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РЕФЕРАТ 

 

Ященко Мария Андреевна 

«Состояние и перспективы развития агротуризма в Республике Беларусь» 

 

Дипломная работа   82 с., 3 рис., 4 табл., 41 источников, 4 прил. 

 

АГРОЭКОТУРИЗМ, АГРОУСАДЬБА, ЗЕЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ, 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, АГРОЭКОТУРИСТ 

 

Объект исследования – агроэкотуризм и предприятие по обслуживанию 

агроэкотуристов «У Куркуля». 

Предмет исследования –  состояние и перспективы развития 

агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

Цель работы: изучить перспективы и состояние развития агроэкотуризма 

в Республике Беларусь. 

Методы  исследования: дедукция, индукция, сравнительный анализ, 

обобщение полученных данных, метод экономического анализа. 

Исследования и разработки: изучены теоретические и методологические 

основы агроэкотуризма, проанализированы состояние и проблемы развития 

агроэкотуризма в Республике Беларусь, в том числе ресурсный потенциал для 

развития агроэкотуризма, оценены перспективы развития агротуристического 

бизнеса на примере агроусадьбы «У Куркуля». 

Элементы научной новизны: разработка направлений повышения 

эффективности деятельности агроусадьбы «У Куркуля», определение 

перспективных рынков сбыта турпродукта усадьбы. 

Область возможного практического применения: практическая 

деятельность агроусадьбы «У Куркуля» и других предприятий по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма. 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая значимость: 

совершенствование работы агроусадьбы «У Куркуля» в соответствии с 

рекомендациями поможет увеличить поток туристов и тем самым повысить 

эффективность агроусадьбы. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней материал объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных источников положения и концепции сопровождаются ссылками 

на их авторов. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Yaschenko Mary 

«The condition and perspectives of agro and ecotourism development in the 

Republic of Belarus» 

 

Diploma work: 82 p., 3 pic., 4 tab., 41 sources, 4 enc. 

 

AGRO AND ECOTOURISM, COUNTRY ESTATE, GREENWAYS, 

RECREATIONAL RESOURCES, AGRO AND ECOTOURIST 

 

Object of research —agro and ecotourism and servicing enterprice «У 

Куркуля». 

Subject of research — condition and perspectives of agro and ecotourism 

development in the Republic of Belarus. 

The purpose of work: to study condition of agro and ecotourism development 

in the Republic of Belarus and to evaluate the perspectives of agrotourism business 

development. 

Methods of research: deduction, induction, comparative analysis, 

generalization of data, economic methods of analyses. 

Researches and development: theoretical and methodological bases of agro and 

ecotourism development have been studied, the status and problems of the 

development of agro and ecotourism in the Republic of Belarus have been analyzed, 

including the resource potential for the development of rural tourism, the perspectives 

of agrotourism business development on the example of the country estate “У 

Куркуля” have been evaluated. 

Elements of scientific novelty: the development of ways of increasing the 

effectiveness of the farmsteads «У Куркуля», identification of promising markets for 

tourist products of the estate. 

Area of possible practical application: practical activity of the country estate 

“У Куркуля” and other enterprises that work in the agro and ecotourism area. 

Technical and economic, social and (or) the ecological importance: 

improvement of working farmsteads «У Куркуля» in line with the recommendations 

will help to increase the flow of tourists, and thereby increase the efficiency of 

farmsteads. 

The author of the work confirms that the settlement-analytical material resulted 

in it correctly and objectively reflects a condition of investigated process, and all 

borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical 

positions and concepts are accompanied by references to their authors. The author of 

work confirms independence of performance of the given work.  



 
 

РЭФЕРАТ 

 

Яшчанки Марыi Андрэеўны 

Стан і перспектывы развіцця агратурызму ў Рэспубліцы Беларусь 

 

Дыпломная праца: 82 старонцы, 3 малюнка, 4 табліцы, 4 дадатку, 41 

выкарыстаных крыніц. 

 

АГРАЭКАТУРЫЗМ, АГРАСЯДЗІБА, ЗЯЛЁНЫЯ МАРШРУТЫ, 

РЭКРЭАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ, АГРАЭКАТУРЫСТЫ 

 

Аб'ект даследавання - аграэкатурызм і прадпрыемства па абслугоўванню 

аграэкатурыстаў «У Куркуля». 

Прадмет даследавання - стан і перспектывы развіцця аграэкатурызму ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта працы: вывучыць стан і перспектывы развіцця аграэкатурызму ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: дэдукцыя, індукцыя, параўнальны аналіз, 

абагульненне атрыманых дадзеных, метад эканамічнага аналізу. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя і метадалагічныя 

асновы аграэкатурызму, прааналізаваны стан і праблемы развіцця 

аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку рэсурсны патэнцыял для 

развіцця аграэкатурызму, ацэненыя перспектывы развіцця агратурыстычнага 

бізнесу на прыкладзе аграсядзібы « У Куркуля ». 

Элементы навуковай навізны: распрацоўка напрамкаў павышэння 

эфектыўнасці дзейнасці аграсядзібы «У Куркуля», вызначэнне перспектыўных 

рынкаў збыту турпрадукту сядзібы. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: практычная дзейнасць 

аграсядзібы «У Куркуля» і іншых прадпрыемстваў па аказанні паслуг у сферы 

аграэкатурызму. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (або) экалагічная значнасць: 

удасканаленне работы аграсядзібы «У Куркуля» у адпаведнасці з 

рэкамендацыямі дапаможа павялічыць паток турыстаў і тым самым павысіць 

эфектыўнасць аграсядзібы. 

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага 

працэсу, а усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 


