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Республика Беларусь с её географическим положением, богатым
природно-ресурсным потенциалом, историческим и культурным наследием
имеет все для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие сельского
туризма. За годы  становления агроэкотуризма в Беларуси эта сфера
претерпела различные изменения. Был принят ряд законодательных актов и
программных документов, регулирующих агротуристскую деятельность, что
положительно отразилось не только на развитии сельского туризма, но и
благоприятно сказалось на международном имидже страны. Однако, наряду с
этим, в отрасли существует ряд проблем, которые требуют применения
новых подходов к развитию сельского туризма (агроэкотуризма). В связи с
этим, анализ природно-культурно-исторического потенциала  и
современного состояния сельского туризма в Республике Беларусь,  с
выявлением проблем развития, является актуальной темой исследования.

Цель работы – оценить современное состояние и определить
перспективы развития сельского туризма в Республике Беларусь.

Объект исследования – сельский туризм в Республике Беларусь.
Предмет исследования – приоритеты и проблемы развития сельского

туризма в Республике Беларусь.
В ходе исследования были рассмотрены различные подходы к

определению сельского туризма,  проведена оценка нормативно-правовой
базы, изучен природно-ресурсный и историко-культурный  потенциал,
проанализирована география и динамика развития сельского туризма в
Республике Беларусь.

В результате были определены основные географические особенности
распределения агроусадеб, рассчитаны интенсивность и плотность по
районам республики, выявлены проблемы,  препятствующие развитию
сельского туризма, и предложены пути их решения.

Основные результаты исследования опубликованы в трех научных
работах в сборниках материалов конференций.

Магистерская диссертация состоит из общей характеристики работы,
введения, четырех глав, заключения, библиографического списка,
включающего 51 источник, и приложений. Общий объем диссертации
составляет 78 страниц, в том числе 12 иллюстрации на 10 страницах, 3
таблицы на 6 страницах и 2 приложения на 2 страницах.



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

Ключавыя словы: СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ, АГРАЭКАТУРЫЗМ,
АГРАСЯДЗІБА, ПАНЯЦЦІ, НАРМАТЫЎНА-ПРАВАВАЯ АСНОВА,
ПРЫРОДНА-РЭСУРСНЫ, ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ, ПАТЭНЦЫЯЛ,
ДЫНАМІКА, ІНФРАСТРУКТУРА, РАЗВІЦЦЁ, МАГЧЫМАСЦІ,
ПРАБЛЕМА, ТЭНДЭНЦЫІ.

Рэспубліка Беларусь з яе геаграфічным становішчам, багатым
прыродна-рэсурсным патэнцыялам, гістарычнай і культурнай спадчынай мае
ўсё для таго, каб забяспечыць устойлівае развіццё сельскага турызму. За гады
станаўлення аграэкатурызму ў Беларусі гэта сфера зведала розныя змены.
Быў прыняты шэраг заканадаўчых актаў і праграмных дакументаў, якія
рэгулююць агратурысцкую дзейнасць, што станоўча адбілася не толькі на
развіцці сельскага турызму, але і на міжнародным іміджы краіны. Аднак,
разам з гэтым, у галіне існуе шэраг праблем, якія патрабуюць прымянення
новых падыходаў да развіцця сельскага турызму (аграэкатурызму). У сувязі з
гэтым, аналіз прыродна-культурна-гістарычнага патэнцыялу і сучаснага
стану сельскага турызму ў Рэспубліцы Беларусь, з выяўленнем праблем
развіцця, з'яўляецца актуальнай тэмай даследавання.

Мэта работы - ацаніць сучасны стан і вызначыць перспектывы развіцця
сельскага турызму ў Рэспубліцы Беларусь.

Аб'ект даследавання - сельскі турызм у Рэспубліцы Беларусь.
Прадмет даследавання - прыярытэты і праблемы развіцця сельскага

турызму ў Рэспубліцы Беларусь.
У ходзе даследавання былі разгледжаны розныя падыходы да

вызначэння сельскага турызму, праведзена ацэнка нарматыўна-прававой
базы, вывучаны прыродна-рэсурсны і гісторыка-культурны патэнцыял,
прааналізавана геаграфія і дынаміка развіцця сельскага турызму ў
Рэспубліцы Беларусь.

У выніку былі вызначаны асноўныя геаграфічныя асаблівасці
размеркавання аграсядзібаў, разлічаны інтэнсіўнасць і шчыльнасць па раёнах
рэспублікі, выяўлены праблемы, якія перашкаджаюць развіццю сельскага
турызму, і прапанаваны шляхі іх рашэння.

Асноўныя вынікі даследавання апублікаваныя ў трох навуковых працах
у зборніках матэрыялаў канферэнцый.

Магістарская дысертацыя складаецца з агульнай характарыстыкі
працы, ўвядзення, чатырох  частак, заключэння, бібліяграфічнага спісу, які
ўключае 51 крыніцу. Агульны аб'ём дысертацыі складае 78 старонак, у тым
ліку 12 ілюстрацыі на 10 старонках, 3 табліцы на 6 старонках і 2 дадатка на 2
старонках.
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The Republic of Belarus with its geographical position, rich natural resource
potential, historical and cultural heritage has everything to ensure the sustainable
development of rural tourism. During the years of formation of agroecotourism in
Belarus, this area has undergone various changes. A number of legislative acts and
program documents regulating agrotourist activities were adopted, which had a
positive effect not only on the development of rural tourism, but also had a positive
effect on the international image of the country. However, along with this, the
industry has a number of problems that require the application of new approaches
to  the  development  of  rural  tourism (agroecotourism).  In  this  regard,  the  analysis
of the natural, cultural and historical potential and the current state of rural tourism
in  the  Republic  of  Belarus,  with  the  identification  of  development  problems,  is  a
relevant research topic.

The  purpose  of  the  work  is  to  assess  the  current  state  and  determine  the
prospects for the development of rural tourism in the Republic of Belarus.

The object of the research is rural tourism in the Republic of Belarus.
The  subject  of  the  research  is  the  priorities  and  problems  of  rural  tourism

development in the Republic of Belarus.
During the study, various approaches to the definition of rural tourism were

reviewed, the regulatory framework was assessed, the natural resource, historical
and cultural potential was studied, the geography and dynamics of rural tourism in
the Republic of Belarus were analyzed.

As a result, the main geographical features of the distribution of farmsteads
were identified, the intensity and density were calculated for the districts of the
republic, problems that hinder the development of rural tourism were identified,
and ways to solve them were proposed.

The master's thesis consists of a general description of the work,
introduction, four chapters, conclusion, a bibliographic list, including 51 the source
and applications. The total volume of the dissertation is 78 pages, including 12
illustrations on 10 pages, 3 tables on 6 pages and 2 applications on 2 pages.
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