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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 42 иллюстраций, 12 

таблиц, списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 92 

страниц. Список использованной литературы занимает 7 страниц и включает 50 

позиций. 

Ключевые слова: РЕСТОРАН, КОНЦЕПЦИЯ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, 

РЕСТОРАННАЯ ИДЕЯ, ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ. 

Объект исследования – ресторанный бизнес в индустрии туризма и 

гостеприимства. 

Цель исследования – дать научное обоснование концептуального ресторана 

как объекта индустрии туризма и гостеприимства в мире и г. Минск, определить 

перспективы развития концептуального ресторанного бизнеса, а также провести 

оценку современных тенденций развития ресторанного бизнеса. 

Методы исследования – основу данной работы составляют общенаучные 

методы: аналитический, графический, дедуктивный, индуктивный, сравнительный. 

Полученные итоги и их новизна. В работе выявлено и определено актуальное 

состояние концептуальных ресторанов и их роль в развитии индустрии туризма и 

гостеприимства, выделены особенности и направления деятельности по созданию 

концептуального ресторана, привлекательного для туризма в Республике Беларусь.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы: 

использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные в 

исследовании результаты предназначены для специалистов индустрии туризма и 

гостеприимства. Разработанные на основе результатов исследования рекомендации 

могут быть использованы в работе объектов общественного питания в индустрии 

туризма и гостеприимства для повышения их статуса и привлекательности для 

туристов. 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, увядзення, трох частак, заключэння, 42 ілюстрацый, 

12 табліц, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм працы складае 92 

старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 50 пазіцыяў. 

Ключавыя словы: РЕСТОРАН, КАНЦЭПЦЫЯ, ФІРМЕННЫ СТЫЛЬ, 

РЕСТОРАННАЯ ІДЭЯ, пазітыўны імідж. 

Аб'ект даследавання - рэстаранны бізнес у індустрыі турызму і гасціннасці. 

Мэта даследавання - даць навуковае абгрунтаванне канцэптуальнага 

рэстарана як аб'екта індустрыі турызму і гасціннасці ў свеце і г. Мінск, вызначыць 

перспектывы развіцця канцэптуальнага рэстараннага бізнесу, а таксама правесці 

ацэнку сучасных тэндэнцый развіцця рэстараннага бізнесу. 

Метады даследавання - аснову дадзенай працы складаюць 

агульнанавуковыя метады: аналітычны, графічны, дэдуктыўны, індуктыўны, 

параўнальны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У рабоце выяўлены і вызначаны актуальны 

стан канцэптуальных рэстаранаў і іх роля ў развіцці індустрыі турызму і 

гасціннасці, выдзелены асаблівасці і напрамкі дзейнасці па стварэнні 

канцэптуальнага рэстарана, прывабнага для турызму ў Рэспубліцы Беларусь. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы: выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Атрыманыя ў даследаванні 

вынікі прызначаны для спецыялістаў індустрыі турызму і гасціннасці. 

Распрацаваныя на аснове вынікаў даследавання рэкамендацыі могуць быць 

выкарыстаны ў рабоце аб'ектаў грамадскага харчавання ў індустрыі турызму і 

гасціннасці для павышэння іх статусу і прывабнасці для турыстаў. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

Diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, 3 chapters, conclusion, 42 pictures, 12 tables, the list of 

references. Total scope of work is 92 pages. The list of references occupies 7 pages 

and includes 50 positions. 

Keywords: RESTAURANT, CONCEPT, CORPORATE STYLE, 

RESTAURANT IDEA, POSITIVE IMAGE. 

The object of research is the restaurant business in the tourism and 

hospitality industry. 

The purpose of the research is to provide a scientific justification for a 

conceptual restaurant as an object of the tourism and hospitality industry in the 

world and in Minsk, to determine the prospects for the development of a 

conceptual restaurant business, and to assess current trends in the development of 

the restaurant business. 

Research methods - the basis of this work are general scientific methods: 

analytical, graphic, deductive, inductive, comparative. 

The results of the work and their novelty. The paper identifies and defines 

the current state of conceptual restaurants and their role in the development of the 

tourism and hospitality industry, highlights the features and directions of activity to 

create a conceptual restaurant that is attractive for tourism in the Republic of 

Belarus. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The author of 

the work confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all borrowed 

statements and concepts are accompanied by references to their authors.  

Recommendations on the usage. The results obtained in the study are 

intended for specialists in the tourism and hospitality industry. The 

recommendations developed on the basis of the results of the study can be used in 

the operation of catering facilities in the tourism and hospitality industry to 

improve their status and attractiveness for tourists. 


