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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 53 страницы, 4 таблицы, 80 источников,
4 приложения.
ТРЕХСЕКТОРНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ
КОММУНИКАЦИИ, GOVERNMENT RELATIONS, ВЛАСТЬ, БИЗНЕС,
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Объект исследования – модель эффективной коммуникации власти,
бизнеса и гражданского общества.
Предмет исследования – технологии формирования модели
эффективной коммуникации государства, бизнеса и гражданского общества
Республики Беларусь.
Цель работы – проанализировав существующие технологии
трехсекторного взаимодействия, выявить наиболее оптимальные для
формирования модели эффективной коммуникации государства, бизнеса и
гражданского общества в Республике Беларусь.
Методы
исследования:
аналитический
метод,
сравнительноисторический, контент-анализ, метод экспертного интервью, метод
моделирования.
Проанализированы коммуникационные технологии, выявлена их
эффективность. На основе изученных данных сформулированы выводы и
предложены варианты оптимизации тресекторальной коммуникации в
Республике Беларусь.
Новизна темы исходит из необходимости анализа современной модели
коммуникации бизнеса, власти и гражданского общества в нашей стране. На
данный момент существуют исследования, посвященные данному вопросу.
Однако существует потребность в систематизации всех данных.
Результаты исследования имеют практическую значимость. Результаты
исследования также могут быть использованы преподавателями,
аспирантами, магистрантами, студентами, изучающими связи с
общественностью, коммуникацию в сфере государственно-частного
партнерства.
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения
Гончарик К. А.

_________________

РЭФЕРАТ
Дыпломная праца: 53 старонкi, 2 табліцы, 80 крыніц, 4 дадаткi.
ТРОХСЕКТАРАЛЬНАЕ
ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ,
ТЭХНАЛОГІІ
КАМУНІКАЦЫІ, GOVERNMENT RELATIONS, БІЗНЕС, УЛАДА,
ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ.
Аб’ект даследавання: мадель эфектыўнай камунікацыі улады, бізнеса і
грамадзянскай супольнасці.
Прадмет даследавання: тэхналогіі фарміравання мадэлі эфектыўнай
камунікаціі ўлады, бізнеса і грамадзянскай супольнасці Рэспублікі Беларусь.
Мэта работы – прааналізаваўшы існуючыя тэхналогіі трехсекторного
ўзаемадзеяння, выявіць найбольш аптымальныя для фарміравання мадэлі
эфектыўнай камунікацыі дзяржавы, бізнесу і грамадзянскай супольнасці ў
Рэспубліцы Беларусь.
Метады даследавання: аналітычны метад, параўнальна-гістарычны,
кантэнт-аналіз, метад экспертнага інтэрв’ю, метад мадэлявання.
Прааналізаваны камунікацыйныя тэхналогіі, выяўлена іх эфектыўнасць.
На падставе вывучаных дадзеных сфармуляваны вынікі і зроблены
прапановы варыянтаў аптымізацыі трохсектаральнага ўзаемадзеяння ў
Рэспубліке Беларусь.
Навізна тэмы зыходзіць з неабходнасці аналізу сучаснай мадэлі
камунікацыі ўлады, бізнеса і грамадзянскай супольнасці. На дадзены момант
існуюць даследаванні на гэтым пытанні, аднак існуе патрэба ў
сістэматызацыі усіх дадзеных.
Вынікі даследавання маюць практычную значнасць. Вынікі
даследавання таксама могуць быць выкарыстаны выкладчыкамі, аспірантамі,
магістрантамі, студэнтамі, якія вывучаюць сувязі з грамадскасцю,
камунікацыю ў сферы дзяржаўна-прыватнага партнѐрства.
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць даследаванні, а таксама
аб'ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя ў працы.
Ганчарык К. А.

_________________

THE ABSTRACT
Diploma thesis: 53 pages, 2 tables, 80 sources, 4 applications.
THREE
SECTOR
INTERACTION,
COMMUNICATION
TECHNOLOGIES, GOVERNMENT RELATIONS, POWER, BUSINESS, CIVIL
SOCIETY.
Object of research: a model of effective communication between government,
business and civil society.
The purpose of research: technologies for the formation of a model of
effective communication of the state, business and civil society of the Republic of
Belarus.
The purpose of the work – analyzing the existing technologies of three-sector
interaction, to identify the most optimal for the formation of models of effective
communication of the state, business and civil society in the Republic of Belarus.
Research methods: analytical method, comparative historical, content
analysis, expert interview method, modeling method.
The results obtained and their novelty: сommunication technologies are
analyzed, their effectiveness is revealed. Based on the data studied, conclusions are
formulated and options for optimizing the tectoral communication in the Republic
of Belarus are proposed.
The novelty of the topic proceeds from the need to analyze the modern model
of communication between business, government and civil society in our country.
At the moment, there are studies devoted to this issue. However, there is a need to
organize all data.
The results of the study are of practical importance. The results of the study
can also be used by teachers, graduate students, undergraduates, students studying
public relations, communication in the field of public-private partnership.
The author of the study confirms the reliability of the study, as well as the
objectivity of references to sources used in the work.
Goncharik K.A. _________________

