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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ем дыпломнай работы складае 56 старонак і ўключае 4 ілюстрацыі, 

3 прыкладанні і 42 выкарыстаныя крыніцы.  

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ВОБРАЗ, ВОБРАЗ КРАІНЫ, ІМІДЖ КРАІНЫ, 

ІМІДЖАВАЯ РЭКЛАМА, БРЭНД КРАІНЫ, СТРУКТУРА БРЭНДА 

КРАІНЫ, ФАРМІРАВАННЕ БРЭНДА КРАІНЫ, МАРКЕТЫНГ 

ТЭРЫТОРЫЙ, МАРКЕТЫНГ КРАІНЫ, СТРАТЭГІЧНАЕ 

МАРКЕТЫНГАВАЕ ПЛАНАВАННЕ, МЭТАВАЯ ГРУПА (АЎДЫТОРЫЯ), 

ПАЗІЦЫЯНАВАННЕ, ПАЗІЦЫЯНАВАННЕ КРАІНЫ, ПАДСТАВА ДЛЯ 

ПАЗІЦЫЯНАВАННЯ, СТРАТЭГІЯ ПАЗІЦЫЯНАВАННЯ. 

Аб'ект даследавання дыпломнай работы – іміджавыя рэкламныя 

відэаролікі пра Беларусь. Прадмет даследавання дыпломнай работы – вобраз 

Беларусі ў іміджавых рэкламных відэароліках. Мэта дыпломнай работы – 

выяўленне асаблівасцяў прадстаўленага ў іміджавай рэкламе вобразу 

Беларусі. Метадалагічную аснову дыпломнай работы склаў метад case-study 

на аснове семіятычна-рытарычнага аналізу, а таксама якаснага кантэнт-

аналізу.  

У працэсе напісання дыпломнай работы былі атрыманыя наступныя 

вынікі: вылучаны ключавыя характарыстыкі вобраза Рэспублікі Беларусь, 

прадстаўленага ў іміджавай рэкламе; зроблены падбор існуючых прома-

ролікаў, што ўяўляюць сабой іміджавую рэкламу Рэспублікі Беларусь, 

выяўлены асаблівасці пазіцыянавання іміджу краіны дзяржаўнымі 

інстытуцыямі і недзяржаўнымі грамадскімі ініцыятывамі.  

Навізна атрыманых вынікаў абумоўлена адсутнасцю комплекснага 

падыходу да пазіцыянавання вобразу Рэспублікі Беларусь і фармавання 

іміджу краіны, нявызначанасцю падстаў для пазіцыянавання. Атрыманыя 

вынікі характарызуюцца шырокімі магчымасцямі тэарэтычнага і практычнага 

ўжывання. Матэрыялы дыпломнай работы могуць ужывацца ў навучальным 

працэсе, а таксама пры распрацоўцы рэкламнай стратэгіі Рэспублікі Беларусь 

і планаў развіцця краіны. Матэрыялы і вынікі дыпломнай работы былі 

атрыманыя на падставе дакладных крыніц і самастойна праведзеных 

тэарэтычных і практычных даследаванняў. 

 

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 56 страниц и включает 3 

иллюстрации, 3 приложения и 42 использованных источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗ, ОБРАЗ СТРАНЫ, ИМИДЖ СТРАНЫ, 

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА, БРЭНД СТРАНЫ, СТРУКТУРА БРЕНДА 

СТРАНЫ, ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА СТРАНЫ, МАРКЕТИНГ 

ТЕРРИТОРИЙ, МАРКЕТИНГ СТРАНЫ, СТРАТЕГИЧЕСКЕ 



МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА (АУДИТОРИЯ), 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРО-ВАНИЕ СТРАНЫ, 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, СТРАТЕГИЯ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 

Объект исследования дипломной работы – имиджевые рекламные 

видеоролики о Беларуси. Предмет исследования дипломной работы – образ 

Беларуси в имиджевых рекламных видеороликах. Цель дипломной работы – 

выявление особенностей представленного в имиджевой рекламе образа 

Беларуси. Методологическую основу дипломной работы составил метод 

case-study на основе семиотическо-риторического анализа, а также 

качественного контент-анализа. 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: выделены ключевые характеристики образа Республики 

Беларусь, представленного в имиджевой рекламе; сделан подбор 

существующих промо-роликов, представляющих собой имиджевую рекламу 

Республики Беларусь; выявлены особенности позиционирования имиджа 

страны государственными институтами и негосударственными 

общественными инициативами.  

Новизна полученных результатов обусловлена отсутствием 

комплексного подхода к позиционированию образа Республики Беларусь и 

формирования имиджа страны, неопределенностью оснований для 

позиционирования. Полученные результаты характеризуются широкими 

возможностями теоретического и практического применения. Материалы 

дипломной работы могут применяться в учебном процессе, а также при 

разработке рекламной стратегии Республики Беларусь и планов развития 

страны. Материалы и результаты дипломной работы были получены на 

основании достоверных источников и самостоятельно проведенных 

теоретических и практических исследований. 

 

GRADUATE THESIS SUMMARY 

This thesis consists of 56 pages and includes 3 illustrations, 3 appendixes 

and 42 sources.  

KEYWORDS: IMAGE, COUNTRY IMAGE, COUNTRY IMAGE 

STRUCTURE, IMAGE ADVERTISING, FORMING THE COUNTRY IMAGE, 

MARKETING, PLACE MARKETING, COUNTRY MARKETING, 

STRATEGIC MARKETING PLANNING, TARGET GROUP (AUDIENCE), 

THE POSITIONING, POSITIONING OF THE COUNTRY, A BASE FOR 

POSITIONING, POSITIONING STRATEGY.  

The object of the thesis research is the image advertising videos about 

Belarus. The subject of the research is the image of Belarus in image advertising 



videos. The aim of the thesis is to define specific features of the image of Belarus 

presented in image advertising videos. Methodological basis of the thesis was 

constituted by case-study method based on semiotics and ritorical analysis with 

elements of qualitative content analysis.  

In the course of writing this thesis following results were obtained: we have 

identified key characteristics of Belarus image represented in image advertising; 

done a selection of the existing promo-videos representing image advertising of 

Republic of Belarus; identified specific of positioning of country image by 

governmental institutions and non-governmental public initiatives. 

The scientific novelty of the results of thesis is detection of the lack of 

integrated approach to the positioning of Belarus image and formation of the image 

of the country, the uncertainty of the grounds for its position. The obtained results 

are characterized by ample opportunities for theoretical and practical application. 

Materials of the thesis can be implemented in the educational process, as well as in 

the development of branding strategies of Belarus and development plans of the 

country. The materials and results of the thesis were obtained on the basis of 

reliable sources and independently carried out theoretical and practical research. 


