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АННОТАЦИЯ 

 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, введения, 

трех глав, заключения, 5 иллюстраций, 15 таблиц, списка использованных 

источников. Общий объем работы составляет 66 страниц, список 

использованных источников занимает 3 страницы и включает в себя 32 

позиции. 

2. Перечень ключевых слов 

ТУРИЗМ, ЭКОНОМИКА, СТРУКТУРА, ВЛИЯНИЕ, ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

3. Текст аннотации 

Объект исследования: современное состояние туристической отрасли 

в Чехии и Беларуси. 

Цель исследования: дать оценку социально-экономического влияния 

туризма на экономику Республики Беларусь и Чешской Республики, а также 

определить направления совершенствования сферы туризма в Республике 

Беларусь на основе чешского опыта. 

Методы исследования: сбор, анализ и обобщение данных, 

статистической информации, сравнение, анализ теоретической базы, 

изучение отчетов международных и отечественных организаций, 

законодательных актов, научной литературы и т.д. 

Полученные результаты и их новизна: в ходе проведения 

исследования уровня социально-экономического влияния туризма на 

экономику Республики Беларусь и Чешской Республики были определены 

его основные показатели, а также текущие проблемы и перспективы. Были 

предложены различные рекомендации по улучшению состояние 

туристической сферы в Республике Беларусь. Практическая новизна работы 

заключается в определении возможностей улучшения туристической сферы в 

Беларуси. 

Область возможного практического применения: результаты 

дипломной работы могут использоваться в дальнейшем исследовании 

туристического сектора Республики Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а вся 

заимствованная информация из литературных и других источников, 

теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 

их авторов.  



АНАТАЦЫЯ 

 

 

1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы:  

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, 

ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, 5 ілюстрацый, 15 табліц, спісу 

выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ѐм працы складае 66 старонак, спіс 

выкарыстаных крыніц займае 3 старонкі і ўключае ў сябе 32 пазіцыі.  

2. Пералiк ключавых слоў:   

ТУРЫЗМ, ЭКАНОМІКА, СТРУКТУРА, УПЛЫЎ, ЧЭШСКАЯ 

РЭСПУБЛІКА, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  

3. Тэкст анатацыі:  

Аб'ект даследавання: сучасны стан турыстычнай галіны ў Чэхіі і 

Беларусі.  

Мэта даследавання: даць ацэнку сацыяльна-эканамічнага ўплыву 

турызму на эканоміку Рэспублікі Беларусь і Чэшскай Рэспублікі, а таксама 

вызначыць напрамкі ўдасканалення сферы турызму ў Рэспубліцы Беларусь 

на аснове чэшскага вопыту.  

Метады даследавання: збор, аналіз і абагульненне дадзеных, 

статыстычнай інфармацыі, параўнанне, аналіз тэарэтычнай базы, вывучэнне 

справаздач міжнародных і айчынных арганізацый, заканадаўчых актаў, 

навуковай літаратуры і г.д.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: падчас правядзення даследавання 

ўзроўню сацыяльна-эканамічнага ўплыву турызму на эканоміку Рэспублікі 

Беларусь і Чэшскай Рэспублікі былі вызначаны яго асноўныя паказчыкі, а 

таксама бягучыя праблемы і перспектывы. Былі прапанаваны розныя 

рэкамендацыі па паляпшэнні стан турыстычнай сферы ў Рэспубліцы 

Беларусь. Практычная навізна працы складаецца ў вызначэнні магчымасцяў 

паляпшэння турыстычнай сферы ў Беларусі.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай 

працы могуць выкарыстоўвацца ў далейшым даследаванні турыстычнага 

сектара Рэспублікі Беларусь.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўся запазычаная 

інфармацыя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



ANNOTATION 
 

 

1. The structure and scope of the thesis  

Thesis consists of a task for a thesis, an introduction, three chapters, a 

conclusion, 5 illustrations, 15 tables, a list of sources used. The total amount of 

work is 66 pages, the list of sources used is 3 pages and includes 32 positions.  

2. List of keywords  

TOURISM, ECONOMY, STRUCTURE, INFLUENCE, CZECH 

REPUBLIC, REPUBLIC OF BELARUS  

3. Summary text  

Research object: the current state of the tourism industry in the Czech 

Republic and Belarus.   
Purpose of the study: assess the socio-economic impact of tourism on the 

economy of the Republic of Belarus and the Czech Republic, as well as determine 

the directions for improving the tourism sector in the Republic of Belarus based on 

the Czech experience.  

Research methods: collection, analysis and generalization of data, 

statistical information, comparison, analysis of the theoretical base, study of 

reports of international and domestic organizations, legislative acts, scientific 

literature, etc. 

The results obtained and their novelty: during the study of the level of 

socio-economic impact of tourism on the economy of the Republic of Belarus and 

the Czech Republic, its main indicators, as well as current problems and prospects, 

were determined. Various recommendations were proposed to improve the state of 

the tourism sector in the Republic of Belarus. The practical novelty of the work lies 

in identifying opportunities for improving the tourism sector in Belarus.  

Area of possible practical application: the results of the thesis can be used 

in further research of the tourism sector of the Republic of Belarus.  

The author of the work confirms that the material presented in it correctly 

and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed 

information from literary and other sources, theoretical and methodological 

provisions are accompanied by references to their authors.  

 


