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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Флерьянович, А.В. Экономико-географические аспекты развития Минской 

агломерации (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2017. – 72 с. 

ГОРОД, ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ, ГРАНИЦА АГЛОМЕРАЦИИ, 

МОНОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ, КОНУР-

БАЦИЯ, МЕГАЛОПОЛИС, МАЯТНИКОВАЯ МИГРАЦИЯ, ПОЯС БЕДНОСТИ, 

ДЕЛИМИТАЦИЯ. 

Объектом исследования является Минская агломерация, предметом – про-

странственные особенности ее развития.  

Основной целью работы является экономико-географический анализ осо-

бенностей развития Минской агломерации. 

Методика исследования основана на использовании описательного, срав-

нительно-географического, исторического, аналитического, математико-стати-

стического и картографического методов исследований. Методологическая 

схема изучения Минской агломерации предусматривает пространственно-вре-

менной анализ показателей ее развития с учетом места и роли в республике и 

Минской области, а также выявление внутри агломерационных различий в демо-

графическом, производственном и социальном развитии. 

В работе рассмотрены теоретико-методологические аспекты экономико-гео-

графического исследования агломераций, выявлены факторы и условия, которые 

повлияли на ее формирование и развитие в Беларуси. Проведен анализ современ-

ного состояния, определены производственный и демографический потенциал по 

административным районам Минской агломерации. Выявлены основные про-

блемы и перспективные направления в развитии агломерации. 

Результаты работы могут быть использованы органами государственного 

управления и градостроительными организациями при выработке рекомендаций по 

развитию Минской агломерации и входящих в ее состав административных райо-

нов. 

Библиогр. 25 назв., рис. 9. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Флер’яновіч, А.В. Эканоміка-геаграфічныя аспекты развіцця Мінскай 

агламерацыі (дыпломная работа). – Мінск: БДУ, 2017. – 68 с. 

ГОРАД, ГАРАДСКАЯ АГЛАМЕРАЦЫЯ, МЕЖА АГЛАМЕРАЦЫІ, 

МОНАЦЭНТРЫЧНАЯ І ПОЛІЦЭНТРЫЧНАЯ АГЛАМЕРАЦЫЯ, 

КАНУРБАЦЫЯ, МЕГАЛАПОЛІС, МАЯТНІКАВАЯ МІГРАЦЫЯ, ПОЯС 

БЕДНАСЦІ, ДЭЛІМІТАЦЫЯ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Мінская агламерацыя, прадметам –

прасторавыя асаблівасці яе развіцця.  

Асноўнай мэтай працы з'яўляецца эканоміка-геаграфічны аналіз 

асаблівасцей развіцця Мінскай агламераціі. 

Методыка даследавання заснавана на выкарыстанні апісальнага, 

параўнальна-геаграфічнага, гістарычнага, аналітычнага, матэматыка-

статыстычнага і картаграфічнага метадаў даследавання. Метадалагічная схема 

вывучэння Мінскай агламерацыі прадугледжвае прасторава-часовы аналіз 

паказчыкаў яе развіцця з улікам месца і ролі месца у рэспубліцы і Мінскай 

вобласці, а таксама выяўленне ўнутры агламерацыонных адрознянняў у 

дэмаграфічным, вытворчым і сацыяльным развіцці. 

У працы разгледжаны тэарэтыка-метадалагічныя аспекты эканоміка-

геаграфічнага даследавання агламерацый, выяўлены фактары і ўмовы, якія 

паўплывалі на яе фарміраванне і развіцце ў Беларусі. Праведзены аналіз 

сучаснага стану, вызначаны вытворчы і дэмаграфічны патэнцыал па 

адміністрацыйных раёнах Мінскай агламерацыі. Выяўлены асноўныя праблемы 

і перспектыўныя напрамкі ў развіцці агламерацыі. 

Вынікі працы могуць быць выкарыстаны органамі дзяржаўнага кіравання 

і горадабудаўнічымі арганізацыямі пры выпрацоўцы рэкамендацый па развіццю 

Мінскай агламерацыі і ўваходзячых у яе склад адміністрацыйных районаў. 

Бібліягр. 25 назв., мал. 9. 
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ABSTRACT OF THE DIPLOMA PAPER 

 

Fleryanovich, A.V. Economic-geographical aspects of development of the 

Minsk agglomeration (the diploma paper). – Minsk: BSU, 2017. – 68 p. 

CITY, URBAN AGGLOMERATION, AGGLOMERATION BOUNDARY, 

MONOCENTRICAL AND POLYCENTRICAL AGGLOMERATION, CONURBA-

TION, MEGALOPOLIS, PENDULUM MIGRATION, POVERTY BELT, DELIMI-

TATION. 

The object of study is the Minsk agglomeration, subject – area features of its 

development. 

The main purpose of this work is economic-geographical features analysis of 

development of the Minsk agglomeration. 

Research methodology based on descriptive, comparative geographic, historical, 

analytical, statistical and cartographic methods of research. Methodological study 

scheme of the Minsk agglomeration involves spatial-temporal analysis of the indicators 

of its development with considering place and role in republic and Minsk region, and 

also identification within agglomeration differences in demographical, industrial and 

social development. 

The paper considers theoretic-methodological aspects of economic-geographical 

research of agglomerations, identified factors and conditions that influenced the emer-

gence and development in Belarus. Analyzed the current state, identified the industrial 

and demographical potential in the administrative areas of the Minsk agglomeration. 

Identified main problems and future directions in the development of agglomeration. 

Results of diploma paper may use bodies of state administration and town-plan-

ning organizations at outputting recommendations of development of the Minsk ag-

glomeration and included regions. 

Bibl. 25 ref., 9 fig. 
  


