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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ 
КОММУНИКАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ PR, 
ВНЕШНИЙ PR, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ, 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА.  

Цель магистерской работы – исследовать роль стратегической 
коммуникации в деятельности современной организации сферы услуг.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. исследовать понятие и сущность коммуникационной стратегии 
организации; 

2. выявить роль внутренней коммуникации в формировании 
коммуникационной стратегии организации; 

3. выявить роль внешней коммуникации в формировании 
коммуникационной стратегии организации 

4.  определить перечень рекомендаций по оптимизации стратегической 
коммуникации организации сферы услуг.  

Объектом исследования является коммуникация организации сферы 
услуг.  

Предмет исследования – стратегическая коммуникация организации в 
сфере услуг.  

Формулировка полученных результатов и их новизна. Полученные 
результаты работы позволили исследовать коммуникационную стратегию 
организации; выявить роль внешней и внутренней коммуникации в 
формировании коммуникационной стратегии организации; определить 
рекомендации по оптимизации коммуникации организации сферы услуг. 
Новизна работы заключается в исследовании деятельности организаций сферы 
услуг по формированию стратегии коммуникации. Данная тема недостаточно 
исследована отечественными специалистами. Впервые в отечественной науке 
исследовано формирование стратегии коммуникации на примере сети 
кинотеатров Silver Screen.  

Магистерская диссертация выполнена на 70 страницах и состоит из 
перечня условных обозначений, общей характеристики, введения, трех глав, 
включающих восемь разделов, заключения и списка использованных 
источников, состоящего из 70 наименований. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

СТРАТЭГІЧНЫЯ КАМУНИКАЦЫІ, УНУТРАНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ, 
ЗНЕШНЯЯ КАМУНІКАЦЫЯ, ЎНУТРАНЫ PR, ЗНЕШНІ PR, 
ПАЗІЦЫЯНАВАННЕ, КАРПАРАТЫЎНЫ БРЭНДЫНГ, ТЭХНАЛОГІІ 
ФАРМІРАВАННЯ ІМІДЖУ. 

Мэта магістарскай працы – даследаваць ролю стратэгічнай камунікацыі ў 
дзейнасці сучаснай арганізацыі сферы паслуг. 

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя 
задачы: 

1. даследаваць паняцце і сутнасць камунікацыйнай стратэгіі арганізацыі; 
2. выявіць ролю ўнутранай камунікацыі ў фарміраванні камунікацыйнай 

стратэгіі арганізацыі; 
3. выявіць ролю вонкавай камунікацыі ў фарміраванні камунікацыйнай 

стратэгіі арганізацыі 
4. вызначыць пералік рэкамендацый па аптымізацыі стратэгічнай 

камунікацыі арганізацыі сферы паслуг. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца камунікацыя арганізацыі сферы 

паслуг. 
Прадмет даследавання – стратэгічная камунікацыя арганізацыі ў сферы 

паслуг. 
Фармулёўка атрыманых вынікаў і іх навізна. Атрыманыя вынікі 

працы дазволілі даследаваць камунікацыйную стратэгію арганізацыі; выявіць 
ролю знешняй і ўнутранай камунікацыі ў фарміраванні камунікацыйнай 
стратэгіі арганізацыі; вызначыць рэкамендацыі па аптымізацыі камунікацыі 
арганізацыі сферы паслуг. Навізна працы складаецца ў даследаванні дзейнасці 
арганізацый сферы паслуг па фарміраванні стратэгіі камунікацыі. Дадзеная 
тэма недастаткова даследавана айчыннымі спецыялістамі. Упершыню ў 
айчыннай навуцы даследавана фарміраванне стратэгіі камунікацыі на 
прыкладзе сеткі кінатэатраў Silver Screen. 

Магістарская дысертацыя выканана на 70 старонках і складаецца з 
пераліку ўмоўных пазначэнняў, агульнай характарыстыкі, ўвядзення, трох 
кіраўнікоў, якія ўключаюць восем раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстаных 
крыніц, які складаецца з 70 найменняў. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 
STRATEGIC COMMUNICATION, INTERNAL COMMUNICATION, 

EXTERNAL COMMUNICATION, INTERNAL PR, EXTERNAL PR, 
POSITIONING, CORPORATE BRANDING, IMAGE FORMATION 
TECHNOLOGIES. 

The purpose of the master's work is to explore the role of strategic 
communication in the activities of a modern organization of the service sector. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 
1. explore the concept and essence of the communication strategy of the 

organization; 
2. identify the role of internal communication in the formation of the 

communication strategy of the organization; 
3. identify the role of external communication in the formation of the 

communication strategy of the organization 
4. determine the list of recommendations for optimizing the strategic 

communication of the organization of the service sector. 
The object of study is the communication of the organization of the service 

sector. 
The subject of the study is the strategic communication of the organization in 

the service sector. 
The statement of the results obtained and their novelty. The results 

obtained made it possible to study the organization’s communication strategy; 
identify the role of external and internal communication in the formation of the 
communication strategy of the organization; determine recommendations for 
optimizing the communication of the organization of the service sector The novelty 
of the work lies in the study of the activities of service industry organizations in the 
formation of a communication strategy. This topic has not been sufficiently studied 
by domestic experts. For the first time in domestic science, the formation of a 
communication strategy was studied using the Silver Screen cinema network as an 
example. 

The master's thesis is completed on 70 pages and consists of a list of symbols, 
a general description, an introduction, three chapters, including eight sections, a 
conclusion and a list of sources used, consisting of 70 items. 

 


