
Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України від Британської Ради в Україні. 

Проєкт «Менеджмент брендингу» 

 Проєкт ребрендингу Луцькогонаціонального технічного університету відібраний до третього туру 

Програма розвитку вищої освіти в Україні.  

Мета проєкту: Управління брендом ЛуцькНТУ на ринку освітніх послуг 

В рамках проєкту, за фінансової підтримки Британської Ради, до м. Ньюкасл-апон-Тайн (Англія) з 

метою участі у навчальному візиті до Нортумбрійського університету в рамках Програми розвитку 

лідерського потенціалу університетів України від Британської Ради в Україні  з 20.01.2019 р. по 

26.01.2019 р. представники ЗВО взяли участь у заходах та навчаннях із впровадження досвіду 

Великобританії із ребрендингу та лідерсого потенціалу у освітніх закладах.  

Візит до Великої Британії обумовлений проєктом лідерства в університеті , який фінансувався 

Британською радою. Оскільки Луцький НТУ має домовленість із британським ЗВО, представники 

Луцького національного технічного університету взяли участь у поїздці. Проєкт передбачав участь  

представників академічної спільноти всіх рівнів, тож до візиту залучені представники Луцького НТУ 

від ректора до студента, зокрема, ректор Савчук П.П., проректор з НПР Галущак В.Л.,  декан 

факультету бізнесу Хвищун Н.В., завідувач кафедри менеджменту Вавдіюк Н.С., фахівець відділу 

міжнародних зв’язків Мачульська К.Я. та студент IV курсу факультету будівництва та дизайну Ільчук 

В.О. 

Університет Нортумбрії отримав грант на розвиток лідерства (у розмірі 6000 фунтів стерлінгів) від 

Британської Ради в Україні для розробки проекту з Луцьким національним технічним 

університетом в Україні в рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. 

У рамках програми 6 членів української делегації Луцького національного технічного університету 

відвідали факультет бізнесу та права  Нортумбрійського університету та ознайомились із 

особливостями та ііноваційними підходами у лідерському потенціалі освітнього закладу та 

інноваційним особливостям ребрендингу.  

Метою візиту є ознайомлення з кращими практиками управління університетами, лідерства та 

освіти, а також обмін професійними знаннями та практичними знаннями в галузі академічної 

доброчесності та менеджменту брендингу.  

 



 

 



Посилання про візит в рамках проєкту: 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-vidbulosya-chergove-zasidannya-rektoratu-8 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-planove-zasidannya-rektoratu-0 

Основні результати проекту. 

В результаті реалізації проекту: 

розроблено: 
– стратегію брендингу Луцького НТУ; 
– концепцію бренду Луцького НТУ; 
– комунікативну, візову, сенсорну та динамічну ідентифікація бренду Луцького НТУ; 
– брендбук Луцького НТУ; 
– паспорт корпоративної документації Луцького НТУ; 
Реалізація проекту призвела до: 
– покращення іміджу та престижу Луцького НТУ 
– кращої впізнаваності  Луцького НТУ на вітчизняному та міжнародному  ринку освітніх послуг; 
– кращої впізнаваності  Луцького НТУ серед роботодавців; 
– наявості єдиного корпоративного стилю в Луцькому НТУ; 
– відчуття кожного працівника університету різного рангу до приналежності до єдиної 
університетської команди; 
– відчуття студента університету приналежності до брендованого університету. 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЄКТУ: 

 

Так,28 січня 2020 на Вченій Раді університету були затверджені логотип та нова символіка  

Луцького НТУ, а  у березні 2020 у Луцькому національному технічному університеті відбулася 

презентація ребрендингу університету. Участь у заході взяв ректор Луцького НТУ Петро Савчук, 

проректори із науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук і Олена Ковальчук та представники ЗМІ. 

На презентації в університеті презентували новий логотип ЗВО, сувенірну та друковану продукцію, 

а також продемонстрували проект брендбуку. Обраний для логотипу колір індиго – це знак 

вишуканості, креативності, неповторності. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-vidbulosya-chergove-zasidannya-rektoratu-8
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-planove-zasidannya-rektoratu-0


 

«Це надзвичайно важливий захід для області, міста і для нас. Те, що ми сьогодні презентуємо – це 

Волинь, це справжня перспективна, креативна і конкурентна Україна. Те, що ми зробили, не 

соромно показати і порівняти із провідними університетами світу: з Великобританією, 

Шотландією, Португалією, Швецією. Ми рухаємося до касти елітних успішних університетів і досі 

не мали знакових брендових креативних складових, що показують не лише  рівень нашого 

випускника, але й рівень презентабельності ЗВО в цілому. Ми дослухалися до найкращих 

побажань і пропозицій іноземних колег і тепер маємо приємність презентувати ту маленьку 

частинку нашої роботи, над якою ми довго працювали», - наголошує проф. Петро Савчук. 

