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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация 62 с., 8 рис., 1 табл., 50 источников, 1 прил. 

 

Ключевые слова: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, АНАЛИЗ, ФАКТОРЫ, 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЦЕНА, ТЕНДЕНЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – рынок жилой недвижимости г. Минска. 

Цель работы – исследование рынка жилой недвижимости г. Минска и 

выявление особенностей и перспектив его развития. 

В процессе работы были определены теоретико-методологические 

основы формирования рынка жилой недвижимости, рассмотрена 

законодательная база по проблематике, выявлены особенности и тенденции 

развития рынка жилой недвижимости г. Минска, проведѐн анализ факторов, 

влияющих на изменения состояния рынка жилой недвижимости на 

современном этапе, а также выявлены проблемы и критерии оценки уровня 

развития рынка недвижимости. 

Областью возможного практического применения результатов 

магистерской диссертации является прогнозирование тенденций развития 

рынка с целью инвестирования капитала в строительство жилой 

недвижимости. 

Элементом научной новизны полученных результатов является 

разработка предложений по повышению уровня эффективности рынка жилой 

недвижимости города Минска.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Магістарская дысертацыя 62 с., 8 мал., 1 табл., 50 крыніц, 1 прым.  

 

Ключавыя словы: РЫНАК НЕРУХОМАСЦІ, АНАЛІЗ, ФАКТАРЫ, 

ПОПЫТ, ПРАПАНОВА, КОШТ, ТЭНДЭНЦЫЯ, ЭФЕКТЫУНАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання – рынак жылой нерухомасці г. Мінска. 

Мэта працы – вывучэнне рынку жылой нерухомасці г. Мінска і 

выяўленне асаблівасцяў і перспектыў яго развіцця.  

У працэсе работы былі вызначаны тэарэтыка- метадалагічныя асновы 

фарміравання рынку жылой нерухомасці , разгледжана заканадаўчая база па 

праблематыцы , выяўленыя асаблівасці і тэндэнцыі развіцця рынку жылой 

нерухомасці г. Мінска , праведзены аналіз фактараў , якія ўплываюць на 

змены стану рынку жылой нерухомасці на сучасным этапе , а таксама 

выяўлены праблемы і крытэрыі ацэнкі ўзроўню развіцця рынку нерухомасці. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў магістарскай 

дысертацыі з'яўляецца прагназаванне тэндэнцый развіцця рынку з мэтай 

інвеставання капіталу ў будаўніцтва жылой нерухомасці. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 

распрацоўка прапаноў па павышэнню ўзроўню эфектыўнасці рынку жылой 

нерухомасці горада Мінска.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

 

Master's work 62 p., 8 fig., 1 tables, 50 sources, 1 appendix. 

 

Keywords: REAL ESTATE MARKET, ANALYSIS, FACTORS, 

DEMAND, SUPPLY, PRICE, TRENDS, EFFICIENCY. 

Object of research: real estate market of Minsk. 

Aim of work: to study the real estate market in Minsk and to determine the 

characteristics and prospects of its development. 

In the process, been identified theoretical and methodological bases of 

formation of the real estate market , consider the legal framework on issues , 

peculiarities and development trends of the real estate market in Minsk , conducted 

the analysis of the factors influencing the change of status of the real estate market 

at the present stage , as well as identified challenges and criteria for evaluating the 

level of development of the real estate market . 

Area of possible practical application of the results of the master's thesis is to 

predict market trends with the aim of investing capital in the construction of 

residential real estate.  

The element of scientific novelty of the results is to develop proposals to 

improve the efficiency of the real estate market of the city of Minsk. 

The author of the work confirms that resulted in his analytical and 

calculation material correctly and objectively reflects the state investigated the 

issue, and all, that borrowed from literature and other sources, the theoretical and 

methodological principles and concepts are accompanied by references to their 

authors. 


