
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью 

 

 

 

 

ДЫШЛЕВИЧ 

Анастасия Сергеевна 

 

 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Дипломная работа  
 
 

 

 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

А. В. Колик 

 

 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2020 г. 

Зав. кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью 

доктор филологических наук, доцент И. В. Сидорская 
 

 

 

Минск, 2020 

  



РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дипломная работа содержит: 65 стр., 45 источников, 10 приложений. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОМПЛЕКС 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ В ИНДУСТРИИ СПОРТА, ОСОБЕННОСТИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ В ИНДУСТРИИ СПОРТА, ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ИМИДЖ 

ТЕРРИТОРИЙ. 

Объект исследования – продвижение спортивных мероприятий 

международного уровня.  

Предмет исследования – особенности и технологии продвижения 

спортивных мероприятий международного уровня в Республике Беларусь. 

Цель работы – выявить особенности и технологии продвижения 

спортивных международных мероприятий в Беларуси на примере 

II Европейских игр 2019 года и Минского полумарафона, а также предложить 

список рекомендаций для продвижения подобных мероприятий в дальнейшем. 

Методы исследования: включенное наблюдение, сравнение, описание, 

фокус-группа, индукция, анализ и синтез.  

Полученные результаты и их новизна: изучена история зарождения и 

формирования спортивной индустрии; выявлена классификация спортивных 

соревнований; определены особенности международных событий в сфере 

спорта; рассмотрено влияние проведения международных спортивных 

мероприятий на имидж государства; изучен опыт проведения спортивных 

событий на территории Беларуси на примере II Европейских игр 2019 года и 

Минского полумарафона; определены технологии и особенности продвижения 

масштабных спортивных мероприятий; разработаны рекомендации по 

оптимизации продвижения подобных событий. 

Новизна работы заключается в анализе особенностей и технологий 

продвижение масштабных международных мероприятий в спортивной 

индустрии, которые были проведены на территории Республики Беларусь. 

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость. 

Они могут быть использованы в работе специалистов в сфере маркетинга и 

связей с общественностью спортивной индустрии, исследователей данной темы, 

преподавателями и студентами, изучающими связи с общественностью, 

маркетинг и рекламу в спортивной сфере. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

 

Дыпломная праца змяшчае: 65 стр., 45 крыніц, 10 дадаткаў. 

МІЖНАРОДНЫЯ СПАРТЫЎНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ, КОМПЛЕКС 

ІНТЭГРЫРАВАНЫХ МАРКЕТЫНГАВЫХ ТЭХНАЛОГІЙ, ТЭХНАЛОГІІ 

ПРАСОЎВАННЯ Ў ІНДУСТРЫІ СПОРТУ, АСАБЛІВАСЦІ ПРАСОЎВАННЯ Ў 

ІНДУСТРЫІ СПОРТУ, УПЛЫЎ СПОРТУ НА ІМІДЖ ТЭРЫТОРЫЙ. 

Аб'ект даследавання – прасоўванне спартыўных мерапрыемстваў 

міжнароднага ўзроўню. 

Прадмет даследавання – асаблівасці і тэхналогіі прасоўвання спартыўных 

мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта працы – выявіць асаблівасці і тэхналогіі прасоўвання спартыўных 

міжнародных мерапрыемстваў у Беларусі на прыкладзе II Еўрапейскіх 

гульняў 2019 года і Мінскага паўмарафона, а таксама прапанаваць спіс 

рэкамендацый для прасоўвання такіх мерапрыемстваў у далейшым. 

Метады даследавання: уключанае назіранне, параўнанне, апісанне, фокус-

група, індукцыя, аналіз і сінтэз.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучана гісторыя зараджэння і 

фарміравання спартыўнай індустрыі; выяўлена класіфікацыя спартыўных 

спаборніцтваў; вызначаны асаблівасці міжнародных падзей у сферы спорту; 

разгледжан ўплыў правядзення міжнародных спартыўных мерапрыемстваў на 

імідж дзяржавы; вывучан вопыт правядзення спартыўных падзей на тэрыторыі 

Беларусі на прыкладзе II Еўрапейскіх гульняў 2019 года і Мінскага паўмарафона; 

вызначаны тэхналогіі і асаблівасці прасоўвання маштабных спартыўных 

мерапрыемстваў; распрацаваны рэкамендацыі па аптымізацыі прасоўвання такіх 

падзей. 

Навізна працы заключаецца ў аналізе асаблівасцяў і тэхналогій прасоўванне 

маштабных міжнародных мерапрыемстваў у спартыўнай індустрыі, якія былі 

праведзены на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную значнасць. Яны 

могуць быць выкарыстаны ў працы спецыялістаў у сферы маркетынгу і сувязяў 

з грамадскасцю спартыўнай індустрыі, даследчыкаў дадзенай тэмы, 

выкладчыкамі і студэнтамі, якія вывучаюць сувязі з грамадскасцю, маркетынг і 

рэкламу ў спартыўнай сферы. 

Аўтар працы падцвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

 

  



SUMMARY OF THE DIPLOMA THESIS 

 

 

The thesis contains: 65 pages, 45 sources, 10 applications. 

INTERNATIONAL SPORTING EVENTS, SPORT INTEGRATED 

MARKETING COMMUNICATIONS MIX, PROMOTION TECHNOLOGIES IN 

THE SPORTS INDUSTRY, FEATURES OF PROMOTION IN THE SPORTS 

INDUSTRY, THE IMPACT OF SPORTS ON THE IMAGE OF TERRITORIES. 

The object of research is the promotion of international sports events. 

The subject of the research is the features and technologies of promoting 

international sports events in the Republic of Belarus. 

The aim of the work is to identify the features and technologies of promoting 

international sports events in Belarus on the example of the II European games in 2019 

and the Minsk half marathon, as well as to offer a list of recommendations for 

promoting such events in the future. 

Research methods: participant observation, comparison, description, focus 

group, induction, analysis and synthesis.  

The results obtained and their novelty: studied the history of the origin and 

formation of the sports industry; identified the classification of sports competitions; 

defined the characteristics of international events in the field of sports; considers the 

influence of international sporting events on the image of the state; studied the 

experience of holding sport events on the territory of Belarus on the example of the 

II European games in 2019 and the Minsk half marathon; defined technologies and 

features of promotion of large-scale sports events; developed recommendations for 

optimizing the promotion of such events. 

The novelty of the work consists in the analysis of features and technologies of 

promotion of large-scale international events in the sports industry, which were held 

on the territory of the Republic of Belarus. 

The results of the diploma research are of practical significance. They can be 

used in the work of specialists in the field of marketing and public relations of the 

sports industry, researchers of this topic, teachers and students studying public 

relations, marketing and advertising in the sports field. 

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

the originality of the research. 


