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РЕФЕРАТ 

 

Степаненко Э.А., Международное сотрудничество в сфере развития туризма 

Брестской области (на примере реализации проекта ПРООН «Местное 

предпринимательство и экономическое развитие») (дипломная работа). – 

Мн., 2014.  

Ключевые слова: Брестская область, международное сотрудничество, 

туризм, развитие туризма, ПРООН, агроэкотуризм, евроренионы. 

Объект и предмет исследования: объект исследования – развитие 

туризма Брестской области. Предмет – международное сотрудничество в 

сфере туризма Брестской области на основе реализации проекта ПРООН 

«Местное предпринимательство и устойчивое развитие». 

Цель работы: основной целью работы является исследование 

результатов реализации проекта ПРООН «Местное предпринимательство и 

устойчивое развитие» в Брестской области. 

Методы и методология: Для достижения цели и решения 

поставленных задач работы было проведено исследование с применением 

общенаучных и конкретно-научных методов: анализ и синтез, анализ 

литературы, статистический метод. 

Полученные результаты: было определено место Брестской области 

в формировании национального турпродукта, определён туристско-

рекреационный потенциал Брестской области, проведен анализ 

туристической инфраструктуры, анализ форм международного 

сотрудничества туристических субъектов хозяйствования, пути 

совершенствования и активизации международного сотрудничества в сфере 

туризма. 

Достоверность источников и самостоятельность исследований 

подтверждаются автором. 

Работа изложена на 51 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав исследований, заключения, обзора литературы и 

приложений. Содержит 3 таблицы и 1 рисунков. Библиографический 

указатель включает 39 источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Сцепаненка Э. А., Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы развіцця турызму 

Брэсцкай вобласці (на прыкладзе рэалізацыі праекта ПРААН «Мясцовае 

прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё» (дыпломная праца). — Мінск, 

2014. 

Ключавыя словы: Брэсцкая вобласць, міжнароднае супрацоўніцтва, 

турызм, развіццё турызму, ПРААН, аграэкатурызм, еўрарэгіёны. 

Аб’ект і прадмет даследавання: аб’ект даследавання — развіццё 

турызму Брэсцкай вобласці. Прадмет — міжнароднае супрацоўніцтва ў 

сферы турызму Брэсцкай вобласці на аснове рэалізацыі праекта ПРААН 

«Мясцовае прадпрымальніцтва і ўстойлівае развіццё». 

Мэта працы: галоўнаю мэтаю працы з’яўляецца даследаванне 

вынікаў рэалізацыі практа ПРААН «Мясцовае прадпрымальніцтва і 

эканамічнае развіццё» ў Брэсцкай вобласці. 

Метады і метадалогія: каб дасягнуць мэты і вырашыць пастаўленыя 

задачы працы, было праведзена даследаванне з выкарыстаннем 

агульнанавуковых і канкрэтна-навуковых метадаў: аналіз і сінтэз, аналіз 

літаратуры, статыстычны метад. 

Атрыманыя вынікі: было вызначана месца Брэсцкай вобласці ў 

фармаванні нацыянальнага турпрадукту, вызначаны турыстычна-

рэкрэацыйны патэнцыял Брэсцкай вобласці, праведзены аналіз турыстычнай 

інфраструктуры, аналіз формаў міжнароднага супрацоўніцтва турыстычных 

суб’ектаў гаспадарання, шляхі ўдасканалення і актывізацыі міжнароднага 

супрацоўніцтва ў сферы турызму. 

 Дакладнасць крыніцаў і самастойнасць даследаванняў 

пацвярджаюцца аўтарам. 

Праца напісана на 51 старонках друкаванага тэксту і складаецца з 

уводзінаў, 3-х раздзелаў даследаванняў, заключэння, агляду літаратуры і 

дадаткаў. Ёсць 3 табліцы і 1 малюнак. У бібліяграфічным паказальніку 

змешчана 39 крыніцаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Stepanenko E.A., International cooperation in the sphere of tourism of the Brest 

region (on the basis of the UNDP Project "Local business and economic 

development") (diploma thesis). - Mn., 2014. 

Keywords: Brest, international cooperation, tourism, tourism development, 

UNDP, argoecotourism tourism, euroregions. 

Object and subject of study: the object of research - development of 

tourism Brest region. Subject - international cooperation in the sphere of tourism of 

the Brest region on the basis of the UNDP Project "Local business and sustainable 

development." 

Objective: the main aim of the work is to study the results of the UNDP 

Project "Local business and sustainable development" of the Brest region. 

Techniques and Methodology: The study with the use of general scientific 

and specific scientific methods: analysis and synthesis, analysis of literature, the 

statistical method was conducted to achieve the goals and objectives. 

Results: the place of the Brest region in shaping the national tourist product 

is defined, tourist and recreational potential of the Brest region are defined, tourist 

infrastructure is analyzed, forms of international cooperation tourist entities are 

analyzed, ways to improve and enhance international cooperation in the field of 

tourism are defined. 

Veracity of sources and independence of the research are confirmed by the 

author. 

Research is presented on 51 pages of a typewritten text and consists of an 

introduction, three chapters of research findings, review of the literature and 

applications. Contains 3 tables  and  1 figures. Bibliographic index includes 39 

sources. 

 

 

 

 

 

 

 

 


