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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления,
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка
использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет 79
страниц. Список использованных источников и литературы занимает 5 страниц
и включает 53 позиции.
2. Перечень ключевых слов
ТРАНГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕТВО,
ПРИГРАНИЧНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОРЕГИОН, ИНТРУМЕНТ
ДОБРООСЕДТВА,
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ,
ФУНКЦИИ
ГРАНИЦЫ,
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.
3. Текст аннотации
Объект исследования – практика развития трансграничного
сотрудничества.
Цель исследования – определить особенности международного опыта и
отечественной практики развития трансграничного сотрудничества в сфере
туризма.
Методы исследования: сравнительный, исторический, метод анализа
документов.
Полученные итоги и их новизна. Развитие туризма в трансграничных
региональных структурах занимает важное место в создании эффективного
механизма расширения взаимовыгодного сотрудничества граничащих
государств. Практическая новизна работы заключается в анализе современного
состояния трансграничного сотрудничества на территории Республики
Беларусь.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы
могут быть использованы для продолжения исследования трансграничного
сотрудничества Республики Беларусь.

АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу
выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 79 старонак.
Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 5 старонак і ўключае 53 пазіцыі.
2. Пералік ключавых слоў
ТРАНСГРАНІЧНАЕ
СУПРАЦОЎНІЦТВА,
ПРЫГРАНІЧНЫЯ
ТЭРЫТОРЫІ,
ЕЎРАПЕЙСКІ
САЮЗ,
ЕЎРАРЭГІЁН,
ІНСТРУМЕНТ
ДОБРАСУСЕДСТВА,
МІЖНАРОДНАЯ
ТЭХНІЧНАЯ
ДАПАМОГА,
ФУНКЦЫІ МЯЖЫ, КРЫНІЦЫ ФІНАНСАВАННЯ, РЭГІЯНАЛЬНАЯ
ІНТЭГРАЦЫЯ.
3. Тэкст анатацыі
Аб’ект
даследавання
–
практыка
развіцця
трансгранічнага
супрацоўніцтва.
Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці міжнароднага вопыту і
айчыннай практыкі развіцця трансгранічнага супрацоўніцтва ў сферы турызму.
Метады даследавання – параўнальны, гістарычны, метад аналізу
дакументаў.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Развіццѐ турызму ў трансгранічных
рэгіянальных структурах займае важнае месца ў стварэнні эфектыўнага
механізму пашырэння ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва дзяржаў, якія
мяжуюць. Практычная навізна працы заключаецца ў аналізе сучаснага стану
трансгранічнага супрацоўніцтва на тэрыторыі 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. Вынікі працы могуць
быць выкарыстаны для працягу даследавання трансгранічнага супрацоўніцтва
Рэспублікі
Беларусь.

ANNOTATION
1. Structure and scope of the diploma work
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents,
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of references.
Total scope of work is 79 pages. The list of references occupies 5 pages and includes
53 positions.
2. Keywords
CROSS-BORDER COOPERATION, BORDER AREA, THE EUROPEAN UNION,
THE
EUROREGION,
THE
NEIGHBOURHOOD
INSTRUMENT,
INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE, FUNCTIONS OF THE
BORDER, SOURCES OF FINANCING, REGIONAL INTEGRATION.
3. Summary text
The object of the research is practice of development of cross-border
cooperation.
The purpose of the research is to determine the features of international
experience and domestic practice of development of cross-border cooperation in the
field of tourism.
Methods of the research – comparative, historical, method of analysis of
documents.
The results of the work and their novelty. The development of tourism in crossborder regional structures is important in creating an effective mechanism for
expanding mutually beneficial cooperation of the bordering states. The practical
novelty of the work lies in the analysis of the current state of cross-border
cooperation in the territory of the Republic of Belarus.
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put
through independently.
Recommendations on the usage. The results of the work can be used to
continue the study of cross-border cooperation of the Republic of Belarus.

