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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 75 с., 7 рис., 10 таблиц, 6 приложений, 65 источников 

ТУРИЗМ, АГРОЭКОТУРИЗМ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДОГОВОР 

ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ДОНОРЫ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РЕГУЛЯТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 

Объект исследования – система правового регулирования и ее влияние 

на эффективность развития туризма в Республике Беларусь.   

Предмет исследования – нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере туризма, в том числе реализацию международных 

туристских проектов в Республике Беларусь.  

Цель работы – изучение теоретических и практических аспектов 

правового регулирования в сфере туризма; исследование влияния 

нормативно–правовой базы на эффективность деятельности в сфере туризма, 

в том числе реализации проектов с привлечением международной 

технической помощи, а также выявление путей совершенствования 

законодательства в сфере туризма. 

Методы исследования − сравнительный анализ, синтез, группировки, 

описания, обобщение, структурирование. 

В процессе работы проведены следующие исследования и разработки: 

изучена система правового регулирования в Республике Беларусь, 

проанализированы международные нормативные акты в сфере туризма, 

исследован механизм реализации проектов с привлечением международной 

технической помощи, проанализирована эффективность регуляторного 

воздействия на развитие туриндустрии. Также в ходе написания данной 

работы были определены пути совершенствования нормативно–правовой 

базы, регулирующей сферу туризма. Область возможного практического 

применения – деятельность по реализации проектов (программ) в сфере 

туризма Республики Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 

статистический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические, методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 75 с., 7 мал., 10 таблиц, 6 дадатку, 65 крыніц літаратуры. 

ТУРЫЗМ, АГРAЭКАТУРЫЗМ, ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 

НАРМАТЫЎНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, ДАГАВОР ОКАЗАННЯ 

ТУРЫСТЫЧНЫХ ПАСЛУГ, ДОНАРЫ, МIЖНАРОДНАЯ ТЭХНIЧНАЯ 

ДАПАМОГА, АДАБРЭННЕ ПРАЭКТАЎ (ПРАГРАМ), IНДЫКАТЫЎНЫЯ 

ПАКАЗЧЫКI, РЕГУЛЯТЫЎНЫ УПЛЫЎ. 

Аб'ект даследавання – сістэма прававога рэгулявання і яе ўплыў на 

эфектыўнасць развіцця турызма ў Беларусі  

Прадмет даследавання – нарматыўные прававыя акты, якія рэгулююць 

дзейнасць у галіне турызма, у тым ліку рэалізацыю міжнародных 

турыстычных праектаў у Беларусі.  

Мэта работы – вывучэнне тэарэтычных і практычных аспектаў 

прававого рэгулявання у галіне турызма; даследавання ўплыву нарматыўна- 

прававой базы на эфектыўнасць дзейнасці у галіне турызма, у тым ліку 

рэалізацыю праектаў з прыцягненнем міжнароднай тэхнічный дапамогі, а 

таксама выяўленне шляхоў удасканалення заканадаўства ў галіне турызма. 

Мэта работы − параўнальны аналіз, сінтэз, групоўкі, апісання, 

абагульненне, назіранне, структураванне. 

У працэсе работы праведзены наступныя даследаванні і распрацоўкі: 

даследавана систэма прававога рэгулявання ў Беларусі. прааналізаваны 

міжнародныя нарматыўные акты у галіне турызма, даследаван механізм 

рэалізацыі праэктаў з прыцягненнем міжнароднай тэхнічный дапамогі, 

прааналізавана эфектыўнасць регулятыўнага уплыву на развiццё 

турiиндустрыi. Таксама ў ходзе напісання дадзенай працы былі вызначаны 

шляхі ўдасканалення нарматыўнай прававой базы, якая рэгулюе дзейнасць у 

галіне турызма.  

Вобласць магчымага практычнага выкарыстання – дзейнасць па 

рэалізацыi праектаў (праграм) ў галіне турызма Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

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

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Thesis: 75 pages, 7 figures, 10 tables, 6 appendices, 65 sources. 

TOURISM, AGROECOTOURISM, STATE REGULATION, 

REGULATIONS, DONORS, INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE, 

APPROVAL OF PROJECTS (PROGRAMS), INDICATIVE INDICATORS, 

REGULATORY INFLUENCE. 

The object of the research is the system of legal regulation and its influence 

on efficiency of development of tourism in the Republic of Belarus.  

The subject of the research is the regulations which regulate activity in the 

sphere of tourism, including implementation of the international tourist projects in 

the Republic of Belarus. 

The work purpose is the studying of theoretical and practical aspects of legal 

regulation in the sphere of tourism; the research of influence of standard and legal 

base on efficiency of activity in the sphere of tourism, including implementation of 

projects with attraction of the international technical assistance, and also 

identification of ways of improvement of the legislation in the sphere of tourism. 

Research methods – comparative analysis, synthesis, groupings, 

descriptions, generalization, structuring. 

In the process of work the following research and development were done: 

the system of legal regulation of the Republic of Belarus was studied, the 

international regulations in the sphere of tourism were analysed, the mechanism of 

implementation of projects with attraction of the international technical assistance 

was investigated, efficiency of regulatory impact on development of the tourism 

industry was analysed. Also during the writing of this paper the ways of 

improvement of the standard and legal base regulating the sphere of tourism were 

defined. 

The area of possible practical use is the activity for implementation projects 

(programs) in the sphere of tourism of the Republic of Belarus. 

The author of the work confirms, that the analytical material used, reflects 

the state of the process under investigation correctly and objectively, and all 

theoretical and methodological provisions and concepts, borrowed from the 

literature and other sources, are accompanied by references to their authors. 



 


