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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация на тему: «РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ «ABC» 

Данная магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения, списка литературы, включающего 45 источников и 8 приложений. 
Магистерская диссертация написана на 107 страницах и включает в себя 23 
изображения и 15 таблиц. 

Список ключевых слов: МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, КЛИЕНТЫ, 
НАСОСЫ, НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
КОМПАНИИ, МИКРО-СРЕДА КОМПАНИИ, МАКРО-СРЕДА КОМПАНИИ, 
МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС. 

Объект исследования: текущая маркетинговая стратегия компании 
«ABC». 

Предмет исследования: процесс оптимизации текущей маркетинговой 
стратегии компании «ABC».  

Цель исследования: оценить необходимость изменения текущей 
маркетинговой стратегии компании «ABC» в соответствии с особенностями 
рынка Республики Беларусь.  

Методы исследования: сбор и систематизирование первичной и 
вторичной информации, опрос клиентов, анкетирование, сравнительный 
анализ, метод экспертной оценки. 

Полученные результаты: текущая маркетинговая стратегия компании 
«ABC» требует изменения в соответствии с особенностями рынка Республики 
Беларусь. 

Научная значимость работы заключается в исследовании особенностей 
рынка насосного оборудования в Республике Беларусь, в результатах 
рыночного исследования и исследования клиентов. Работа делает вклад в 
общие знания о возникающих трендах в маркетинге и бизнесе компаний, 
которые делают попытки выхода на иностранные рынки. 

Область применения: маркетинг, бизнес-планирование, стратегический 
менеджмент. 
 

 

 

 



РЭФЕРАТ 
 

Магістарская дысертацыя на тэму «Распрацоўка палажэнняў па 
аптымізацыі маркетынгавай стратэгіі кампаніі «ABC». 

Дадзеная магістарская дысертацыя складаецца з ўвядзення, 3 раздзелаў, 
заключэння, спісу літаратуры, які ўключае 45 крыніц і 8 дадаткаў. Магістарская 
дысертацыя напісана на 107 старонках і ўключае ў сябе 23 малюнкаў і 15 
табліц. 

Спіс ключавых слоў: МАРКЕТЫНГАВАЯ СТРАТЭГІЯ, КЛІЕНТЫ, 
ПОМПЫ, ПОМПАВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ, УНУТРАНАЕ АСЯРОДДЗЕ 
КАМПАНІІ, МІКРА-АСЯРОДДЗЕ КАМПАНІІ, МАКРО-АСЯРОДДЗЯ 
КАМПАНІІ, МАРКЕТЫНГАВЫ МІКС. 

Аб’ект даследавання: сучасная макетынгавая стратэгія кампаніі «ABC». 
Прадмет даследавання: працэс аптымiзацыi сучаснай макетынгавай 

стратэгія кампаніі «ABC». 
Мэта дысертацыі: даследаваць і ацаніць неабходнасць змены сучаснай 

маркетынгавай стратэгіі кампаніі «ABC» у адпаведнасці з асаблівасцямі рынку 
Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: збор і сістэматызацыя першаснай і другаснай 
інфармацыі, апытанне кліентаў, анкетаванне, параўнальны аналіз, метад 
экспертнай ацэнкі. 

Атрыманыя вынікі: сучасная маркетынгавая стратэгія кампаніі «ABC» 
патрабуе змены ў адпаведнасці з асаблівасцямі рынку Рэспублікі Беларусь. 

Навуковая значнасць працы складаецца ў даследаванні асаблівасцяў 
рынку помпавага абсталявання ў Рэспубліцы Беларусь, у выніках рынкавага 
даследаванні і даследаванні кліентаў. Праца робіць ўклад у агульныя веды пра 
трэнды у маркетынгу і бізнэсе кампаній, якія робяць спробы выхаду на 
замежныя рынкі. 

Вобласць ужывання: макетынг, бізнэс-планаванне, стратэгічны 
мэнэджмэнт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Master's thesis on the topic: DEVELOPMENT OF OPTIMIZATION 

PROVISIONS OF ABC COMPANY MARKETING STRATEGY. 
The present master’s thesis is composed of an introduction, 3 chapters, a 

conclusion, a list of references including 45 titles and 8 appendices. The paper is 
presented on 107 pages and includes 23 figures and 15 tables. 

Keywords: MARKETING STRATEGY, CUSTOMERS, PUMPS, PUMPING 
EQUIPMENT, INTERNAL ENVIRONMENT, MICRO-ENVIRONMENT, 
MACRO-ENVIRONMENT, MARKETING MIX. 

The object of the research: ABC Company current marketing strategy. 
The subject of the research: the process of optimization of ABC Company 

current marketing strategy. 
The main goal of the research: to assess the necessity to customize current 

ABC marketing strategy according to the peculiarities of the Belarusian market. 
Research methods: collecting primary and secondary information and 

systematization thereof, customer survey, comparative analysis and method of expert 
assessments. 

Received results: current ABC Company marketing strategy needs adaptation 
to the Belarusian market peculiarities. 

The scientific significance of this thesis is in research of the peculiarities of the 
market of pump equipment in Belarus, in results of market analysis and customer 
research. It will contribute to the knowledge of evolving trends in marketing and 
business management of companies trying to enter foreign markets. 

Field of application: Marketing, Business planning, Strategic management. 
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