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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы 

Объѐм дипломной работы составляет64 страницы, работа включает 8 

иллюстраций, 7 таблиц, 11 приложений. В ходе подготовки работы было  

использовано 90 источников. 

2. Перечень ключевых слов 

ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР, ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА, ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ,РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.  

3. Содержание работы 

Объект исследования –туристский кластер как форма территориальной 

организации туризма. 

Предмет исследования –организационные особенности формирования 

кластеров в туризме: предпосылки, классификация, преимущества, основные 

методы формирования и возможные перспективы. 

Цель исследования –разработка практических рекомендаций по 

формированию и эффективному развитию туристских кластеров как формы 

территориальной организации туристского пространства в Республике 

Беларусь.  

Методы исследования:сравнительный анализ и синтез, обобщение, 

сравнение, инструменты стратегического менеджмента (матрица Попова С.А., 

SWOT-анализ). 

Полученные итоги и их новизна. Полученные результаты анализа 

зарубежного опыта формирования туристских кластеров позволяют оценить их 

значимость в повышении конкурентоспособности туристской отрасли 

регионов, а также разработать рекомендации по применению туристских 

кластерных инициатив в условиях Республики Беларусь.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы.Практическая 

значимость дипломной работы заключается в возможности 

примененияразработанных рекомендацийпо формированию и эффективному 

развитию туристских кластеров в Республике Беларусь.  

 

  



 
 

 

АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Аб'ѐм дыпломнай працы складае 64 старонкi, праца ўключае 8 

ілюстрацый, 7 табліц, 11 дадаткаў. Падчас падрыхтоўкі працы была 

выкарыстана 90 крыніц. 

2. Пералік ключавых слоў 

ТУРЫСЦКIКЛАСЦЕР, ТУРЫСЦКАЯ ДЭСЦIНАЦЫЯ, 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ІНДУСТРЫЯ ТУРЫЗМУ, КАНАКУРЭНТНЫЯ 

ПЕРАВАГI, ТУРЫСЦКI ПРАДУКТ, РЭГІЯНАЛЬНАЯ РАЗВІЦЦЁ, 

ІНАВАЦЫЙНАЕ РАЗВІЦЦЁ.   

3. Змест працы 

Аб'ект даследавання – турысцкі класцер як форма тэрытарыяльнай 

арганізацыі турызму. 

Прадмет даследавання –арганізацыйныя асаблівасці фарміравання 

класцераў у турызме: перадумовы, класіфікацыя, перавагі, асноўныя метады 

фарміравання і магчымыя перспектывы. 

Мэта даследавання –распрацоўка практычных рэкамендацый па 

фарміраванню і эфектыўнаму развіццю турысцкіх класцераў як формы 

тэрытарыяльнай арганізацыі турысцкага прасторы ў Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, абагульненне, 

параўнанне, інструменты стратэгічнага менеджменту (матрыца Папова С.А., 

SWOT-аналіз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Атрыманыя вынікі аналізу замежнага 

вопыту фарміравання турысцкіх класцераў дазваляюць ацаніць іх значнасць у 

павышэнні канкурэнтаздольнасці турысцкай галіны рэгіѐнаў, а таксама 

распрацаваць рэкамендацыі па ўжыванню турысцкіх класцерных ініцыятыў ва 

ўмовах Рэспублікі Беларусь. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

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

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Практычная значнасць 

дыпломнай працы складаецца ў магчымасці прымянення распрацаваных 

рэкамендацый па фармаванню і эфектыўнаму развіццю турысцкіх класцераў у 

Рэспубліке Беларусь. 

 

 



 
 

 

ANNOTATION 

1. The structure and volume of the graduate work 

The thesis consists of 64 pages, and includes 8 illustrations, 7 tables, 11 

applications. Working on the thesis demanded the use of 90 sources. 

2. The list of keywords 

TOURISM CLUSTER, TOURISM DESTINATION, COMPETITIVENESS, 

TOURISM INDUSTRY, COMPETITIVE ADVANTAGE, TOURISM PRODUCT, 

REGIONAL DEVELOPMENT, INDUSTRIAL DEVELOPMENT. 

3. The text of the abstract 

The object of study –the tourism cluster as a form of territorial organization of 

tourism. 

The subject of study –organizational features of the formation of clusters in 

tourism: preconditions, classification, benefits, the basic methods of formation and 

possible perspectives. 

The purpose of research – development of practical recommendations on the 

formation and efficient development of tourism clusters asa form of territorial 

organization of tourist space in the Republic of Belarus. 

Methods:comparative analysis and synthesis, generalization, comparison, tools 

of strategic management (matrix of S.A.Popov, SWOT-analysis).  

The results of the work and their novelty.The results of analysis of the 

international experience in the field ofthe tourism clusters formation allow to 

estimate their importance in increasing the competitiveness of the tourism industry in 

the regions, as well as to developrecommendations for the application of the tourism 

cluster initiatives in the Republic of Belarus. 

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

the results of the work are authentic. The work was composed independently. 

Recommendations for the usage.The practical significance of the thesis 

consists in the possibility of application of the developed recommendations on the 

formation and the efficient development of the tourism clusters in the Republic of 

Belarus. 

 

 

 

 


