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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: страниц – 59, источников – 42, приложений – 1. 

ИМИДЖ, ИМИДЖЕЛОГИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ, БРЕНД, 

РЕПУТАЦИЯ, МАЛЫЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ, ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Объект исследования: имидж малых городов Беларуси. 

Предмет исследования: технологии формирования территориального 

имиджа. 

Цель работы: проанализировать имидж малых городов Беларуси на 

современном этапе, выделить перспективные инструменты и технологии его 

формирования. 

Новизна работы состоит в рассмотрении и анализе малых городов 

Беларуси в контексте их нынешнего и потенциального имиджа. 

Методы исследования: эмпирические, общелогические, наблюдение, 

описание, сравнение, теоретический анализ и синтез. 

Полученные результаты и их новизна: выделен и проанализирован ряд 

инструментов для территориального имиджмейкинга, рассмотрена методология 

его создания, а также обоснована значимость и перспективность данного 

направления. Проанализировано современное состояние имиджа ряда малых 

городов Беларуси, предложены рекомендации для их продвижения. Проведено 

исследование внутреннего имиджа города Осиповичи, разработана его 

имиджеобразующая концепция для различных целевых групп. 

Область возможного практического применения: проанализированный и 

описанный комплексный подход в формировании территориального имиджа 

может быть использован специалистами в сфере паблик рилейшнз, рекламы 

и смежных областей для продвижения малых городов. Выделенные 

особенности и проблемы рассматриваемой темы в нашей стране могут 

помочь в понимании нынешнего состояния данной отрасли, и, как результат, 

более детального, продуманного и эффективного подхода к созданию 

имиджевой стратегии на основе имеющихся данных. 

Автор работы подтверждает достоверность исследования, а также 

объективность ссылок на источники, использованные в работе. 

 

 

Остроух П.А.      _________________ 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: старонак – 59, крыніц – 42, дадаткаў – 1. 

ІМІДЖ, ІМІДЖАЛОГІЯ, ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫ ІМІДЖ, БРЭНД, 

РЭПУТАЦЫЯ, МАЛЫЯ ГАРАДЫ БЕЛАРУСІ, ПРАСОЎВАННЕ 

ТЭРЫТОРЫІ. 

Аб’ект даследавання: імідж малых гарадоў Беларусі. 

Прадмет даследавання: тэхналогіі фарміравання тэрытарыяльнага 

іміджу. 

Мэта працы: прааналізаваць імідж малых гарадоў Беларусі на сучасным 

этапе, вылучыць перспектыўныя інструменты і тэхналогіі яго фарміравання. 

Навізна працы заключаецца ў разглядзе і аналізе малых гарадоў Беларусі 

ў кантэксце іх цяперашняга і патэнцыйнага іміджу. 

Метады даследавання: эмпірычныя, агульналагічныя, назіранне, 

апісанне, параўнанне, тэарэтычны аналіз і сінтэз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выдзелены і прааналізаваны шэраг 

інструментаў для тэрытарыяльнага іміджмэйкінгу, разгледжана метадалогія яго 

стварэння, а таксама абгрунтавана значнасць і перспектыўнасць дадзенага 

кірунку. Прааналізаваны сучасны стан іміджу шэрагу малых гарадоў Беларусі, 

прапанаваныя рэкамендацыі для іх прасоўвання. Праведзена даследаванне 

ўнутранага іміджу горада Асіповічы, распрацавана яго іміджаўтваральная 

канцэпцыя для розных мэтавых груп. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прааналізаваны і 

апісаны комплексны падыход у фарміраванні тэрытарыяльнага іміджу можа 

быць выкарыстаны спецыялістамі ў сферы паблік рілэйшнз, рэкламы і 

сумежных абласцей для прасоўвання малых гарадоў. Выдзеленыя асаблівасці 

і праблемы разглядваемай тэмы ў нашай краіне могуць дапамагчы ў 

разуменні цяперашняга стану дадзенай галіны, і, як вынік, больш дэталёвага, 

прадуманага і эфектыўнага падыходу да стварэння іміджавай стратэгіі на 

аснове наяўных дадзеных. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць даследвання, а таксама 

аб’ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя ў працы. 

 

Астраух П.А.      _________________ 
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THE ABSTRACT 

Diploma work: pages – 58, sources – 28, applications – 1. 

IMAGE, IMAGEOLOGY, TERRITORIAL IMAGE, BRANDS, 

REPUTATION, THE SMALL TOWNS OF BELARUS, TERRITORIES 

PROMOTION. 

Object of the research: image of small towns of Belarus. 

Subject of the research: technology of forming the territorial image. 

Objective: to analyze the image of the small towns of Belarus at the present 

stage, highlight promising tools and technologies of its formation. 

The novelty of the work is reviewing and analyzing the small towns of 

Belarus in the context of their current and potential image. 

Methods of the research: empirical, general logical, observation, description, 

comparison, the theoretical analysis and synthesis. 

The results and their novelty: isolate and analyze a number of tools for spatial 

image making, reviewed the methodology of its creation, also proved the importance 

and prospects of this direction. The current state of the image of a number of small 

towns in Belarus, offered recommendations for their promotion. The study of the 

internal image of the city Osipovichi, developed the concept of image formation for 

different target groups. 

The area of possible practical application: analyze and describe the integrated 

approach in the formation of spatial image can be used by specialists in the field of 

public relations, advertising and related fields for the promotion of small towns. 

Highlighted features and problems of the topic in the country can help in 

understanding the current state of the industry, and as a result, more detailed, 

thoughtful and effective approach to the creation of image strategy based on available 

data. 

The author of the study confirms the reliability and objectivity of links to the 

sources used in the work. 

 

Ostrouh P.A.      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 




