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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трѐх глав, заключения, 

шести рисунков, шести таблиц, списка использованных источников. Общий 

объем работы составляет 67 страниц. Список использованных источников 

занимает 3 страницы и включает 56 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

СТРАХОВАНИЕ,СТРАХОВЩИКИ,СТРАХОВАТЕЛЬ, СТРАХОВАЯ 

ВЫПЛАТА,СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,СТРАХОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ,ВЗНОС,СТРАХОВОЙ ПОЛИС,УСЛУГА СТРАХОВАНИЯ, 

СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ,АССИСТАНС,ДОБРОВОЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ,СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ,МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ,ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ,РИСК.   

3. Текст реферата 

Объект исследования – развитие рынка страховых услуг  в туризме в 

Республике Беларусь.  

Цель исследования – оценка состояния рынка страховых услуг в 

туризме, перспективы его развития, определение особенностей страхования в 

туризме в Республике Беларусь.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные 

(обобщение, анализ, сравнение) методы, а также методы эмпирического 

уровня (наблюдение). 

Полученные итоги и их новизна. Работа является исследованием 

специфики страхования туристов в Республике Беларусь и  эффективности 

функционирования страхования в туризме в Республике Беларусь. 

Практическая новизна работы заключается в возможности использования 

разработанных мероприятий, на основе проведенного исследования, для 

страховых и туристических компаний, направленных на увеличение 

лояльности клиентов.  

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 рынка страховых 

услуг в туризме в Республике Беларусь, для разработки мероприятий, 

направленных на улучшение развития рынка страховых услуг, а так же при 

написании работ о страховании в туризме, при подготовке учебников, в 

рамках курсов лекций или специальных курсов.  



АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, шасці 

малюнкаў, шасці табліц, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ѐм працы 

складае 67 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц займае 3 старонкі і ўключае 

56 пазіцый.  

2. Пералiк ключавых слоў 

СТРАХАВАННЕ, СТРАХАВАЬНІКІ, СТРАХАВАЛЬНІК, 

СТРАХАВАЯ ВЫПЛАТА, СТРАХАВАЯ ПРЭМІЯ, СТРАХАВАЯ  

АРГАНІЗАЦЫЯ, УЗНОС, СТРАХАВЫ ПОЛІС, ПАСЛУГА 

СТРАХАВАННЯ, СТРАХАВАННЕ У 

ТУРЫЗМЕ,АСІСТАНС,ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ, 

СТРАХАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ, МЕДЫЦЫНСКАЯ СТРАХАВАННЕ, 

ДАГАВОР СТРАХАВАННЯ, РЫЗЫКА.   

3. Тэкст рэферата  

Аб'ект даследавання – развіццѐ рынку страхавых паслуг у турызме ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

 Мэта даследавання – ацэнка стану рынку страхавых паслуг у турызме, 

перспектывы яго развіцця, вызначэнне асаблівасцяў страхавання ў турызме ў 

Рэспубліцы Беларусь.  

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя 

(абагульненне, аналіз, параўнанне) і метады эмпірычнага ўзроўню 

(назіранне).  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца даследаваннем 

спецыфікі страхавання турыстаў у Рэспубліцы Беларусь і эфектыўнасці 

функцыянавання страхавання ў турызме ў Рэспубліцы Беларусь. Практычная 

навізна працы складаецца ў магчымасці выкарыстання распрацаваных 

мерапрыемстваў, на аснове праведзенага даследавання, для страхавых і 

турыстычных кампаній, накіраваных на павелічэнне лаяльнасці кліентаў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы 

могуць быць выкарыстаны для працягу даследаванні рынку страхавых паслуг 

у турызме ў Рэспубліцы Беларусь, для распрацоўкі мерапрыемстваў, 

накіраваных на паляпшэнне развіцця рынку страхавых паслуг, а гэтак жа пры 

напісанні прац аб страхаванні ў турызме, пры падрыхтоўцы падручнікаў, у 

рамках курсаў лекцый або спецыяльных курсаў. 



ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of the thesis 

The diploma work consists of the assignment for the thesis work, the table of 

contents, the abstract of the thesis, introduction, three chapters, conclusion, six 

drawings, six tables, a list of sources used. The total amount of work is 68 pages. 

The list of sources used is 3 pages long and includes 56 entries. 

2. Key words 

INSURANCE, INSURERS, INSURER, INSURANCE PAYMENT, 

INSURANCE PREMIUM, INSURANCE ORGANIZATION, CONTRIBUTION, 

INSURANCE POLICY, INSURANCE SERVICES, INSURANCE IN TOURISM, 

ASSISTANCE, VOLUNTARY INSURANCE, INSURANCE OF 

RESPONSIBILITY, MEDICAL INSURANCE, INSURANCE CONTRACT, 

RISK. 

3. The text of diploma thesis 

Object of research - development of the market of insurance services in 

tourism in the Republic of Belarus. 

Purpose of research - the state value of the insurance services market in 

tourism, the prospects for its development, the definition of the features of 

insurance in tourism in the Republic of Belarus. 

Research methods.  General scientific (generalization, analysis, comparison) 

methods, as well as methods of empirical level (observation) were used in the 

work. 

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

the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Area of possible practical application. The results of the work can be used 

to continue research of the insurance services market in tourism in the Republic of 

Belarus, to develop activities aimed at improving the development of the insurance 

services market, as well as when writing works on insurance in tourism, in 

preparing textbooks, as part of lecture courses or special courses. 



 


