of 
communication activities of the Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 
University as a means of promoting educational services in a competitive market. In 
the work was charatarized the target audience of the Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National University as a guarantee of a successful communication 
policy; analyzed tools and forms of marketing communication of the the Kremenchuk
Mykhailo Ostrohradskyi National University in the market of educational services. 
Also was highlighted the specifics of advertising as the basis for the communication 
policy of a higher education institution and identified the main components of its 
advertising and information activities.

Keywords: communication policy, institution of higher education, market of
educational services, tools and forms of marketing communication.




