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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит: 55 стр., 60 источников и 11 приложений. 
КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ, ИМИДЖ РАБОТОДАТЕЛЯ, 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ, 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, IT-СФЕРА. 

Объект исследования – имидж организации как работодателя. 
Предмет исследования – технологии формирования имиджа 

работодателя белорусских коммерческих организаций. 
Цель работы – выявление наиболее активно применяемых белорусскими 

коммерческими организациями универсальных технологий по формированию 
имиджа работодателя. 

Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, классификация, case-
study, интервью, экспертное интервью. 

Полученные результаты и их новизна: изучены основные структурные 
компоненты корпоративного имиджа; доказана ключевая роль имиджа 
работодателя в данной структуре; выявлены тенденции развития белорусской 
IT-отрасли, что подтверждает актуальность выбранной темы; определены 
и классифицированы эффективные технологии формирования имиджа 
работодателя для потенциальных и действующих сотрудников, применяемые 
белорусскими коммерческими организациями. 

Новизна работы заключается в анализе деятельности белорусских 
коммерческих IT-организаций по формированию имиджа работодателя 
и выявлению активно применяемых технологий для потенциальных 
и существующих сотрудников. 

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость. 
Они могут быть использованы в работе PR и HR-специалистов 
по формированию имиджа работодателя, ученых-исследователей данной 
проблемы, преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами, 
изучающими связи с общественностью, управление персоналом, 
имиджелогию, репутационный менеджмент, брендинг, маркетинговые 
коммуникации. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца змяшчае: 55 стар., 60 крыніц, 11 дадаткаў. 
КАРПАРАТЫЎНЫ ІМІДЖ, ІМІДЖ АРГАНIЗАЦЫI ЯК 

РАБАТАДАЎЦЫ, ТЭХНАЛОГІІ ФАРМІРАВАННЯ ІМІДЖУ 
РАБАТАДАЎЦЫ, ПАТЭНЦЫЯЛЬНЫЯ СУПРАЦОЎНІКІ, ДЗЕЮЧЫЯ 
СУПРАЦОЎНІКІ, КАМЕРЦЫЙНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ, IT-СФЕРА 

Аб’ект даследавання – імідж арганiзацыі як працадаўцы. 
Прадмет даследавання – тэхналогіі фарміравання іміджу працадаўцы 

беларускiх камерцыйных арганізацы. 
Мэта даследавання – выяўленне найбольш актыўна ўжывальных 

беларускімi камерцыйнымі арганізацыямі ўнiверсальных техналогiй па 
фарміраванні іміджу працадаўцы.  

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, дэдукцыя, класіфікацыя, case-
study, інтэрвью, экспертнае інтэрвью. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны асноўныя структурныя 
кампаненты карпаратыўнага іміджу; даказана ключавая роля іміджу 
працадаўцы ў дадзенай структуры; выяўлены тэндэнцыі развіцця беларускай 
IT-сферы, што падцвярджае актуальнасць абранай тэмы; вызначаны i 
класіфікаваны эфектыўныя тэхналогіі фарміравання іміджу працадаўцы ў 
патэнцыяльных і дзеючых супрацоўнікаў, якія выкарыстоўваюцца беларускімі 
камерцыйнымі арганiзацыямі. 

Навізна працы заключаецца ў аналізе дзейнасці беларускіх 
камерцыйных IT-арганiзацый па фарміраванню іміджу працадаўцы і 
выяўленню актыўна ўжывальных тэхналогій для патэнцыяльных і існуючых 
супрацоўнікаў. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную вартасць. 
Яны могуць быць выкарыстаны ў працы PR і HR-спецыялістаў па 
фарміраванню іміджу працадаўцы, вучоных-даследчыкаў дадзенай праблемы, 
выкладчыкамі, аспірантамі, магістрантамі і студэнтамі, якія вывучаюць сувязі 
з грамадскасцю, упраўленне персаналам, іміджалогію, рэпутацыйны 
менеджмент, брэндынг, маркетынгавыя камунікацыі. 

Аўтар працы падцвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў 
дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
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THE ABSTRACT 

The thesis contains 55 pages, 60 sources, 11 applications. 
CORPORATE IMAGE, IMAGE OF A COMPANY AS AN EMPLOYER, 

TECHNOLOGIES OF THE FORMATION OF THE EMPLOYER’S IMAGE, 
POTENTIAL EMPLOYEES, CURRENT EMPLOYEES, COMMERCIAL 
ORGANIZATIONS, IT-SPHERE 

The object of the research is the image of the organization as an employer. 
The subject of the research is the technologies of the formation of the image 

of the employer of Belarusian commercial organizations. 
The aim of the research is to identify of the most actively used by Belarusian 

commercial organizations universal technologies for the formation of the image of 
the employer. 

The methods used are as follows: analysis, synthesis, deduction, 
classification, case-study, interview, expert interview. 

The results obtained and their novelty: the basic structural components 
of the corporate image have been studied; the key role of the employer’s image 
in the structure has been proved; trends in the development of the Belarusian 
IT industry were identified, which confirms the relevance of the chosen topic. 
The research have defined and classified the effective technologies of the formation 
of the employer’s image for potential and current employees used by Belarusian 
commercial organizations.  

The analysis of the activity of Belarusian commercial IT-organizations aimed 
at the formation of the employer’s image and identification of the activity 
technologies for potential and current employees determines the novelty of the 
research. 

The results of the diploma thesis have practical significance. They can be used 
by PR and HR specialists for the formation of the employer’s image, as well as 
by researchers of this problem, teachers, graduate students, undergraduates 
and students who study public relations, personnel management, imageology, 
reputation management, branding and marketing communications. 

The author confirms the authenticity of the material and the results of the 
thesis and the originality of the research. 
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