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The object of research – marketing activity of construction company. 

Subject of research – residential real estate market in Belarus. 

The purpose – to investigate the organization and management of marketing 

activities of companies to identify its features in construction companies of Belarus 

and to develop a set of recommendations for its improvement. 

In the process, the basic concepts of marketing and management of 

marketing activities, traditional marketing tools and the new technologies of real 

estate on the Internet have been disclosed, trends residential real estate market of 

the Republic of Belarus have been analyzed, the process of marketing management 

of the construction company has been discussed and the activities for its 

improvement have been developed, complex of marketing communications in 

relation to the objects of primary residential real estate with regard to the stage of 

construction has been proposed. 

The scope of possible practical application of the results of the master's 

thesis is a practical activity of construction companies, real estate agencies and 

other actors of the market of real estate marketing management. 

Elements of scientific novelty of the obtained results are measures to 

effectively manage the marketing activities of a construction company, a complex 

of marketing communications in relation to the objects of the primary residential 

property, taking into account the stages of construction. 

The author of the paper confirms that the provided paper reflects the author’s 

standpoint and the state of the research object correctly and objectively, and all 

theoretical, methodological and methodical positions and concepts adopted from 

literary and other sources are accompanied by references on their authors. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Магістарскаядысертацыя 93 с., 16 мал., 10 табл., 60 крыніц, 6 прым. 

 

Ключавыясловы: МАРКЕТЫНГ, КIРАВАННЕ МАРКЕТЫНГАВАЙ 

ДЗЕЙНАСЦЮ, МАРКЕТЫНГАВАЯ СТРАТЭГIЯ, МАРКЕТЫНГАВЫЯ 

IНСТРУМЕНТЫ, IНТЭРНЭТ-МАРКЕТЫНГ, ПОПЫТ I ПРАПАНОВА, 

НЕРУХОМАСЦЬ, РЫНАК НЕРУХОМАСЦI, ЗАБУДОЎШЧЫК. 

 

Аб'ект даследавання – маркетынгаваядзейнасцьбудаўнічайкампаніі. 

Прадмет даследавання – рынак жылой нерухомасці ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Мэта працы – даследаваць арганізацыю і кіраванне маркетынгавай 

дзейнасцю кампаній для выяўлення яе асаблівасцяў у будаўнічых кампаніях 

Рэспубліцы Беларусь і выпрацаваць комплекс рэкамендацый па яе 

ўдасканаленні. 

У працэсе працы былі раскрыты асноўныя паняцці маркетынгу і упраў-

лення маркетынгавай дзейнасцю, традыцыйныя маркетынгавыя інструменты 

і новыя тэхналогіі прасоўвання аб'ектаў нерухомасці ў сетцы Інтэрнэт, 

прааналізаваны тэндэнцыі рынку жылой нерухомасці Рэспубліцы Беларусь, 

разгледжаны працэс кіравання маркетынгам будаўнічай кампаніі і 

распрацаваны мерапрыемствы па яго ўдасканаленні, прапанаваны комплекс 

маркетынгавых камунікацый ў дачыненні да аб'ектаў першаснай жылой 

нерухомасці з улікам стадый будаўніцтва. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў магистарскай 

дысертацыі з'яўляецца практычная дзейнасць будаўнічых кампаній, 

агенцтваў нерухомасці і іншых суб'ектаў рынку нерухомасці па кіраванні 

маркетынгам. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца 

мерапрыемствы па эфектыўным кіраванні маркетынгавай дзейнасцю 

будаўнічай кампаніі, комплекс маркетынгавых камунікацый ў дачыненні да 

аб'ектаў першаснай жылой нерухомасці з улікам стадый будаўніцтва. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей 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. 
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Объект исследования – маркетинговая деятельность строительной 

компании. 

Предмет исследования – рынок жилой недвижимости в Республике 

Беларусь. 

Цель данной работы – исследоватьорганизацию и управление 

маркетинговой деятельностью компаний для выявленияее особенностейв 

строительных компаниях Республики Беларусь и разработать комплекс 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

В процессе работы были раскрыты основные понятиямаркетинга и 

управления маркетинговой деятельностью, традиционные маркетинговые 

инструменты и новые технологии продвижения объектов недвижимости в 

сети Интернет, проанализированы тенденции рынка жилой недвижимости 

Республики Беларусь,рассмотрен процесс управления маркетингом 

строительной компании и разработаны мероприятия по его 

совершенствованию, предложен комплекс маркетинговых коммуникаций 

применительно к объектам первичной жилой недвижимости с учетом стадий 

строительства. 

Областью возможного практического применения результатов 

магистерской диссертации является практическая деятельность строительных 

компаний, агентств недвижимости и других субъектов рынка недвижимости 

по управлению маркетингом. 

Элементом научной новизны полученных результатов являются 

мероприятия по эффективному управлению маркетинговой деятельностью 

строительной компании, комплекс маркетинговых коммуникаций 

применительно к объектам первичной жилой недвижимости с учетом стадий 

строительства. 

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. 


