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Реферат 

дипломной работы Яско А.А 

«Повышение конкурентоспособности Республики Беларусь как 

туристской дестинации» 

 

Объём дипломной работы составляет 57 страниц, количество рисунков 

– 3, таблиц – 3, приложений – 3. Было использовано 40 источников. 

Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, 

конкурентоспособность, туристская индустрия, туристский рынок. 

Объект исследования дипломной работы: конкурентоспособность 

Республики Беларусь как туристской дестинации. 

Предмет исследования инструменты туристской политики по 

повышению конкурентоспособности Республики Беларусь как туристской 

дестинации.  

Цель работы: обоснование путей повышения конкурентоспособности 

Республики Беларусь на мировом туристском рынке и выработка 

практических рекомендаций на основе анализа мирового опыта. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы оценки конкурентоспособности стран в сфере туризма: 

 модель «пяти сил Майкла Портера»; 

 расчет показателя международного рейтинга стран в сфере 

туризма и путешествий. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рэферат 

дыпломнай працы Яско А.А. 

«Павышэнне канкурэнтаздольнасці Рэспублікі Беларусь як турысцкай 

дэстынацыі» 

 

Аб'ём дыпломнай працы складае 57 старонак , колькасць малюнкаў - 3 , 

табліц - 3 , прыкладанняў - 3 . Было выкарыстана 40 крыніц . 

Ключавыя словы : турызм , турысцкая дэстынацыя , 

канкурэнтаздольнасць , турысцкая індустрыя , турысцкі рынак. 

Аб'ект даследавання дыпломнай працы: канкурэнтаздольнасць 

Рэспублікі Беларусь як турысцкай дэстынацыі. 

Прадмет даследавання дыпломнай працы: інструменты турысцкай 

палітыкі па павышэнню канкурэнтаздольнасці Рэспублікі Беларусь як 

турысцкай дэстынацыі. 

Мэта працы: абгрунтаванне шляхоў павышэння канкурэнтаздольнасці 

Рэспублікі Беларусь на сусветным турысцкім рынку і выпрацоўка 

практычных рэкамендацый на аснове аналізу сусветнага вопыту. 

Для дасягнення пастаўленай мэты былі выкарыстаны наступныя 

метады ацэнкі канкурэнтаздольнасці краін у сферы турызму: 

• мадэль « пяці сіл Майкла Портера » ; 

• разлік паказчыка міжнароднага рэйтынгу краін у сферы турызму і 

падарожжаў. 

Аўтар працы пацвярджае , што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу , а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя , 

метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Graduate work of Yasko AA  

"Improvement of the competitiveness of the Republic of Belarus as a tourist 

destination" 

 

The volume of the thesis makes 57 pages, quantity of drawings – 3, tables – 

3, appendices – 3. 40 sources were used. 

Keywords: tourism, tourist destination, competitiveness, tourist industry, 

tourist market. 

Object of research of the thesis : competitiveness of Republic of Belarus as 

tourist destination. 

Subject of research: tools of tourist policy to increase the competitiveness 

of Republic of Belarus as tourist destination  

Objective: justification of the ways of increase of competitiveness of the 

Republic of Belarus in the world tourist market and development of practical 

recommendations on the basis of the analysis of world’s experience. 

To achieve this goal the following methods of an estimation of 

competitiveness of the countries in the sphere of tourism were used: 

• «five forces model of Michael Porter»; 

• calculation of an indicator of the international ranking of the countries in 

the sphere of tourism and travel. 

The author of 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. 

 


