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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа содержит: 63 страницы, 44 источника, 3 приложения.  

Перечень ключевых слов: СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТРАН, ИМИДЖ СТРАНЫ, 

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СТРАНЫ, 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ АУДИТОРИИ.  

Объект исследования: спортивные мероприятия как инструмент 

формирования имиджа страны. Предмет: коммуникативные аспекты 

спортивных мероприятий в формировании имиджа страны  (на примере 

Чемпионата мира по хоккею-2014).  

 Цель работы:  анализ спортивного мероприятия в качестве инструмента 

формирования имиджа страны.  

Методы исследования: анализ официального сайта Беларуси и сайта 

Чемпионата мира по хоккею, систематизация понятий по формированию 

национального бренда, анализ работы медиа-центра на основе наблюдений за 

работой медиа-центра Чемпионата мира по хоккею.   

Полученные результаты и их новизна: изучены основные теоретико-

методологические аспекты формирования имиджа страны с помощью 

спортивных мероприятий, доказано, что спортивные мероприятия являются 

важным эффективным инструментом при формировании имиджа страны.  

Новизна работы заключается в рассмотрении спортивного мероприятия 

как инструмента по формированию имиджа страны на примере Чемпионата 

мира по хоккею-2014.  

Область возможного практического применения: при разработке имиджа 

страны, при организации спортивного мероприятия и использовании 

спортивного мероприятия в качестве инструмента по формированию имиджа 

страны.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

     Дыпломная работа мае: 63 старонкі, 44 крыніцы, 3 дадатакі.  

     Спіс ключавых слоў: СПАРТЫЎНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ФАРМІРАВАННЯ ІМІДЖУ КРАІНЫ, ІМІДЖ КРАІНЫ, 

БРЭНДЫНГ ТЭРЫТОРЫЙ, ФАРМІРАВАННЕ ІМІДЖУ КРАІНЫ, 

ЗНЯШНЯЯ І ЎНУТРАНАЯ АЎДЫТОРЫІ.  

      Аб’ект даследавання:  спартыўныя мерапрыемствы як інструменты 

па фарміраванні іміджу краіны. Прадмет: камунікатыўныя аспекты 

спартыўных мерапрыемстваў у фарміраванні іміджу краіны (на прыкладзе 

Чэмпіяната свету па хакеі-2014). 

     Мэта работы:  аналіз спартыўнага мерапрыемства ў якасці 

інструмента па фарміраванні іміджу краіны.  

   Метады даследавання: аналіз афіцыйнага сайта Беларусі і сайта 

Чэмпіянату свету па хакеі, сістэматызацыя паняццяў па фарміраванні 

нацыянальнага брэнда, аналіз работы мэдыя-цэнтра, заснаваны на назіранні 

за работай медыя-цэнтра Чэмпіянату свету па хакеі.  

    Атрыманыя вынікі і іх навізна: былі вывучаны асноўныя тэорыка-

метадалагічныя аспекты фарміравання іміджу краіны з дапамогай 

спартыўных мерапрыемстваў, даказана, што спартыўныя мерапрыемствы 

з’яўляюцца аднымі з многіх эфектыўных інструментаў пры фарміраванні 

іміджу краіны.  

   Навізна работы ў разглядзе спартыўнага мерапрыемства як 

інструмента па фарміраванні іміджу краіны на прыкладзе Чэмпіянату свету 

па хакеі-2014.  

   Галіна магчымага практычнага ўжывання: пры распрацоўцы іміджу 

краіны, пры арганізацыі спартыўнага мерапрыемства і выкарыстанні 

спартыўнага мерапрыемства ў якасці інструмента па фарміраванні іміджу 

краіны.  

   Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 

правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

 

 

 

 

 

 

Міхлюк А.А.                                                        _________________ 



 

ABSTRACT 

 

    The research includes: 63 pages, 44 sources, 3 supplements. 

    Keywords:  ROLE OF SPORS EVENTS IN FORMING COUNTRY 

EMAGE, COUNTRY IMAGE, TERRITORIAL BRANDING, FORMING 

IMAGE OF THE COUNTRY, EXTERNAL AND INTERNAL AUDIENCE.  

    The object of the diploma paper is sports events used as a tool for creating 

a country image. The subject of the diploma is communicative aspects of sports 

events in forming image of the country (based on The World Hockey 

Championship-2014).  

    The aim of this diploma paper is to analyze sports events as a tool for 

creating image of the country.  

    The research methods are analysis of the main website of  Belarus and the 

website of the World Hockey Championship-2014, systemization of definitions for 

creating a  national brand, analysis of the media-center through the observation of  

the media-center of the World Hockey Championship-2014. 

   Through the analysis of the main theoretical and methodical aspects of 

forming a country image a conclusion has been reached that sports events are one 

of the main effective tools for forming a country image. 

   The novelty of this paper is in viewing a sports event as a tool for forming a 

country image based on the World Hockey Championship.  

   Area of possible practical application: forming image of the country, 

organizing a sports event and using sport events as an instrument for creating the 

image of the country.  

   The author of the diploma confirms that the provided analytical material 

shows correct and objective information about the topic and all the information 

sources which were used and referred to in the paper are marked as such.  
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