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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составил 53 страницы и включает 6 

приложений и 46 использованных источников.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БРЕНД, ТОРГОВАЯ МАРКА, ПОЗИЦИОНИРО-

ВАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕ-

ГИЯ, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, СЕГМЕНТИРОВАНИЕ АУДИТОРИИ, 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, МУЗЕЙ, МУЗЕЙНАЯ СФЕРА, ПРОДВИЖЕНИЕ 

МУЗЕЯ. 

Объект дипломной работы – продвижение бренда в музейной сфере. 

Предмет дипломной работы – особенности и инструменты продвижения бренда 

в музейной сфере. Цель дипломной работы - выявить особенности и 

инструменты продвижения бренда в музейной сфере и разработать 

рекомендации по развитию стратегии продвижения бренда Национального 

художественного музея. Методологической основой дипломной работы              

являются общенаучные методы (метод анализа и синтеза, индукции и 

дедукции) и частнонаучные методы (анкетный опрос и исследование 

соц.сетей). 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: описана удовлетворенность публики предоставляемыми музеем 

услугами, сегментирована целевая аудитория, рассмотрены составляющие 

успешного бренда музея, охарактеризована потенциальная целевая аудитория в 

социальных медиа. Администрации Национального художественного музея 

предоставлен блок рекомендаций по формированию и дальнейшему 

продвижению успешного бренда музея, ориентированному на различные 

целевые группы, в том числе разработаны рекомендации по формированию 

образа в социальных медиа для молодежи – потенциальной, но не изучаемой 

ранее аудитории. 

В дипломной работе приведены результаты двух исследований, целью 

котороых было выявить ключевые аспекты, воздействующие на формирование 

бренда. Данные исследования были положены в основу разработки по 

продвижению образа Национального художественного музея. Актуальность 

работы состоит в практической реализации результатов исследования как 

сектором маркетинга, так и администрацией музея. Полученные результаты 

могут быть реализованы как на практике, так и стать основой при проведении 

дальнейших маркетинговых исследований в Национальном художественном 

музее. 

Материалы дипломной работы базировались на достоверных научных 

источниках и практических исследованиях. 

 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ём дыпломнай работы склаў 53 старонкі i ўключае 6 прыкладанняу і 

46 выкарыстаных крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: БРЭНД, ГАНДЛЁВАЯ МАРКА, 

ПАЗІЦЫЯНАВАННЕ, ПРАСОЎВАННЕ, СТРАТЭГІЯ, КАМУНІКАТЫЎНАЯ 

СТРАТЭГІЯ, МЭТАВАЯ АЎДЫТОРЫЯ, СЕГМЕНТАВАННЕ АЎДЫТОРЫІ, 

ПАЗІЦЫЯНIРАВАННЕ, МУЗЕЙ, МУЗЕЙНАЯ СФЕРА, ПРАДВIЖЭННЕ 

МУЗЕЮ 

Аб'ектам вывучэння дадзенай дыпломнай работы з'яўляецца прадвiжэнне 

брэнда ў музейнай сферы. Прадмет дыпломнай работы – асаблівасці і 

інструменты прадвiжэннi брэнда ў музейнай сферы. Мэта - выявіць асаблівасці 

і інструменты прадвiжэння брэнда ў музейнай сферы ды распрацаваць 

рэкамендацыі па развіцці стратэгіі прадвiжэння брэнда Нацыянальнага маста-

цкага музею. Метадалагічнай высновай дыпломнай работы з'яўляюцца 

агульнанавуко-выя метады, анкетнае апытанне, даследаванне сацыяльных 

сетак. 

У ходзе напісання дыпломнай работы былі атрыманы наступныя вынікі: 

апісана задаволенасць аудыторыі, прадастаўляемымі музеям паслугамі, сегме-

нтавана мэтавая аўдыторыя, разгледжаны часткі паспяховага брэнда музею, 

ахарактарызавана патэнцыйная мэтавая аўдыторыя ў сацыяльных медыя. Адмі-

ністрацыі Нацыянальнага мастацкага музею прадастаўлены блок рэкамендацый 

па фарміраванню ды далейшаму прадвiжэнню паспяховага брэнду музею, 

арыентаваным на розныя мэтавыя групы, у тым ліку распрацаваны рэкаменда-

цыі па фарміраванню брэнда ў сацыяльных медыя для моладзі – патэнцыйнай, 

але пакуль яшчэ не вывучанай мэтавай группы. 

У дадзенай дыпломнай працы прыведзены вынікі двух даследаванняў, 

мэтай якiх было выявіць ключавыя аспекты, якія ўздзейнічаюць на 

фарміраванне брэнду. Дадзеныя даследаванні былі пакладзены ў аснову ра-

спрацоўкі па прадвiжэннi іміджу Нацыянальнага мастацкага музею. 

Актуальнасць дадзенай работы складаецца ў практычнай рэалізацыі выні-

каў даследвання як адміністрацыяй музея, так сектара маркетынгу. Атрыманыя 

вынікі могуць быць рэалізаваны як на практыцы, так і з'явіцца высновай пры 

правядзенні далейшых маркетынгавых даследаванняў у Нацыянальным маста-

цкім музеі. 

Матэрыялы дыпломнай працы грунтаваліся на дакладных навуковых        

крыніцах і практычных даследаваннях. 

 

GRADUATE THESIS SUMMARY 

The thesis consists 53 pages and includes 6 appendixes and 46 sources used. 



KEYWORDS: BRAND, TRADEMARK, POSITIONING, PROMOTION, 

STRATEGY, COMMUNICATIVE STRATEGY, TARGET AUDIENCE, 

SEGMENTING AUDIENCE, POSITIONING, MUSEUM, MUSEUM SPHERE, 

PROMOTION OF THE MUSEUM. 

The object of the researchis current look of the National Art Museum The 

subject of  the research is a creative strategy in an advertising campaign. The purpose 

of the research is to figure out existing problems of the National Art Museum to fix it 

before implementing a promotion strategy. The purpose of the additional research is 

to develop a creative strategy for the formation and further promotion of the museum 

look in social media. The methodological basis of the thesis consists of a 

questionnaire survey and a research of social networks. 

In the process of writing the thesis, the following results were obtained: a 

public satisfaction with provided museum services provided by the museum was 

described, the target audience was segmented, the components of a successful 

museum brand were considered, and a potential target audience in social media was 

described. The administration of the National Art Museum has been given a set of 

recommendations on the formation and fur the successful promotion of the museum 

brand, oriented at various target groups, including recommendations for forming a 

look for young people in social – a potential audience that has not been researched 

before. 

There are results of two researches presented in the thesis, the purpose of 

which was to identify key aspects that have influence on the formation of the brand. 

These researches were used as the basis for the development of the National Art 

Museum’s look. The relevance of the thesis is in practical implementation of the 

research results both by the museum administration and by the marketing sector. The 

results will be realize in practice and become the basis for further marketing research 

in the National Art Museum. 

Materials of the thesis work were based on reliable scientific sources and 

practical research. realized both in practice and become the basis for further 

marketing research in the National Art Museum. 

Materials of the thesis were based on reliable scientific sources and two 

practical researches. 

 