 



Проректор із науково-педагогічної роботи проф. Олена Ковальчук розповіла, що робота над 

створенням ребрендингу почалася ще у 2018 році, коли університет виграв проект Британської 

ради. Поект заявлений як брендменеджмент університету, кінцевим продуктом якого має бути 

брендбук. 

 

«Велика кількість людей була долучена до процесу. Ми працювали у команді, до якої увійшли 

студенти, викладачі, проектна група і кожен давав свої пропозиції та ініціативи. Була створена 

відбіркова комісія, за участі зовнішніх та внутрішніх експертів, представників ІТ та дизайнерських 

компаній. В результаті обрали три логотипи і визнання здобув той варіант, який ми сьогодні 

презентуємо. Ми вирішили уніфікувати продукцію, щоб вона була представлена як на візитівках, 

так і на сувенірній продукції і презентаціях, за використанням факультетів та кафедр», - каже 

Олена Ковальчук. 

 

Студент кафедри дизайну та творець логотипу Дмитро Березюк поінформував про основне 

завдання його роботи та особливості, закладених у неї, сенсів. 

«В нас було завдання створити логотип нашого університету і я вирішив взяти за основу те,  що 

може пов’язувати Луцьк, Волинь та Луцький НТУ між собою. На роботі можна побачити 

геральдичний герб Волині, символіку нинішнього промоційного логотипу міста Луцька, тобто ключ 

та вежу замка Любарта», - додав Березюк. 

 



 

 



 

Натомість, завідувач кафедри менеджменту Наталія Вавдіюк розповіла про ідею зміни бренду 

Луцького НТУ: «Насамперед ми визначали проблематики університету, щоб зорієнтуватися, як 

бути впізнаваними на ринку. Так, була створена команда для формування нових креативних 

думок». 

 



 

Основними цілями проекту, каже  Наталія Вавдіюк, є: стратегія брендингу, концепція, 

впізнаваність та емоційна доступність із врахуванням позитивних емоцій. 

Реалізація проекту включає чотири етапи: опитування першокурсників та старшокурсників. 

Загалом було задіяно більше 70% студентів Луцького НТУ. Також було здійснено оцінку 

архетипів ЗВО, формовано стратегію та проект бендбуку. 

«Найвищою оцінкою реалізації бренду буде наша репутація, а це рейтинги у міжнародних 

виданнях, оцінка наукових робіт та оцінка роботодавців. Фактично, показуючи основні складові 

брендингу, ми задіюємо ті елементи, які передують процесу брендингу, а не просто 

представляємо логотип», - зазначає спікер. 

Посилання про події реалізації проєкту:  

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/rebrending-luckogo-ntu-pivstolitnya-istoriya-v-novomu-logotipi 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/nova-simvolika-sistema-reytinguvannya-ta-novi-partneri-vchena-

rada-u-luckomu-ntu 

Посилання на символіку на сайті: 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/university-symbolics 

https://drive.google.com/drive/folders/1-r_29LK1Iir3JFH8XUWat50IiT0uxQ77 

 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/rebrending-luckogo-ntu-pivstolitnya-istoriya-v-novomu-logotipi
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/nova-simvolika-sistema-reytinguvannya-ta-novi-partneri-vchena-rada-u-luckomu-ntu
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/nova-simvolika-sistema-reytinguvannya-ta-novi-partneri-vchena-rada-u-luckomu-ntu
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/university-symbolics
https://drive.google.com/drive/folders/1-r_29LK1Iir3JFH8XUWat50IiT0uxQ77


Крім того, на продовження концепції брендингу та з метою популяризації серед академічної 

спільноти, було розроблено стікерпак для мобільного додатку із новою айдентикою Луцького НТУ. 

До даного виду продукту були долучені студенти групи Д-22 кафедри дизайну,  Панасюк Ірина та 

Юноша Софія, Керівник: доц. Христина Хворост.  

Посилання на стікерпаки для скачування для ТЕЛЕГРАМ тут: https://t.me/addstickers/LutskNTU 

https://t.me/addstickers/LutskNTU

