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УДК 379.857 

 

РЕФЕРАТ 

дипломной работы 

 

Капуста Д.Ю. Водный туризм в современном мире: структура и геогра-

фия (дипломная работа) – Минск: БГУ, 2018. – 70 с. 

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Объект исследования – 63 реки в 6 регионах мира.  

Предмет исследования – водный туризм. 

Цель исследования – проведение комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала рек для выявления специализации регионов мира 

по особенностям развития водного туризма Изучение водного туризма в совре-

менном мире. 

Методы исследования: литературный, описательный, статистический, 

аналитический, картографический, сравнительно-географический, балансовый. 

Полученные итоги и их новизна: В работе представлены результаты ком-

плексной туристско-рекреационной оценки потенциала на базе рек в основных 

регионах мира, на основе которой идентифицирована география видов водного 

туризма и выявлены особенности регионального использования видов водного 

туризма. В работе выявлены и представлены проблемы и перспективы развития 

водного туризма. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты, полу-

ченные в дипломной работе, могут быть использованы в туризме для разработ-

ки приоритетных направлений туристской деятельности в каждом регионе ми-

ра. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Работа 

выполнена автором самостоятельно на основе статистических данных между-

народных статистических комитетов. 

Библиогр.  66 назв., рис. 2, табл. 22. 

  



3 

РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы 

 

Капуста Д.Ю. Водны турызм у сучасным свеце: структура і геаграфія 

(дыпломная работа) – Мiнск: БДУ, 2018 – 70 с. 

ВОДНЫ ТУРЫЗМ, ТУРЫСЦКА-РЭКРЭАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ 

Аб'ект даследавання – 63 ракі ў 6 рэгіёнах свету. 

Прадмет даследавання – водны турызм. 

Мэта даследавання – правядзенне комплекснай ацэнкі турысцка-

рэкрэацыйнага патэнцыялу рэк для выяўлення спецыялізацыі рэгіёнаў свету па 

асаблівасцях развіцця воднага турызму Вывучэнне воднага турызму ў 

сучасным свеце. 

Метады даследавання: літаратурны, апісальны, статыстычны, 

аналітычны, картаграфічны, параўнальна-геаграфічны, балансавая. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прадстаўлены вынікі 

комплекснай турысцка-рэкрэацыйнай ацэнкі патэнцыялу на базе рэк у 

асноўных рэгіёнах свету, на аснове якой ідэнтыфікаваная геаграфія відаў 

воднага турызму і выяўленыя асаблівасці рэгіянальнага выкарыстання відаў 

воднага турызму. У рабоце выяўлены і прадстаўлены праблемы і перспектывы 

развіцця воднага турызму. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі, атрыманыя ў 

дыпломнай працы, могуць быць выкарыстаны ў турызме для распрацоўкі 

прыярытэтных напрамкаў турысцкай дзейнасці ў кожным рэгіёне свету. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Праца выканана 

аўтарам самастойна на аснове статыстычных дадзеных міжнародных 

статыстычных камітэтаў. 

Бiблiягр.  66 назв., мал. 2, табл. 22. 
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SUMMARY 

Of diplomatic work 

 

Kapusta D.Y. Water tourism in the modern world: structure and the geography 

(diploma work) – Minsk: BSU, 2018 – 70 р. 

WATER TOURISM, TOURISM-RECREATIONAL POTENTIAL 

The object of the study is 63 rivers in 6 regions of the world. 

The subject of the study is water tourism. 

The purpose of the study is to carry out a comprehensive assessment of the 

tourist and recreational potential of rivers to identify the specialization of the regions 

of the world in terms of the development of water tourism. Study of water tourism in 

the modern world. 

Research methods: literary, descriptive, statistical, analytical, cartographic, 

comparative-geographical, balance. 

The results and their novelty. The paper presents the results of an integrated 

tourist and recreational potential assessment on the basis of rivers in the main regions 

of the world, on the basis of which the geography of water tourism species is identi-

fied and the features of the regional use of water tourism are revealed. Problems and 

prospects of development of water tourism are revealed and presented in the work. 

Recommendations for using the results of work. The results obtained in the the-

sis work can be used in tourism to develop priority areas for tourism activities in each 

region of the world. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The work was carried out 

by the author independently on the basis of statistical data of international statistical 

committees. 

Bibliography.  66 titles, figures 2, tables 22. 

  


