
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ  

Кафедра технологий коммуникаций 

 

ХОРОЩО 

Александра Андреевна 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Дипломная работа 

 

 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

А.В. Колик 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой технологий коммуникаций 

кандидат философских наук, доцент И.В. Сидорская  

 

 

 

 

Минск, 2018 



РЕФЕРАТ  

 

Дипломная работа содержит: 71 стр., 57 источника, 8 приложений. 

Перечень ключевых слов: ИМИДЖ, КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА, 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Объект исследования – имидж организации сферы услуг. 

Предмет исследования – технологии формирования имиджа 

организации сферы услуг.  

Цель исследования – выявление и исследование роли технологий 

формирования визуального имиджа организации и имиджа руководителя в 

коммуникационной деятельности организации сферы услуг. 

Полученные результаты и их новизна: изучены основные структурные 

компоненты корпоративного имиджа; определены эффективные технологии 

формирования имиджа организации сферы услуг, исследованы визуальный 

имидж и имидж руководителя белорусских организаций сферы услуг. 

Новизна работы заключается в исследовании деятельности 

белорусских организаций сферы услуг и выявлению универсальных 

технологий по формированию корпоративного имиджа организаций сферы 

услуг. Формирование корпоративного имиджа недостаточно исследовано в 

Беларуси, известно мало примеров целенаправленной деятельности 

организации по формированию имиджа. 

Методы исследования: анализ, синтез, компаративный, описательный, 

дедукция, комплексный подход, экспертное интервью. 

Результаты дипломного исследования имеют практическую 

значимость. Они могут быть использованы в работе PR и HR-специалистов 

по формированию имиджа организации, учёных-исследователей данной 

проблемы, преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами, 

изучающими связи с общественностью, имиджелогию, организационный 

менеджмент.  

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность её выполнения. 
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РЭФЕРАТ  

 

Дыпломная праца змяшчае: 71 стар., 57 крыніц, 8 дадаткаў. 

Пералік ключавых слоў: ІМІДЖ, КАРПАРАТЫЎНЫ ІМІДЖ 

АРГАНІЗАЦЫІ, ТЭХНАЛОГІІ ФАРМІРАВАННЯ ІМІДЖУ, ВІЗУАЛЬНЫ 

ІМІДЖ АРГАНІЗАЦЫІ, ІМІДЖ КІРАЎНІКА  АРГАНІЗАЦЫІ 

Аб'ект даследавання – імідж арганізацыі сферы паслуг. 

Прадмет даследавання – тэхналогіі фарміравання іміджу арганізацыі 

сферы паслуг. 

Мэта дыпломнай працы – выяўленне і даследаванне ролі тэхналогій 

фарміравання візуальнага іміджу арганізацыі і іміджу кіраўніка ў 

камунікацыйнай дзейнасці арганізацыі сферы паслуг. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны асноўныя структурныя 

кампаненты карпаратыўнага іміджу; вызначаны эфектыўныя тэхналогіі 

фарміравання іміджу арганізацыі сферы паслуг, даследаваны візуальны імідж 

і імідж кіраўніка беларускіх арганізацый сферы паслуг. 

Навізна працы складаецца ў даследаванні дзейнасці беларускіх 

арганізацый сферы паслуг і выяўленню універсальных тэхналогій па 

фарміраванні карпаратыўнага іміджу арганізацый сферы паслуг. 

Фарміраванне карпаратыўнага іміджу недастаткова даследавана ў Беларусі, 

вядома мала прыкладаў мэтанакіраванай дзейнасці арганізацыі па 

фарміраванні іміджу. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, кампаратыўны, апісальны, 

дэдукцыя, комплексны падыход, экспертнае інтэрв'ю. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную значнасць. Яны 

могуць быць выкарыстаны ў працы PR і HR-спецыялістаў па фарміраванні 

іміджу арганізацыі, навукоўцаў-даследчыкаў дадзенай праблемы, 

выкладчыкамі, аспірантамі, магістрантамі і студэнтамі, якія вывучаюць 

сувязі з грамадскасцю, имиджелогию, арганізацыйны менеджмент. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў дыпломнай працы, а 

таксама самастойнасць яе выканання. 
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THE ABSTRACT 

 

The diploma thesis consists of 71pages, 57 sources, 8 applications. 

The list of keywords: IMAGE, CORPORATE IMAGE OF 

ORGANIZATION, IMAGE FORMATION TECHNOLOGIES, VISUAL IMAGE 

OF ORGANIZATION, IMAGE OF THE ORGANIZATION’S HEAD 

The object of the research – the organization of services’ image. 

The subject of the research – imaging technology of the services’ 

organization. 

The purpose of the work –  identification and research of the role of 

technologies for forming a visual organization’s image and the image of the 

manager in the communication activity of the service organization. 

The results and their novelty: the main structural components of the 

corporate image have been studied; the effective technologies of forming the 

service’s image sector organization were determined, the visual image and the 

Belarusian service organizations head’s image were explored.  

The novelty of the work lies in the study of the activities of the Belarusian 

services organizations and the identification of universal technologies for the 

formation of a corporate service organizations’ image. Formation of corporate 

image is not sufficiently studied in Belarus, there are only few examples of 

purposeful activity of the organization on image formation. 

The Research methods: analysis, synthesis, comparative method, descriptive 

methods, deduction, integrated approach, expert interview. 

The results of the thesis are of practical importance. They can be used in the 

work of PR and HR specialists in the formation of the organization’s image, 

scientists and researchers of this problem, teachers, graduate students, 

undergraduates and students studying public relations, image management, 

organizational management. 

The author of the work confirms the reliability of the diploma materials 

thesis and the independence of its implementation. 
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