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РЕФЕРАТ 

Чурейно Т. С. Особенности формирования и перспективы развития 

социально-экономического комплекса Ивьевского района (дипломная 

работа). – Минск, 2017. – 58 страниц, 10 рисунков, 1 таблица, 31 источник. 

Сельский совет, локальные системы, природные ресурсы, население, 

промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. 

Объектом исследования данной работы является Ивьевский район, как 

административно-территориальная единица. 

Цель дипломной работы – исследовать особенности формирования 

социально-экономического комплекса и перспектив развития Ивьевского 

района.  

В рамках работы были рассмотрены теоретические и методические 

основы, выявлены природные и демографические предпосылки для развития 

хозяйственного комплекса, расположенного на территории Ивьевского 

района, дана экономико-географическая характеристика хозяйственному 

комплексу и социальной сфере. 

При написании данной работы использовались методы исследования 

общенаучного  и географического направлений. Из географических методов 

важное значение сыграли сравнительно-географический и картографический 

методы. Так же, ввиду экономической составляющей данной работы для 

обработки огромного объема цифровой информации использовались 

математические и статистические методы, в том числе и ГИС-технологии.  

При написании дипломной работы использовались материалы 

Ивьевского районного исполнительного комитета, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий района, учебные пособия, 

статистические сборники, интернет-ресурсы.  



РЭФЕРАТ 

Чурэйна Т. С. Асаблівасці фарміравання і перспектывы развіцця 

сацыяльна-эканамічнага комплексу Іўеўскага раёна (дыпломная праца). - 

Мінск, 2017. - 58 старонак, 10 малюнкаў, 1 табліца, 31 крыніца. 

Сельскі савет, лакальныя сістэмы, прыродныя рэсурсы, насельніцтва, 

прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера. 

Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляецца Іўеўскі раён, як 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка. 

Мэта дыпломнай працы - даследаваць асаблівасці фарміравання 

сацыяльна-эканамічнага комплексу і перспектыў развіцця Іўеўскага раёна. 

У рамках работы былі разгледжаны тэарэтычныя і метадычныя асновы, 

выяўлены прыродныя і дэмаграфічныя перадумовы для развіцця 

гаспадарчага комплексу, размешчанага на тэрыторыі Іўеўскага раёна, дадзена 

эканоміка-геаграфічная характарыстыка гаспадарчаму комплексу і 

сацыяльнай сферы. 

Пры напісанні дадзенай працы выкарыстоўваліся метады даследавання 

агульнанавуковыя і геаграфічнага кірункаў. З геаграфічных метадаў важнае 

значэнне маюць параўнальна-геаграфічны і картаграфічны метады. Гэтак жа, 

з прычыны эканамічнага складніка дадзенай працы для апрацоўкі вялізнага 

аб'ёму лічбавай інфармацыі выкарыстоўваліся матэматычныя і статыстычныя 

метады, у тым ліку і ГІС-тэхналогіі. 

Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся матэрыялы 

Іўеўскага раённага выканаўчага камітэта, прамысловых і сельскагаспадарчых 

прадпрыемстваў раёна, навучальныя дапаможнікі, статыстычныя зборнікі, 

інтэрнэт-рэсурсы. 



ABSTRACT 

Chureyno T.S. Peculiarities of Formation and Prospects for the Development 

of the Social and Economic Complex of the Ivy District (thesis). - Minsk, 2017. - 

58 pages, 10 figures, 1 table, 31 sources.  

Rural council, local systems, natural resources, population, industry, 

agriculture, social sphere.  

The object of research of this work is the Ivy region, as an administrative-

territorial unit. The purpose of the thesis is to investigate the features of the 

formation of the social and economic complex and prospects for the development 

of the Ivy region. 

Within the framework of the work, theoretical and methodological 

foundations were considered, natural and demographic prerequisites for the 

development of the economic complex located on the territory of the Ivy region 

were revealed, and the economic and geographical characteristics of the economic 

complex and the social sphere were given. 

When writing this work, methods of research of general scientific and 

geographical directions were used. Of geographical methods, comparative 

geographic and cartographic methods played an important role. Also, in view of 

the economic component of this work, mathematical and statistical methods, 

including GIS technologies, were used to process a huge amount of digital 

information. 

At the writing of the thesis I used the materials of the Ivy District Executive 

Committee, industrial and agricultural enterprises of the district, textbooks, 

statistical collections, Internet resources. 


