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Реферат 
 

Дипломная работа: 60 страниц, 8 рисунков, 8 таблиц, 48 источников, 7 

приложения.  

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШВЕЦИИ, 

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, SWOT – АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЦЕНЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ. 

Объект исследования – туристский продукт Швеции. 

Цель работы - рассмотрение состояния предложения туристского 

продукта Швеции на рынке выездного туризма Республики Беларусь, а также 

определение проблем и перспектив его развития. 

Рассмотрены теоретические и методологические аспекты разработки  

туристского продукта. Сделан анализ туристскорекреационных ресурсов 

Швеции, проведена оценка динамики численности организованных туристов, 

выезжающих в Швецию из Беларуси, проанализировано предложение 

шведского туристского продукта на рынке выездного туризма Беларуси, 

исследована структура и содержание предложений белорусских 

туристических компаний по направлению Швеция. Проведен SWOT-анализа 

туристической  дестинации  Швеция на рынке выездного туризма 

Республики Беларусь; выявлены проблемы и перспективы развития 

туристского продукта Швеции на рынке выездного туризма Беларуси. 

Популярность шведского  туристского  продукта  на  белорусском 

туристском рынке  будет  расти  при условии дифференциации туристского 

предложения на основе фокусирования  на  целевых  сегментах  

потребителей,  диверсификации  географии и содержания туристических 

продуктов, предоставления информации о туристских возможностях страны, 

упрощения визового режима для граждан, въезжающих в страну с 

туристскими целями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рэферат 

 

Дыпломная праца: 60 старонак, 8 малюнкаў, 8 табліц, 48 крыніц, 7 

дадатка. 

 

ТУРЫСЦКІ  ПРАДУКТ, ЭТАПЫ РАСПРАЦОЎКІ ТУРЫСЦКАГА 

ПРАДУКТА, ТУРЫСЦКА-РЭКРЭАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ШВЕЦЫІ, 

ТУРЫСЦКАЯ ІНФРАСТРУКТУРА ШВЕЦЫІ, ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ 

ТУРЫСЦКАГА ПРАДУКТА, SWOT – АНАЛІЗ, МАРКЕТЫНГАВАЕ 

ДАСЛЕДАВАННЕ, КАЛЬКУЛЯЦЫЯ КОШТА ТУРЫСЦКІХ ПАСЛУГ. 

 

Аб’ект дасдавання – турысцкі прадукт Швецыі. 

 

Мэта дыпломнай працы – разглядванне стану прапановы турысцкага 

прадукта Швеціы на рынку выязнога турызму Рэспублікі Беларусь. А таксама 

вызначэнне праблем і перпектыў яго развіцця. 

 

Разгледжаны тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты распрацоўкі 

турысцкага прадукту. Зроблен аналіз турысцка - рэкрэацыйных рэсурсаў 

Швецыі, праведзена ацэнка дынамікі колькасці арганізаваных турыстаў, якія 

выязджаюць у Швецыю з Беларусі, прааналізавана прапанова шведскага 

турысцкага прадукту на рынку выязнога турызму Беларусі, даследавана 

структура і змест прапаноў беларускіх турыстычных кампаній па кірунку 

Швецыя. Праведзен SWOT-аналіз турыстычнай дэстынацыі Швецыі на 

рынку выязнога турызму Рэспублікі Беларусь; выяўлены праблемы і 

перспектывы развіцця турысцкага прадукту Швецыі на рынку выязнога 

турызму Беларусі. 

Папулярнасць шведскага турыстысцкага прадукту на беларускім 

турысцкім рынку будзе расці пры ўмове дыферэнцыяцыі турыстычнай 

прапановы на аснове факусіроўкі на мэтавых сегментах спажыўцоў, 

дыверсіфікацыі геаграфіі і ўтрымання турысцкіх прадуктаў, прадастаўлення 

інфармацыі аб турыстычных магчымасцях краіны, спрашчэння візавага 

рэжыму для грамадзян, якія ўязджаюць у краіну з турысцкімі мэтамі. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Thesis: 60 pages, 8 pictures, 8 tables, 48 sources, 7 applications. 

TOURIST PRODUCT, STAGES OF DEVELOPMENT OF TOURIST 

PRODUCT, TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF SWEDEN, 

TOURIST INFRASTRUCTURE, DIFFERENTIATION OF TOURIST 

PRODUCT, SWOT-ANALYSIS, MARKETING RESEARCH, CALCULATION 

OF TOURIST SERVICES PRICE. 

The object of the study  is tourist product of Sweden. 

The aim of the thesis is consideration of the offer’s state of the tourist 

product of Sweden in the outbound tourism market of the Republic of Belarus, as 

well as the identification of problems and prospects for its development. 

Thesis contains review of the theoretical and methodological aspects of 

developing a tourist product, the analysis of tourist resources of Sweden, the 

analysis of the dynamics of the number of organized tourists traveling to Sweden 

from Belarus, the analysis of the offer of the Swedish tourist product in the 

outbound tourism market of Belarus, the structure and content of the proposals of 

Belarusian tourism companies in the direction of Sweden. 

The popularity of the Swedish tourist product at the Belarusian tourist 

market will grow if the tourist offer would be differentiated on the basis of 

focusing on the target segments of consumers, diversifying the geography and 

content of tourist products, providing information on the tourist opportunities of 

the country, simplifying the visa regime for citizens entering the country with 

tourist purposes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


