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РЕФЕРАТ  
 

Родионовой Вероники Андреевны 

Сущность и перспективы развития самостоятельного (неорганизованного) 

туризма в Республике Беларусь 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Данное исследование включает введение, 3 главы, разбитые на 

6 разделов, заключение и список использованной литературы. 

Объем дипломной работы составляет 64 страницы. Список 

использованной литературы составляет 68 позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ, 

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ, ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ, 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ, ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ. 

Объект исследования – туризм в Республике Беларусь. Предмет 

исследования – самостоятельный туризм. 

Цель исследования – изучить сущность, современные особенности и 

перспективы развития самостоятельного (неорганизованного) туризма в 

Республике Беларусь. 

Методы исследования – анализ теоретического материала, сравнительный 

метод. 

Результаты и их новизна. Данное исследование включает анализ 

самостоятельного туризма как ветви туристической индустрии мира. В работе 

последовательно изложен материал о развитии самостоятельного туризма в 

Республике Беларусь. В работе выявлены ключевые проблемы в развитии 

самостоятельного туризма, определены перспективы, разработаны рекомендации 

по совершенствованию самостоятельного туризма в Беларуси. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Исследование 

может представлять интерес с учетом роста масштабов и значения 

самостоятельного туризма в современной структуре туристических потоков.  

 

 

 

 



 

 

РЭФЕРАТ  

 

Радзiонавай Веранiкi Андрэеуны 

 

Сутнасць і перспектывы развіцця самастойнага (неарганізаванага) 

турызму ў Рэспубліцы Беларусь 

 

1. Структура і аб'ем дыпломнай работы. 

Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 3 кіраўніка, падзеленыя на 6 

раздзелаў, заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры. 

Аб'ем дыпломнай працы складае 64 старонкi. Спіс выкарыстанай 

літаратуры складае 68 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў. 

САМАСТОЙНЫ ТУРЫЗМ, НЕАРГАНІЗАВАНЫ ТУРЫЗМ, УЯЗНЫ 

ТУРЫЗМ, УНУТРАНЫ ТУРЫЗМ, ВЫЯЗНЫ ТУРЫЗМ, ТУРЫСТЫЧНАЯ 

ІНДУСТРЫЯ, ТУРЫЗМ У БЕЛАРУСІ. 

Аб'ект даследавання – турызм у Рэспубліцы Беларусь. Прадмет 

даследавання – самастойны турызм. 

Мэта даследавання – вывучыць сутнасць, сучасныя асаблівасці і 

перспектывы развіцця самастойнага (неарганізаванага) турызму ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Метады даследавання – аналіз тэарэтычнага матэрыялу, параўнальны 

метад. 

Вынікі і іх навізна. Дадзенае даследаванне ўключае аналіз самастойнага 

турызму як галіны турыстычнай індустрыі свету. У працы паслядоўна 

выкладзены матэрыял аб развіцці самастойнага турызму ў Рэспубліцы 

Беларусь. У працы выяўлены ключавыя праблемы ў развіцці самастойнага 

турызму, вызначаны перспектывы, распрацаваны рэкамендацыі па 

ўдасканаленні самастойнага турызму ў Беларусі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Даследаванне можа 

прадстаўляць цікавасць з улікам росту маштабаў і значэння самастойнага 

турызму ў сучаснай структуры турыстычных патокаў. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Rodionova Veronika 

 

The essence and prospects of development of independent tourism in the 

Republic of Belarus 

 

1. Structure and size of the thesis. 

This study consists of introduction, 3 chapters, divided into 6 chapters, 

conclusion and list of used literature. 

The total volume is 64 pages. The list of references is 68 positions. 

2. Keywords. 

INDEPENDENT TOURISM, UNORGANIZED TOURISM, INBOUND 

TOURISM, DOMESTIC TOURISM, OUTBOUND TOURISM, TOURISM 

INDUSTRY, TOURISM IN BELARUS. 

The object of study – tourism in the Republic of Belarus. Subject of research – 

independent tourism. 

The purpose of the study – to explore the essence of modern features and 

prospects of development of independent (informal) tourism in the Republic of 

Belarus. 

Research methods – analysis of theoretical material, comparative method. 

The results and their novelty. This study includes an analysis of tourism as an 

independent branch of the tourism industry in the world. Given in succession the 

material of the development of independent tourism in the Republic of Belarus. The 

paper identified key issues in the development of independent tourism, identified 

prospects, developed recommendations for improving independent tourism in 

Belarus. 

The accuracy of the materials and results of the thesis. The materials used and 

the results of the thesis are true. Work is performed independently. 

Recommendations for the use of the work results. The study may be of interest 

in view of the growing size and importance of independent tourism in the current 

structure of tourist flows. 

 

 

 

 

 

 


