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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя: 87 с., 18 мал., 24 табл., 52 бібл. назвы, 0 дад. 

Ключавыя словы: ІНАВАЦЫІ, РЫНАК ЭКАЛАГІЧНА-ЧЫСТЫХ 

ФЕРМЕРСКІХ ПРАДУКТАЎ, АРГАНІЧНАЯ СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА, 

СТРАТЭГІЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ, СТРАТЭГІЯ ДЫВЕРСІФІКАЦЫІ, 

МАРКЕТЫНГАВЫ АНАЛІЗ, АЦЭНКА ЭКАНАМІЧНАЙ 

ЭФЕКТЫЎНАСЦІ, РЫЗЫКА-МЭНЭДЖМЕНТ, КАНКУРЭНЦЫЯ, БІЗНЭС-

ПЛАН, ІНТЭРНЭТ-КРАМА. 

 

Аб’ект даследвання - рынак арганічных фермерскіх прадуктаў у 

Рэспубліцы Беларусь.  

 

Прадмет даследвання - інавацыйныя падыходы да рэалізацыі стратэгіі 

дыферэнцыяцыі прапановы экалагічна-чыстых прадуктаў беларускіх 

фермерскіх гаспадарак.  

 

Мэта працы: прааналізаваць эканамічную мэтазгоднасць стварэння 

інавацыйнай інтэрнэт-крамы фермерскіх экалагічна-чыстых прадуктаў. 

 

Метады даследвання: аналіз, параўнанне, апытанне, вымярэнне, 

комплексны падыход. 

 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізавана эканамічная 

мэтазгоднасць стварэння інавацыйнай інтэрнэт-крамы фермерскіх 

экалагічна-чыстых прадуктаў. 

 

Вынікі магістарскай дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў 

навучальным працэсе. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і аналітычныя 

матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 87 с., 18 рис., 24 табл., 52 библ. назв., 0 прил. 

Ключевые слова: ИННОВАЦИИ, РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ-

ЧИСТЫХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ, ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, СТРАТЕГИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ, МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ, ОЦЕНКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, 

КОНКУРЕНЦИЯ, БИЗНЕС-ПЛАН, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 

 

Объект исследования - рынок органических фермерских продуктов в 

Республике Беларусь. 

 

Предмет исследования - инновационные подходы к реализации 

стратегии дифференциации предложения экологически-чистых продуктов 

белорусских фермерских хозяйств. 

 

Цель работы: проанализировать экономическую целесообразность 

создания инновационного интернет-магазина фермерских экологически-

чистых продуктов. 

 

Методы исследования: анализ, сравнение, опрос, измерение, 

комплексный подход. 

 

Полученные результаты и их новизна: проанализирована 

экономическая целесообразность создания инновационного интернет-

магазина фермерских экологически-чистых продуктов. 

 

Результаты магистерской диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и аналитические материалы сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Master's thesis: 87 p., 18 fig., 24 tables, 52 references, 0 appendices 

Keywords: INNOVATIONS, ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY 

PRODUCTS MARKET, ORGANIC FARMING, DIFFERENTIATION 

STRATEGY, DIVERSIFICATION STRATEGY, MARKETING ANALYSIS, 

ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION, RISK MANAGEMENT, 

COMPETITION, BUSINESS PLAN, E-SHOP.  

 

Object of research - organic products market in the Republic of Belarus. 

 

Subject of research - innovative approaches to the implementation of 

differentiation strategy of environmentally-friendly products for belarusian farms. 

 

Objective: To analyze the economic feasibility of an innovative E-shop 

creation with environmentally-friendly products. 

 

Methods: analysis, comparison, survey, measurement, integrated approach. 

 

The results obtained and their novelty: the economic feasibility of an 

innovative E-shop creation with environmentally-friendly products has been 

analyzed. 

 

The results of the diploma thesis can be used in the educational process. 

 

The author confirms that analytical material is correct and objectively 

reflects the state of the process under investigation, all theoretical and analytical 

materials taken from the literature and other sources are accompanied by the 

references to their real authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 


