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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 

введения, трех глав, заключения, 6 иллюстраций, 8 таблиц, 6 приложений, 

списка использованных источников. Общий объем работы составляет 102 

страниц. Список использованных источников занимает 8 страниц и включает 

86 позиции.  

2. Перечень ключевых слов 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРОЕКТЫ В 

СФЕРЕ ТУРИЗМА, ТУРИЗМ В РЕСПУЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – система международного технического 

сотрудничества Республики Беларусь.  

Предмет исследования – реализованные проекты в сфере туризма.  

Цель исследования – проанализировать роль международной 

технической помощи в развитии туризма в Республике Беларусь.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

наблюдения, сравнения, измерения, анализа, синтеза, а также специально-

научные методы, такие как глубинное интервью и разбор кейсов. 

Полученные итоги и их новизна. В работе предпринята попытка 

интегрировать зарубежный опыт проведения оценки эффективности проектов 

международной технической помощи в разработку и апробацию собственной 

методики оценки. В результате исследования выявлена роль международной 

технической помощи в социально-экономическом развитии Республики 

Беларусь с акцентом на сферу туризма. Автором проанализированы тенденции 

и проблемы в системе международного технического сотрудничества 

Беларуси и предложены рекомендации по ее совершенствованию. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. В 

работе использованы официальные статистические данные, отчеты, 

нормативно-правовые акты, что свидетельствует об их достоверности. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Исследование и 

его результаты могут представлять интерес для широкого круга лиц, 

занимающихся изучением и реализацией проектов международной 

технической помощи, включая представителей органов управления, 

общественных объединений и специалистов в сфере туризма. 

  



АНАТАЦЫЯ 

 

1.Структура і аб'ём дыпломнай работы 

Дыпломная работы складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, трох 

глаў, заключэння, 6 ілюстрацый, 8 табліц, 6 прыкладанняў, спісу 

выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы складае 102 старонак. Спіс 

выкарыстаных крыніц займае 8 старонак і ўключае 86 пазіцыі. 

2.Пералік ключавых слоў 

МІЖНАРОДНАЯ ТЭХНІЧНАЯ ДАПАМОГА, ПРАЕКТЫ ПА 

ТУРЫЗМУ, ТУРЫЗМ У РЕСПУЛІКЕ БЕЛАРУСЬ. 

3.Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – сістэма міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва 

Рэспублікі Беларусь.  

Прадмет даследавання – рэалізаваныя праекты ў сферы турызму.  

Мэта даследавання – прааналізаваць ролю міжнароднай тэхнічнай 

дапамогі ў развіцці турызму ў Рэспубліцы Беларусь.  

Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульнанавуковыя 

метады назірання, параўнання, вымярэння, аналізу, сінтэзу, а таксама 

спецыяльна-навуковыя метады, такія як глыбіннае інтэрв'ю і разбор кейсаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы зроблена спроба інтэграваць 

замежны вопыт правядзення ацэнкі эфектыўнасці праектаў міжнароднай 

тэхнічнай дапамогі ў распрацоўку і апрабацыю ўласнай методыкі ацэнкі. У 

выніку даследавання выяўлена роля міжнароднай тэхнічнай дапамогі ў 

сацыяльна-эканамічным развіцці Рэспублікі Беларусь з акцэнтам на сферы 

турызму. Аўтарам прааналізаваны тэндэнцыі і праблемы ў сістэме 

міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі і прапанаваны 

рэкамендацыі па яе ўдасканаленні. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. У працы 

выкарыстаныя афіцыйныя статыстычныя дадзеныя і справаздачы, што 

сведчыць аб іх дакладнасці. Праца выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Даследаванне і яго 

вынікі могуць прадстаўляць цікавасць для шырокага кола асоб, якія 

займаюцца даследваннем і рэалізацыяй праектаў міжнароднай тэхнічнай 

дапамогі, уключаючы прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, 

грамадскіх аб’яднанняў, спецыялістаў у сферы турызму. 

 

  



ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work 

The thesis consists of a diploma work assignment, a table of contents, a list of 

symbols and abbreviations, a diploma thesis summary, an introduction, three 

chapters, a conclusion, 6 illustrations, 8 tables, 6 addendums and a list of references. 

The total extension is 102 pages. The list of references occupies 8 pages and includes 

86 items. 

2. Keywords 

INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE, PROJECTS IN 

TOURISM, TOURISM IN BELARUS. 

3. The content of the work  

The object of the research is the system of international technical cooperation 

of the Republic of Belarus.  

The subject of the research are projects, which have been implemented in the 

field of tourism.  

The purpose of this research is to analyze the role of international technical 

assistance in tourism development in the Republic of Belarus.  

Research methods. General scientific methods of observation, comparison, 

measurement, analysis and synthesis, as well as special scientific methods, such as 

in-depth interview and case study, are used in the research.  

The results of the work and their novelty. The research work presents an 

attempt to integrate foreign experience in efficiency evaluation of international 

technical assistance projects with the development and testing of local evaluation 

method. The study defines the role of international technical assistance in the social 

and economic development of the Republic of Belarus with an emphasis on tourism. 

The research further provides an analysis of the trends and problems in international 

technical cooperation system in Belarus and introduces recommendations for its 

improvement.  

Authenticity of the materials and results of the diploma work. Official 

statistics, reports and legal acts used in the research support its authenticity. This 

work was carried out independently.  

Recommendations on the usage. The study and its results may be of interest 

to a wide range of people involved in the study and implementation of international 

technical assistance projects, including representatives of state authorities, non-

governmental organizations and tourism specialists. 
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