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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дипломная работа содержит: 56 стр., 1 рис., 35 источников, 

20 приложений. 

РЕБРЕНДИНГ, КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

КОММУНИКАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

АУДИТОРИИ, ВНУТРЕННИЕ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

Объект исследования – ребрендинг УП по оказанию услуг «А1». 

Предмет исследования – коммуникативные технологии сопровождения 

ребрендинга. 

Цель работы – предложить универсальную модель коммуникативного 

сопровождения ребрендинга организации. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, дедукция, 

моделирование, мониторинг, экспертное интервью. 

Полученные результаты и их новизна: определены основные особенности 

организационных изменений; выявлены коммуникативные технологии 

сопровождения ребрендинга для внешних и внутренних целевых аудиторий 

организаций; выделены этапы и способы реализации коммуникативной 

стратегии ребрендинга; разработан ряд рекомендаций для наиболее 

эффективной коммуникации организации с целевыми аудиториями в процессе 

ребрендинга; создана модель коммуникативного сопровождения ребрендинга. 

Новизна работы заключается в создании и описании модели 

коммуникативного сопровождения ребрендинга и разработке рекомендаций для 

его эффективного проведения.  

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость. 

Они могут быть использованы в работе PR- и коммуникационных специалистов 

по информационному сопровождению ребрендинга, ученых-исследователей 

данной проблемы, преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами, 

изучающими связи с общественностью, коммуникации, брендинг, 

организационный менеджмент. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

 

Дыпломная праца змяшчае: 56 стар., 1 мал., 35 крыніц, 20 дадаткаў. 

РЭБРЭНДЫНГ, КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 

КАМУНІКАТЫЎНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ, ЗНЕШНІЯ МЭТАВЫЯ 

АЎДЫТОРЫІ, УНУТРАНЫЯ МЭТАВЫЯ АЎДЫТОРЫІ 

Аб'ект даследавання – рэбрэндынг УП па аказанні паслуг «А1». 

Прадмет даследавання – камунікатыўныя тэхналогіі суправаджэння 

рэбрэндынгу. 

Мэта работы – прапанаваць універсальную мадэль камунікатыўнага 

суправаджэння рэбрэндынгу арганізацыі. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, дэдукцыя, мадэляванне, 

маніторынг, экспертнае інтэрв'ю. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны асноўныя асаблівасці 

арганізацыйных зменаў; выяўлены камунікатыўныя тэхналогіі суправаджэння 

рэбрэндынгу для знешніх і ўнутраных мэтавых аўдыторый арганізацый; 

вылучаны этапы і спосабы рэалізацыі камунікатыўнай стратэгіі рэбрэндынгу; 

распрацаваны шэраг рэкамендацый для найбольш эфектыўнай камунікацыі 

арганізацыі з мэтавымі аўдыторыямі ў працэсе рэбрэндынгу; створана мадэль 

камунікатыўнага суправаджэння рэбрэндынгу. 

Навізна працы заключаецца ў стварэнні і апісанні мадэлі камунікатыўнага 

суправаджэння рэбрэндынгу і распрацоўцы рэкамендацый для яго эфектыўнага 

правядзення. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную значнасць. Яны 

могуць быць выкарыстаны ў працы PR- і камунікацыйных спецыялістаў па 

інфармацыйным суправаджэнні рэбрэндынгу, вучоных-даследчыкаў дадзенай 

праблемы, выкладчыкамі, аспірантамі, магістрантамі і студэнтамі, якія 

вывучаюць сувязі з грамадскасцю, камунікацыі, брэндынг, арганізацыйны 

менеджмент. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
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SUMMARY OF THE DIPLOMA THESIS 

 

 

The thesis contains 56 pages, 1 pic., 35 sources, 20 applications. 

REBENDING, COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, COMMUNICATIVE 

SUPPORT, EXTERNAL TARGET AUDIENCE, INTERNAL TARGET AUDIENCE 

The object the research is the rebranding of the UE for the provision of A1 

services. 

The subject the research is communication technologies of rebranding support. 

The aim of the research is to propose a universal model of communicative 

support for the organization's rebranding. 

The methods used are as follows: analysis, synthesis, comparison, deduction, 

modeling, monitoring, expert interview. 

The results obtained and their novelty: the main features of organizational 

changes are defined; communicative technologies of rebranding support for external 

and internal target audiences of organizations were identified; the stages and methods 

of implementing the communicative rebranding strategy are highlighted; developed a 

number of recommendations for the most effective communication of the organization 

with target audiences in the process of rebranding; a model of communicative support 

for rebranding has been created. 

The creation and description of a model of communicative support for 

rebranding and the development of recommendations for its effective implementation 

determines the novelty of the research. 

The results of the diploma thesis have practical significance. They can be used 

by PR and communication specialists for the information support of rebranding, 

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

students who study public relations, communications, branding, organizational 

management. 

The author confirms the authenticity of the material and the results of the thesis 

and the originality of the research. 

 


