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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа содержит: 81 страницу, 14 рисунков, 4 таблицы, 

32 источника, 9 приложений. 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА, СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА, СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА.  

Объект исследования – корпоративные медиа факультета журналистики 

Белорусского государственного университет.  

Предмет исследования – стратегии и технологии создания и 

продвижения корпоративных медиа факультета журналистики Белорусского 

государственного университета. 

Цель работы – предложить рекомендации по оптимизации создания и 

продвижения корпоративных медиа факультета журналистики Белорусского 

государственного университета. 

Методы исследования: анализ контента, опрос внутренней аудитории, 

сравнительный анализ, экспертное интервью.  

Полученные результаты и их новизна: рассмотрен теоретико-

методологический аспект корпоративных медиа; обозначены стратегии и 

технологии создания и продвижения корпоративных медиа; проведены 

качественные и количественные исследования корпоративных медиа 

факультета журналистики БГУ; выделены стратегии и технологии создания и 

продвижения корпоративных медиа факультета журналистики БГУ; 

разработаны рекомендации по оптимизации создания и продвижения 

корпоративных медиа факультета журналистики БГУ.   

Новизна работы заключается в анализе деятельности белорусского 

учреждения высшего образования по созданию и продвижению 

корпоративных медиа для внутренней целевой аудитории.  

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость. 

Они могут быть использованы сотрудниками и студентами факультета 

журналистики Белорусского государственного университета в работе по 

созданию и продвижению корпоративных медиа факультета.  А также 

учеными-исследователями данной проблемы, преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами, изучающими связи с общественностью и 

создание и продвижение корпоративных медиа с теоретической и 

практической точек зрения.  

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

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

 

Дыпломная праца змяшчае: 81 старонка, 14 малюнкаў, 4 табліцы, 

32 крыніцы, 9 дадаткаў. 

КАРПАРАТЫЎНЫЯ МЕДЫЯ, СТРАТЭГІІ СТВАРЭННЯ 

КАРПАРАТЫЎНЫХ МЕДЫЯ, ТЭХНАЛОГІІ СТВАРЭННЯ 

КАРПАТЫЎНЫХ МЕДЫЯ, СТРАТЭГІІ ПРАСОЎВАННЯ 

КАРПАРАТЫЎНЫХ МЕДЫЯ, ТЭХНАЛОГІІ ПРАСОЎВАННЯ 

КАРПАРАТЫЎНЫХ МЕДЫЯ.  

Аб’ект даследавання – карпаратыўныя медыя факультэта журналістыкі 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

Прадмет даследавання – тратэгіі і тэхналогіі стварэння і прасоўвання 

карпаратыўных медыя факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта. 

Мэта даследавання – прапанаваць рэкамендацыі па аптымізацыі 

стварэння і прасоўвання карпаратыўных медыя факультэта журналістыкі 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

Метады даследавання: аналіз кантэнту, апытанне ўнутранай аўдыторыі, 

параўнальны аналіз, экспертнае інтэрв'ю. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжаны тэарэтыка-метадалагічны 

аспект карпаратыўных медыя; пазначаны стратэгіі і тэхналогіі стварэння і 

прасоўвання карпаратыўных медыя; праведзены якасныя і колькасныя 

даследаванні карпаратыўных медыя факультэта журналістыкі БДУ; вылучаны 

стратэгіі і тэхналогіі стварэння і прасоўвання карпаратыўных медыя 

факультэта журналістыкі БДУ; распрацаваны рэкамендацыі па аптымізацыі 

стварэння і прасоўвання карпаратыўных медыя факультэта журналістыкі БДУ. 

Навізна працы заключаецца ў аналізе дзейнасці беларускай установы 

вышэйшай адукацыі па стварэнні і прасоўванні карпаратыўных медыя для 

ўнутранай мэтавай аўдыторыі. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную вартасць. Яны 

могуць быць выкарыстаны супрацоўнікамі і студэнтамі факультэта 

журналістыкі БДУ ў працы па стварэнні і прасоўванні карпаратыўных медыя 

факультэта. А таксама навукоўцамі-даследчыкамі дадзенай праблемы, 

выкладчыкамі, аспірантамі, магістрантамі і студэнтамі, якія вывучаюць сувязі 

з грамадскасцю і стварэнне і прасоўванне карпаратыўных медыя з 

тэарэтычнага і практычнага пунктаў гледжання. 

Аўтар працы падцвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў 

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

 

The thesis contains 81 pages, 14 figures, 4 tables, 32 sources, 9 applications. 

CORPORATE MEDIA, STRATEGIES OF CREATION CORPORATE 

MADIA, TECHNOLOGIES OF CREATION CORPORATE MADIA, 

STRATEGIES OF PROMOTION CORPORATE MADIA, TECHNOLOGIES OF 

PROMOTION CORPORATE MADIA  

The object of the research is the corporate media of the Faculty of Journalism 

of the Belarusian State University.  

The subject of the research is strategies and technologies of creating and 

promoting corporate media of the Faculty of Journalism of the Belarusian State 

University.  

The aim of the research is to offer recommendations for optimizing the 

creation and promotion of corporate media of the Faculty of Journalism of the 

Belarusian State University.  

The methods used are as follows: content analysis, internal audience survey, 

comparative analysis, expert interviews.  

The results obtained and their novelty: the theoretical and methodological 

aspect of corporate media has been considered; the strategies and technologies for 

creating and promoting corporate media have been designated; qualitative and 

quantitative research of corporate media of the Faculty of Journalism of the BSU 

have been conducted; strategies and technologies for creating and promoting 

corporate media of the Faculty of Journalism of the BSU have been highlighted; 

recommendations for optimizing the creation and promotion of corporate media of 

the Faculty of Journalism of the BSU have been developed. 

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

Institution of Higher Education in creating and promoting corporate media for the 

internal target audience. 

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

by employees and students of the Faculty of Journalism of the Belarusian State 

University in the creation and promotion of corporate media. As well as they can be 

used by scientists, researchers of this problem, teachers, graduate students, 

undergraduates and students who study public relations, creation and promotion of 

corporate media from a theoretical and practical point of view. 

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

thesis and the originality of the research. 
 


